vmravan.
“Kalendář ná. rok obyčejný

1865.
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Ročmk čtrnáctý.
Nákladem dědictví ss. Cyrilla a Methodia.
Pořadatel:.
Ignát
Vurm.
Hvězdářskou část vzdělal:

Dr. Florian Schindler,
ředitel techniky v Brně.

v Brně, 1864.
V Brně v komisníu Ant. Nitsche,

v glomouci u Bedř. Grosse,

v Prazeu Františka Rivnáče.
Tiskem Vilém: Foultky.

Na svaté Cyrilla & Methodia *).
I.
Kriste spňso všeho míra,
Koruna svých sp růvc—dčÍI'Š,

Nechť dnes lidu? jenz Tě prosí,
Milost Tvč se hojněj rosí!

Dnes to vzpláli v slavném blesku
Otci naši na nebeslm,
Proto Tvoje věrné děti
Památku dne toho světí.
Kdy! tn chodlc símě Bili,
Pláč se jim lil neustálý,
Teď s radostí nevýfačnon
Sklízeií žeň nekonečnou.

V jejich stopách dej nám chodit,
Podobný jím život vodit,
Pro ty iejivh pro zásluhy
Tčžkých vin nám promiň dluhy.

Jesu Kriste, dobrý králi,

Nechť T6 a Otcem všechno chválí.

Dík děj věčně láskou wistý
Tobě té! se duchu svatý.
11.

(5 Bpáso všeho zástupu

A kornuo vlecb bislmů,
Dnes Kriste, nskloň vlídněji
Be k naších proseb naději.

Dnes apostely Slovanů
Vzal do věčných jsi do stanů,
A proto dnešním o svátku
Lid světí jejich památku.
Jich požehnané rameno
V zem sálu 5 pláčem semeno,
Teď s plesem blabou odplatou
Zeň klidi věčně bohnton.
Blnled.,Pane, na své na děti,

Dej v stopách jejich krůčeti,

Skloň k 1ejich přímluvám svůj nlnch,
A odpusť ualm všech hřícbův dluh.

Noob! Kriste, dobrý králi, čest
Vždy s Otcem Tobě vzdina jest,
I přesvatému Duchu vděk
Be dávej teď a věčný věk.
') Hymnu !. Jest bymno obecn v církvi na "Mk biskupů obyčejgl,
' Promčno
on inou ma.
čhloůzlodnotnóbons číslu řnnolne. Stoji v překladu ndem m. 180 druhob
ho
tu! 1850ve dvou ziemiach, jednom
chodem!troghaleltým,
druhém chodem
Jamblckým. Po vime obu
FI-š'pro
bludy
. polřebnýml dotčenými
proměn—ml.

|

Leden (měsíc tříkrálový) má 31 dní.
Polsky: Styczeň. Ilirsky: Sečanj. Slovinsky:Prosijnec. Rusky: Januar.
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Únor (měsíc hromniční) má 28 dní.
Polsky: Luty. Ilirsky: Veliača. Slovinsky: Svečan. .Rusky: Februar.
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_Neděle
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Den
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7 9 5 19 ráno !) 37 „Dů- li Pán 1311111“
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prvních dnech po
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19 :“edelo
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zima nouhodf, vel—

konoc jistě něco
ni přivodí.

Březen (měsíc postní) má. 31 dní.
Polsky: Marzec. Ilirsky: (,)Žnjak. Slovinsky. Sušec. Rusky: Mart.
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Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.
Polsky: Kwiecieň. Hin—sky
: Travanj. Slov.: Mali traven. Rusky: Apl-eli.
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(měsíc Marianský) má 31 dní.
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noci Vdpurky do?
itivůd
vsto o?ůětmůst,
a- e

“'

'.1. \\!

l 42 4 46

'

;

'

3 29 4320 "“

4 5 7 49 7 4310

75

Plch'khohoiw—

dn
ráno 15.
[1517317211111th
131: 061111133;

Ý

Červen

(měsíc Božího Těla) má 30 dní.

Polsky: Czerwiec. Ilirsky: Lipalú. Slovinski:Rožnik. Rusky: Junij.
_g
»3
E

"3
Š*;

s

a

q

Svátky a 31avnosti
'
církcvm

::

\

Slunoe ] Měsíce
vý- západ _ vý' zňpa " Čtvrti měsíce
_ „
_
“boa
Cho“ __ anárodm pnslov:
h. lm. h. Im. Hm.

] Ltvrtek

S. Juvencía Fon-tun.??

2 Pátek
3 Sobota

S. Erazima, m.
4 1 75
+s. Klotildy, 8111.14
7 55

lu. m.

7 13311 57 0 11 :D Prvni čt“
O 58 O 3?
dne 1 ve emu,
] 59 O59 » Dán
9().hod27.

Boží hod avatmtnšní.Mil11;<-li Ltlo mw
Jan

_

4 Neděle

Ncád avatndušní.

550ndčl.š Eo
51atndušl 1.
6751—33
.ůo'rbeřta
7Střea
bS.
Roberta.bisk. E

SCtvrtek
9Pátek

10 Sobota

dne10 3.1 vd. ažbotu

359

7x

3 O 1

S.PrimanFel.-5

;;

7 4 323 (335336333

357 3 1 7-"9 413

., „ .W. g;, „„

3 57 8 2 8,49 5 5

večer.

Ned. ]. po sv. Duchu. Slavnost
Trojice Boží. Nm.. 135.

naj.-n'.

11 ve 1, s. Barnabáše.
12 Ěoxfačěf. 3. Jana ?. Fak.

3 56 a 2 932
3 56 8 3 1010

13
15
16

33
3
3

Utexáýa
SEO

(?tvrtek
Pátek

S.
P.
S. Antonina.
Basilia. VOIk..
Božího Těla.
+s. Benna. S. Fr.

0.T 10 r “o'

3 59 7 i 7 4 2148
51 při:ik all:;?"
33 53
'
58 77 58
59 5;
6 54 217
2 50 ;opnjrúgo

.Medardabisk."3 357 3
S.D'Iarkéty,kr.

©Vzdá1enootzem

14.

56
56
56
56

s8
8
8

adllljgízlšos; nzeřim
o 5_ hód. večer.

6 5
7 11

0 ' SC dne 21
ššdfíždš.. 3,12,

3 10 44 89 20
41115
32 0 Začátek
Nový léta.
měnit.
5 11 44 10 4-5
5 ráno 11 59

dne 23. v pite
0 9 h- 4 m-Nino

17 Sobota 8. Rajncra, zpěv. » 3 56 8 5| 0| 13 1 14 P ove„t IDOSt .
Ned. ?. po sv. ]hlchn. ('lnvC-k učinil veň-H
.
velikuu. Luk. 1..
„ga" PŠ“_íBuh'ř

18 Neděle & Marka &Marc.
19

ondč
Uter'

1 Staša

Čtvrtek
3 Pátek

Sobota

S. Gcrvasie a Prot.
S. Silvera, papeže.

s. Aloisia z Gonz.

56 3 6 043 223 „331535335

3,56 8 6 1 26 3 43 od 8 jest však de
3 56 R 6 1 54 4 54 ““? “z 7110
" P“k

3 56 s 7 2 33- 6 1253213 572,3 5;

S. Pavlina, bisk.
3 56 8 7 3 28 7 1 na kom-iopětpěkně.
S. Agripiny, mně. 3 56 8 7 4 23 7 54
__

\ . Jana křeatitcle.

3157 8 7 5 23 8 38 „5333377733322 \

Ned. 3. po sv. [fm—limit)
1!
) úraz.-cm'- uw—i.

s. Jana
Prospera,
bisk.
65 Nmmf.
onděl. S.
a Pavla.
7 Ute '

3 57
S. Ladislava
krále. 358
H
gry.:

|7
|?

drťošnmum
víc
anebo na! mokro

67 34
27 9 46
1:>3313333013730
1. Pěkné počasí to
7 98401014 (, 13013
“Hekslibuje
UTOB_Vro

"'

883:5;
pap
ŠŠŠŠ
Š17)26
33 Jaké
““"““
'"“
S. P( ta sv.' 17531718..
Ilit
[
_7110
čtyrycetdnl
kape
Pátek O' JFSL“
+Pam£ta
3 59
(11 Ž
4711
počasíse
Medarda ukazqie
i o žních takov
mím se objevuj

Červenec

(měsíc apoštolský) má 31 dní.

Polsky: Lipice. Iliraky: Sal-páni Slnvinaky:Mali 80111811.
Rusky : Julii
;

“Š

.

Slunce

„%
:
5"

“Š
;
5

bvátkyaslavnoau
církevní

„ Měsíce

Čtvrti měsíce
__0'1|_—
“h západv),—Ej
: Cb“1 _ anárodnípiíslo
b.lm.
_[h.|.m
(.. .....Ib m.
—

dne 1. v neděli
1.Tbcobalda,
Di3!7
U48|ll(')1f))Pnní
Bed 4. po .-.v. Duchu. pst.|
Jcžíš 4;
učil
z lodičky.
o 2 hod.. „"$
41 m

L.Hk

2

ráno.

Navštiv. P. Marie

'4' ]

(31'49

ráno CDVMŘLW““gut“—

3553341. 8. Eulogia. Heliod.. 4! 1 s a 2\50 018
Útegý
Prokopa, opata.
4. 2 9 6 3 51 049
Batina-ga: š. &%1249“Matrixu
4, . 8 5 5,48 21 7

5

ZŠ?maf 3.13 “

„ 433545114259P“““h
Ú | ( de 8

SSobota

Š Kiliana, biskupa... 4 5

a .: 728 3153 9m

* .

_

:((-(L „lm sv. Duc? n. „\'m ((dc—Iihajní-jší
B]FTGX
(_
(Hnust

VQSC \[tL

šaclzliotxčzrí)

ÍaÝnšš'lL

o 7 hod. vočcr.

„\

:).

]

5321251152331:

9 \cd
1 toužila.

S. Aloisie, Cylilla
S. Amalie, kněžny.

4 G 8 3'8 '
457
4 7 H 3 R45 6 7

11 Úterý
1 Středa
13 Čtvrtek

S. Pial.. papeže
S. Jana Gual. Jind.
S. Eu cna.Ma1ket.

4 9- H 2 918 720 3 Nový mění.
4 8 8 1 9 49 8 35
""o “313.504“
4 2! R 1 1018 950
Zešrhg' v hmc

14 Pátek
1. Šobota.

_. S. aroliny. Bon.
Řozcaláni sv. ap.

Nad. (3. po sv. Duchu.

0 ? hod. 33 _m.
“ce"

4 10 8 () 10 48 11 4
410 7 59 11 20 O 19

P. línání—'.
(.nsytil

10 hod. 28. mm
vcčcr.

5 V““lmo'tumě

4000 nmžův na lwgšti. “fuk. (*.

Snaige; 33:17

16| \(„1816 S.P.Marie'liarmels. 413 7 )8 l1|2:' 152 )
17 Ponděl.

.S. Aleše, žebráka

4 14 7 57 ráno

18 Útery

2.8

>OČtvrtek
1 Pátek

S.S.
Eliáše,
Danie ťrm.
(|, pror.

PQ Středa

2 Sobota

mf0r0s_y.Arm_ 415

lnccncía ?. P.

2 44

7 56 0 B;) 351L

4 16 7 55) l 131 4 53

.Maři Magd.

4413
17 77 53
54 23 13
47
12 5(33.
4 19

7 :?

3 \írdělo

0 3 hod. 15 m.

“““""

P ove't rno It '

4 1.3 7 12 „Dá—liPx'mBam“

Ned. .po av. Dmhu. 'Vnmth se (Lalešmých
prnuvkm

Prvni čt“

dne 30. v neděli

MM.“ 7.

čígfgiíigžzmť
až do 18.. pak větrno

s. A ollinářaLibor

4 20 7 51 :) 19 7 46 ““P““ “* “" “““““

>4 Bonde!
) Uterý

S. C ristiny, muč.
S. Jakoba Většího.

4 21
4 23

Bati—eda
34
(:th

s.
S. Anny.
Pantaleona.

425
4x— 933.3
.ulzn 9
u! 31
?
4 26 77 46

) '_'P
átek
Sobota

ÉS.k.hmhy
Innocencia
panny[

44 28
'
34 9
10 Vm
den sedmibra
vod,
_-29 = 7 44 11 3510 21 "7“
tvdnň istr“
deo—t(low-ěl.

Kul.

Ncdčle

8 pu ev. ]!m'hn.

75
7 49

6 24 8 15 8. Pršg-li v (1011
P.
7 ?R 8 42 Lišáci nB'VĚÍltívcšuo

('.u 545544111
(u ((»bč?

Vydcj pvčct. Luk. IG.
S. Abdona &Sen
"L42 OóbT— -

] Ponděl. S. Iglácia z Lojoly. 4Í32|714o| 4371022

f_„'*„j'?gg;'“*dřě"'
“EMI.
-

13. Déšť o sv. Mar

kete. trvá 14 d

a je sklizeni so

nepříznivě.

Srpen

(Měsíc poutnický) má, 31 dní.

Polsky:Sierpíeň. IlirskyzKolovoz. Slov.Veliki Sen-pan.Rusky:Angusti_
3

'g

3

—o

5

*;

5
Q

Svátky a slavnosti
_

5

cnrkevol

;

] Uterý
.jtřeaa

S. Petra v okov.
Porcinkuly s. Alf.

Ž gtvriek
átc '

Radešov.
těpána.
S. omjuika,m.

[ Slunce

Měsíce

.

“"

“má
a národní přiulov'
lh. m. 111711.
|| ||.l—om.|
lb. m.

4 33 7'38 2 37 ráno
4-34 7'37 335 0|0

"'t
3513313??; Í;

4 36 7 B.) 54 29
437
18 01-15
l 38 33 m.
-z Film.
Panny Marie Snčž.. 438 Í7Š2 6| 3 2 ©43'3Í'ŽÉÉŽÍS.

5 Sobota

' "r, U. *

'r

T>;.t'31=3, $“. Jďíš

J

6 3
7PPundél.

89 Útelg'
\'tře

7333493na.

38

,_3_:—',_;—,»;.m
._1',_5_„
137_3

Promčnčan.Ježížc
s. Kaictana, klášt.

ma' “čen

'Poalod.

ctvrt

dne 13. v nedcl

4140 7 31 6 43 3i47
4'41 7 29 7 18 4547

303306- 43 "'—
' _
,

s. Romana,
Cyriakaaspolum
7:28 87 50
Mg,.„;
s.
vojáka. 4442
44 7í26
20 611993023!
7,32 „"; 1,353;

Wl Čtvrtek

S. Vavřince, muč.

11 Pátek

8. Susany, muč.

12 Sobota

S. Klary, panny.

4 45 7 24

447

8 51 8749

1

s. HippobtaJm.

12 1:11.ráno.

__ .

3354111617051

449 7191037

03
143

16Středa 6. Rocha.Theod.

453 714 010 342

17 Čtvrtek
18 Pátek
19 Sobota

_

=

nom“

dne 26. v pátek

4 51 7 17 11 2

-

ve středu 0 o

.

14 Pondčl. S. Eusebia, _mqč.

16

o „m, „23

9 58 1122

„

(___.J_,_._ „_

„,'mo

7123 9 23101 6

4 48 721

\

“ 5 "'"L""““

1"an Čl"
452 716 ráno 246 33029
01“

„ '" "č“

S. Liberta, mně.
S. Heleny, císař.

4 55) 7 12 l
4 30
4 56 7 10 % 5 5 11

S. Ludvíka, krále.
"
“ ,-.
'“

4 58 7| 8 3: 8 5 47 „D1 11Pán Bůh"
„"' \
Začátek
srpna v;u
"7.- ».
lice
amfgodb.

27“ 'Í '

““V-"' *2—

L'“

' DVĚ“ “ '“

10. dlěšňvž),pak

_

iíi'da

Čtvrti měsíce

západ cký-d západ

__ _

!(

n konečně

hez—

ro

S.Bernarda, opata. 4 59 7 6 412 618m€3nlhmp

91 Eondol

S Johnnny Chant.

5 l 7 5 516

3.2 Uter
)3 Středa

S. Timothca, muč.
S. Filipa Bennizzi.

?) 2 7 ' 6 19 7 11 3 en ncuvaří, toho
5 3 7 1 7 21 7 35 72:1 nenmmží

)4 Ctvrtck

s. Bartolomě'e.

5 5 6 59 8 23 7 5 10-Kdyžugšřf-dýni

s. Samuela Zefir.

5 8 6|5 10 27 851

>r Pátek

GSobota

S.Ludvika ' .kr.

“' al. 131

646

5 6 6|57 9 24 8 2

W. 'lÍhzcŠu'. () 11.1%srdnju.
ratingu 1,143.: ll).

Fram
'

' '
ze Ponděl

9 Uterý

Středa
Čtvrtek

S.
Josefa Kalazans.
S.Auguatina,
bisk.

Čeho čmeucc „

32231me „.:.-*

„mu

pm, 73?

2232113332253;
L-dmou atmiělata
a vřes; (ovce a

5| 9 GE)
A?)11
22 lovolměfgkš'ggýš
včclx Bi Paíučiyr
510
o 22-1 99 58

8. Jana stětí.

512 6 49121

8. Růženy Lun.
S. Raimunda.

513
515

647
645

10 3

21611'27
3| 7 ráno

g,:„ňn'dfgm„

loměji,na dobrý
Po'mm
měj P“
naději.

Září (měsíc anjclský) má 30 dní.
Polsky: Wrzesieň. llirsky: Rujan. Slov. Kimovec. Rusky: Septcmbr.
Š
3'"
Ě
Ě)

"É
w
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Ě
do

Slunce
Měsíce
Svitkya slavnosti _vý_ 2 á ad “„ za_ && Čtvrti měsíce
církevní
\in?— P
“boa P a národní příslow
b.lm. b.!m. b.lm.|h.|m.

_lLr—Ntek
Jiljí, pouetcv.
2 Sobota "'sL.
S. J ustina,
Vilém.
1-

. 1:1

__

.

,

:

6142 4,35
3|53 0l 25
221 'Úutarý
„„ o 1a...,_.,
56l17
19 6240
hod

_

..

.

.,

.

68 m. večer.

.:;citf'ft. Luk.
3

7 '—'»

4 Eondčl.
6 Uterý
6 Středa

6 38 5 12 2 34

S. Rosalie.
s. Vavřince Just.

6 36 5 46 3 48
6 34 6 18 5 6

s. 2116113611716

87 Ctvrtek
“

S.„.'Reginy

9 Sobota

S. Georgina

—

1

adntušřzúleštTc

S. Manaveta, bisk.

w

„

6 32 mm

'_ .

6 26

66 30
7'23
27 7'58

& spol.

6:25

_.

:

roce"
*.Posled. čltvr'
du; „:“-lguten

8|3

Sem“

,
97 4-1
3 ©1337!
„10 '

"““

,
J“.Žfáť.

o 11 11611.5—3
„i

-

večer.

Ě 13.11;

3

Vzdálenost zamř

dne 22. v pátek

1 \Íg—„Řl
“1m _' ň
*' ' 5 30 6g23 91011 32
Ill Bendel. S. Pulcherie. Mikul. 5 31 6 21 10 8 O 38
12 Uterý
S. Guida chudého.
5 33 6 19 11' 2 l 37

o 6 hod. večer.
0 dne 23.v sob„
V =C=_01 hod?

13 Středa
1 Čtvrtek

g;;

6. Liguriáše, muč
6 34 6 17 ráno 2 28
Pozdvižcni s.Kříže. 6 36 616 o
311

16Pátek

s. Nikodcma,m.

16 Sobota.

6. Ludm.,kn. česk.

„\

1:7.

,..

17

IS
19
20
21

„"—(a * S. Lamberta.

lfondčl.
Uterý
Středa
tvrtek
._

_

dmg!

27 4 4 20

„“; „(,-djggvm;

— 1“

ráno.

'. ,'

5
5
5
5

eff;
',f'.

* 540

s. Tomáše z v.
S. Josefa Kapet.
S. Januara.
'E
s. Matouše.
F;

22
Pátek
23 Sobota

6 37 613 1 1 3 48
5|38 611

, „_

171152513

"x;-ímž;
' " _

6' 8

41
43
44
46

3

7 4|43

G:
41
6| 4 5 12
6; 2 6 14
6| o 714

6|13
5 38
6 4
6 29

D'-l' pá

BN 311

"12.131 12.110'a
prudký d'éu; p'ofom
bnuřky&opětbeck
počne!arg95120.,nn

B.Maricc,
plk. -g
47 556
5.58 98,116 67 5:3kon“
1-S.
Tekly, pan.
g 55 48
24 Na am““
dešti \! zh
,

_

-

'edlúkovi

'

vclun

za

leží. V jakém počas

,

,

.

udo jelen & h_ú (o sv

Mich-lu.

O Mari

1- S_ Gcbar,Rup.

5 50

611106666 uč. P.

6 61 6 61 11 12 s 36 ;;“ gg“';„_„ „1.0

S.Juatiny. o pri.

5 53 10 15) 7457 *nřrozentu laštoro

6 53 6 49 o 7 9 20

an..,„Lmuwch

S. Kosmy a šumu. 5 54 5 47 O 59 10 [] podzimek.
S. Václava, kníž. č. 5 56 5 4.3 1 46 11 9 '" “"i"“ POČW'“u

s. Michala arch.

667

S. Jeronyma, uč, c. 559

643

551

2 28 ráno

ĚLÝŠLŠÉJLÉÍŠ

3 6 0114 14-1. „„ „_ Ma

touie pěkn. počasí,
mají vinaři velkot
naději na hojnos
vína.

ŘÚCD (měsíc posvěcení ohřámů Páně) má 31 dní.
_ Polsky:Pazdziernik. ]]insky:Listopad. Slov.Kolopersk. Rusky:Oktobr.
Ě
5

'g
3

&

>

Š:,

a::

Slunce | Měsíce
Svátky a.slavnosti :“„
.

_

Čtvrti měsíce

dlzňpnd

. v

b.
—.Ih.|_
|0111 mI—I'ZÍ'ILÍ
h.
.ším!.m

cnrkevm

Ned. 17. po sv. Duchu. Milovati budcž Pána

© vc
Úpln
ěl! dno
4
středu
0 11.

Bohu. Mat. 132.

(]

ql

Pc(máš.

ž

Sikáfžgfůc

31Uteqa
4 Qtře
5 Čtvrtek
6 Pátek
7 Sobota

,

*\

'F, *“)= "341

l 24h * hod.' 38 m. , več.

lé pa. 6 2 5 37 4 13 2 38 33 53230836(3in

S. Kandida, mučen.
S. Františka Seraf.
S. Placida, muč.
S. Bruna, zalk. r.
Š. Justíny.

_

Led.

(.' 0

6
6
6
9
(i

3
4
6
7
tl

5 34
532
5 28
5 2“
5 24

_

:

4 45 3 55
0 (L„QL „hm
5,19 5,15 ,“ Pl—sl d __t
, 5552 635 'Í'Jdng „Í „'e(Luz—:]

6:30 7 54
7|13 9 ]]

'

1 Úterý
11 Střcčla

12 Čtvrtek

S.Brit
gi ty. .!'et.
?

610522 81102 3

S. Diviše, biskupa.
8. Františka Borg.
S. Burkharda, bisk.

6 12 5 20 8 55 11 Zlí
6 13 óllh' SPŠ) ()2
(i 15 5 16 IU 541 19

S. Maximiliana, b.

13 Pátek

S. Eduarda. II]., k.

1 Sobota

6 16 5 14 11'57

1,4

6 19 5 12 ráno

223

š. Kalixta, papeže, 620
'

I\cd.15.l

510

o 4 hod. 28min.
vnépr
N

15. po av. Duchu. [Muf-oj 571111,ml
poušti se tot ně hříchy. Mat. *.').

.1 1.
9 Pomalá.

_

&núrodm prislovn

:

'

lm Sv. Umlm. Posuďte-ní Phrálnů.

i

lod.  .
, n;?

lonoat země 0 .

11
(12.37.23.
TIE) D
19_m, „am,

P

]] () 2i52

a

©clneovlš. ': fight.
*“"- VOČ—
Vaňů

A =t

_>“-,1„e'2';_
„LF-fufi:

(, 3 bod. 56 „_
Včšt'l'.

_

luáluvství nebukť—jako ovai'tin_)ínt. 22.. __ _ Povětrnost
wa !
S. Theresia, panny. 6 zl 5') h“ 2 3 3181).1.Pm13m.w
on e . S. Ilavla.zakl. řádu. 6 23 5 5 3 5 3 43
ter'

18 čti-e &.

Ctvrtck
Pátek

S. Hedvngy,

VČV.

4

4

(3 4

5

8 štěm 12 do 1-1. za—

S. Ferdinanda.

6.

5 3 5 7 4 33 mračenoi 30311973!

s. Petr z Alk.
S. Vendelína Fcl.

o .' 5 1 o; s- 45. gnkuvm'm'g'qg.:
6|30 4 59 7 !t 5 27 i;,m'ěgť'iž 02,10"

SObOÍQ &. Voršlly.
613“ 4 57 R 9 5,59
?
vcv
.
hed— 20. po sv. Dochu. P. Joma uzdravil
synu kráhkova. *Jm_1__4_.
. '
7 6 36
S. Korduly, an.
6 33
2 7 13
a. S. Severina, 3311.K (5
54 S (.
4 Uterý
S. Rafaelc arch.
6
. Středa,
8. Kriapina & Kris. G
52 9 ]

S. Evarista I., pap. 6 hl 44
Pátek S. Sabinv,mučen. ' 6 l
8 Sobota S. Šimona a Judy. 642

26 Čtvrtek

Ned. 21. pt sv. Dudm

e(nlě

Říjen učím; „181

G

ho na stromích, ua—

stane tuhá zima.
lG.musí
Na poslední
av. .Havia

u) 1 blkodo pytle. o
3“
(3 sv. mwlu zam

1,38

lxlúl klade počet

se služebníky už; ní 3184.18 L
S. Zenobla Narc
6 44 4 43

1 Úterýšl trs.

02

u! mllmvo:! chladno.
('ílmlřívelistío a
din-á, tím úrodngiš
bude „mu rok z.;
name-Ii lupeni dlou

Pán ;,

_ÍiŽNkl'áva V stř-j.

niůtichzasetubýti

21.'Jakdenav.Vor
O 16 313373733 a?

S.Marcello.Betn 046 4 4112q
ba uiončuje.
Volfganga,bisk.|6 47 440| Sillíl 2|45

Listopad

(měsíc všech Svatých) má. 30 dní.

Polsky:Listopad. llirs.: Studenj. Slovinsky:Listopad. Rusky:vaembr.
Ě
Š

Svátky aslavnoati

E

církevní.

£

Slunce
*_"vý
'
z' ad

Měsíce |
.vý.
& 7111

“boa | ap

““Od 2 P

|
tvrti měsíce
národní příslov'

h_Íínl 11.!m. h. | m. h. m.

] . tre &

\ čech bull) cíl

2 Čtvrtek

Všech věm. duš.

6'

1 S. Huberta, bisk.
S. Karlu. Boromej.

G 52 4 35 5 O 6 42
o 7 hod. večer.
(353 4 331 6 46 7 59 ©Úplněk dne 3

_4_Sobota

6 49 „|:38 3 45 4 3

Ned. 22. po w. Duchu. Sluší-li daň dávat

,'

šgtfžngř ho

císaři. 111.1 22.

© Poaled. čtvr

5 'em;

S.BmeríčhaZachar.

654

(; Bonděl.

S. Leonarda,

poust.

G 56

S.Engelberta,bisk.
s. Bobumíra,bisk.
9 tvrtck _s.Theodora, muč.
10 Pátek
TSJJndřeie Aval.
iu Sobota S.Martina,bisk.

658
7 (

\7 Uterý
s “tí-eda

\

4 37 4 20 5 23 3113373855431

3— 639

9

dne 10-v pátek

7 38 10 11

0,6 bod. 52 "31“

29 84111 4
,
945 023 ůgulíčenougtzg

7 1 _ 1051 054
„“$„Jigga
7 3 4'251154 11:22
7 5 4l23 ráno 1,48 9711107813501?
0 hod.6m. večer.
() v střelci (]
dne 22. ve středu

Ned. 23. po sv. Duchu. Kníže klanělo se
P. Jc-žzíší. Mat. 9.
__...

12\cďčío
13 Eonděl

8. Martina, papeže; 7 6 422' 057 2
s. StanisL Kostky
7 s 421 158 2

14 Uterý

S. Jukunda, Serap.

7 9 4 19 2 59 3

"6-' nedal „04

15 „tl—eda

s. Le0polda IV.

711

W- 5 mim"mo—

16 tvrtek

S. EQmunda. 01111. 7 13 '4 17 5 1 4 1 Povětrnost.

17
18 Pátek
Sobota

1“S.
RchofeEugena.
divotv.
S. Odona

4 13 4

OGM'BSm—ň
Mm; čtvr_tdn

3

7114
7 16 4 16
15 76' 1 4 36 „Dá-11Pán 113111

Nod. 24. po sv. Duchu. O aemcnu
horčičm'm.

_,

'ečéío
'

Hondě).

. AŽ “0.5' bez“ '

Mat.. 13.

333182; 321% 22:77

.

-

mne

s. Alžběty, kněžny. 7 17 414 758 5 16 ES133313334
S. Felixe

z Valois.

7 19

4 13

8 51

6

9

6:

? V0 & Gb_lafdnn
až 27

>1Uter'

ObětovániP. Marie. 7 20 412

24 Pátek
5 Sobota

% s. Janazkříže Fl. 7 2-5 4 9 114210 4 sku; Je-h Buch-+
bude zima tuhá.,
S. Kateřiny, muč.
7 26 4
O 12 ]] 14_ je-li vlhká. budi“

— _ &ya s.. Cecilie, mučen.
)3 Ctvrtek
S. Klementa, pap.

„Pak,devhvoaž d'

721 411 10 23 753 ““"““
7 23 4 !( 11 5 8 57 1- Umi g bqku t'řf

zima mokrá.
11.Den svatéhoMar
tinaoblaky zastře
- ___-—
--—-—
, |: "C:lě ||
s. Konrada., bisk.
7 28 4 7 o 42 ráno zim:
"ý ““vyvedl
“' " změá
"“
4
ny.
Zůstane-li o
S. Vir ila, bigkupat. 7 29
Martině lupení je—
31 4
ětě na atmmích,
S. Sestřena. Stěq;
7 32 4

Ned. 2513110151111.
po av. Duc-lm. dež.

uzi'íte

ohavnou Spuštění. Mat. 24,

.

213Měle
27 Eonděl.

28
29 Uterý
Středa
tvrtek

8. Saturnina, bis .
S. Ondřeje, aposL

7

7 |33

4

131321

Š!

256 'čekáso
dlouhša
studená. zima.
26. Jaké na don sv

počasíbudov př'
tím
lednu. “0.11
_
Kateřiny,

Prosinec

(měsíc vánoční) má 31 dní.

Polsky: Grmlzieň. Hire.:Prosinec. Slovinsky:Gmden Rusky: Decembr.
Slunce

Měsíce

Svátkyaslavnosti

_

tvrtiměsíce'

Vf“ zá pad ““Od
Vf“ | ml:
' d androdnipHeiovi
Cho“
b.lm.lb.lm. b.lm. h. [m.

církevní
' '

Eligia,
isk.
S.$""—_.
Blbmny
p.bAur.

;
B]! 1!
_7I34I
313.1.1.,
.? sahá?
7 36 4CAFFÉ—5
4 4 2.2 6 44

.

__ 6 hod. ráno.

“ „.

.

Úplněk

__

S. Františka Xav.

_

S. Barbory, army. 7 38 4 3 6
S. Sebbnee.
ucia.
S. Mikuláše, biek. .

s. Ambrože, biek.

.

"

9 bobota

(.

'

&“
.;
'

* b. Lcokadle, panny

7 39 4
7 4( 4

741

“čer.

8 50.'

2 7 25 9 40
2 8 32 10 21

4 2 9 39 10 55

743 4 21044112

7 44 4 1 11 47 11 51

dne 2

o 7 _bod. 51 mm

7 37 4 3 5 18 7 51

posud; „„

dne 10. v neděl
0 1 bod- 19 m

"“O

ašůlígenoetm
ne
ve 11
o 3 hod. rám

9 Nový měeíc
.

, _

dne 18. v pondel.

s .u1y.ccm
J d'th M 1 h' (1—74711
:)

1

11 Eondčl. S. Damasa,
Lil?
13 Uterý
"tí—eda
l
tvrtek

ap.

7 46 4 ]

%Tegovgégítgy

S.
az.
S. Syneeia.
Lucie p., muč.
S. S iridiona..

77 47
48 44 ]l
7 48 4 l

7 hod. 46m. vec.
„' prváčtvrt
dne—Í
25. vpondúlí o

15 Pátek

S.

16 Sobota

enea, muč.

S. Adelaidy,

7 49

c.

.

.

“hmmm“
k l.,-

17

s. Lazara;

18 Bendel.

S. Graciana.,

]. Uterš'
20
tře &

S. S.Mára.
Amona.

4

2

505—37 m- V050

7 50 4 2

. .

'

b.

7 51

Blízkost země
dne 29. \: půtc

o 4 hod. ráno

7 51 4 2 6 45 358 .
'E

4 2 7 37

449

„
„Dá-li Pán 311111“

7753
52 4 33 98 257 54('
„_ hezky;
6 48 5. A:
a 6.dosilné
větí)

21 Ltvrtek s. Tomáše,ap. : 753 4
944 7 55 panna Men-vá
22 Pátek
8. Zena. Beat. % 7 54 4 41017 9 .r.ggg; 73573113;
3 Sobota

S. Viktorie, p. 3
.

_ ZA, „;

7 54 4

ť.

10 48710 ' „ gum., „ 27 pak
__

deštivoaždokonca1

i

Muay v prosinci,
,

-

Adama & Evy.
„w

27 Středa

8. Jang, & . evang. 7 5

8 Čtvrtek
29 Pátek
Sobota

8. Mladáte .
S. Tomáše, arcib.
5. Davida, krále.

;

71 __ .,

l"e:-é brzy ocbúbnou, .

7 55 4 5 11 17 11l28 Zvěstujlmirnouzimu1
77 55
45 ráno
55 44 (i
7 11
015
042? %JĚMCMJ
m“ "0“vimim
“o“

4 7 047 1 55 336533313“

7 56 4 s 1 27 3 &nocích.
Í
7 56 4 9 2 11 4 22 1- Židy; “ "*:-_
Elli
7 56 4,1 _ 3 1 5 31 3311533233112.

.

bude! celá čtyry
měsíce trvati.

|S.Sylvestre, papeže.| 7|56| 4M

3|49| GE?
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Přehled židovského kalendáře na rok 1865.
Dle počtu židovského 5624—5625.
Počet křoslanský.

17. ledna

Počet židovský.

1. Šabat.

Počet 'křeslanský.

Počet židovský.

24. července 1. Ab.

27. února
9. března

l. Adar.
7. srpna
Půst aleni chrámů!
Půst Esther.
23. „
l. Eld'll
12.
„
urim.
21. září
Nový rok 5626.
13. „
uěan Pnrim.
22.
„
Druhý svatek novoroč."
28.
„
1. Nisan.
24.
„
Půst Gedaljah.
11. dubna Začat. svátků vclkonf 30. „
Slavnost smíření!
12. „
Druhý svátek!
5. října
Slavnostpodzeleným!
17. „
Sedmý svátek?
6. „
Druhý svátek)
18.
Konec svátků velkou!
ll.
„
Slavnost palmová,.
27 dubna
1. Ijar.
12. „
Konec slavn. od zel!
14. května La . beomer.
13. „
Radost ze za ona.
26. června ]. ivan.
21.
„
l. Marchcšvan.
31.
„
Slavnost letníc.*
19. listopadu 1. Kislev.
1. června Druhý svátek:“
13. prosince Posvěcení chrámu.
25. „
l. Thamuz.
19. „
Tebeth.
ll.
„
Půst dobytí chrámu.
28. „
Obležení Jeruzaléma.
P 0 z n am 0n s n í. Slavnosti hvězdičkou ' znamonané u Židů přísně se
světí.

I. Pohyblivé svátky na rok 1865.
Jmena Ježíše 15. ledna.
Neděle Devítník 12. února.
Památka modlit. P. N. J. Ch. 14.února.
Památka umně. P. J. Ch. 21. února.
Popeleční středa 1. března.
Památka trnové koruny P. J. Ch.
3. března.
Neděle první postní 5. března.
Památka kopí a hřebů P. J. 10. března.
„
lůtna P. J. 17. března.
„
ran P. J. 24. března.
„
nejdražší krve P. J. Ch.
31. března.
Slavnost 7 bolestné P. M. 7. dubna.
Neděle května 9. dubna.
Zelen čtvrtek 13. dubna.
.
Hod oží velkonoční 16. dubna.
Prosební dni 22., 23., 24. května.
Na nebo vstoupení Páně 25. května.

Hod Boží svatodu's'ní 4. června.
Nejsvětější Tro'íce 11. června.
Hod Božího tě a 15. června.
Slavnost nojsv. Srdce. P. Ježíše
23. června.
Slavnost přečístého srdce P. Marie
25. června.
Slavnost sv. Anjelův strašných
3. září.

Slavnost Jmena P. Marie 10. září.
Neděle růžencova 1. ří'na.
Památka matorství bl. .M. 8. října.
Obecné posvěcení chrámů 15. října.
Památka čistoty bl. P. M. 22. října.
Památka ochran bl. P. M. 26. listop.
První něděle a ventni 3. rosince.
Maso ust počína'e dne 7. le na, trva
ndb poslední 0 zalučně,

II. Posvátný čas Velkonoční
trvaod čtvrtě neděle postní až
V tomto posvátném čase povin
do soboty Nejsvětější Trojice.

novan jest každý katolický křesťan,
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svému nařizenému knězi ze svých
hříchu skroušeně a úplně se vy
znati čili zpovídati, a nejsvětější

svátost oltářní s plemennou po
božnosti a s roznícenou touhou při
jmouti.

III. Nedělní písmena

A.

IV. Čtvero suchých čilí kvatembrových dni.
1. Dne 8., 10., a 11. března.
2. Dne 7., 9., a 10. června.

3. Dne 20., 22. a 23. září.
4. Dne 20., 22. a 23. prosince.

V. Znamení oběžnic čili bludic větších.
Jmena.
Znamení.
Jmena.
Znamení.
1. Dobropán (Mercurius)
!)
5. Kralomoc se 4 měs. (J upitcr “il.
2. Krasopaní čili Lada Venus) $!
6. Hladolet s 8. měs. (Saturnus 12,
3. Země s ] měsícem ( ellus)
7. Nebeštmíkas 8měs. (Uranus)ó
4. Smrtonoš (Mars)
8. Vodan (Neptun).
m
Mimo tyto větší oběžnice jest mnoho jiných menších, podobajících
se hvězdám $).—12. velikostí, to jest tak malým, ano zdánlivě nejmenším
hvězdám, které rostým okem, bez hvězdářských dalekohledů nejsou ani
k spatření. Posu jich bylo 54 vypětí-dno, z nichž nemají všechny posud
ani jmena., aniž znamení, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazývají

sc Planetoidy.

VI. Zatmění na slunci a na měsíci.
Roku 1865 budou dvě zatmění slunce a dvě zatmění měsíce, z nichž
v našich krajinách jen obé zatmění měsíce viditelné bude.
Prvé zatmění měsíce bude 11. dubna 0 4 hod. 52 minut ráno a do
sáhne střed o 5 hod. 45 minut. Poněvadž měěíc tohoto dne 0 5 hod.
17 minut zajde, tož bude jen začátek zatmění lze viděti.
Druhá zatmění měsíce bude 4. října 0 10 hod. 46 minut večer a
potrvá do 12 hod. 48 minut rano. Střed dosáhne o 11 hod. 46 minut
večer. Zatmění toto bude v celém svém oběhu viditelně.

Povaha roku 1865.
Mii-li se názvom „povaha roku“ vyrozumívati počasí, a jeho vliv na úrodu zemskou,
vyznává Moravan upřímně, že ho piedpovídati nelze. leč s přídavkem „dáli pin Bůh.“
Jest pak jeětě jiný druh povahy roku a ten se týká pokoje :meb svdrílv mezi národy
svornosti aneb válek mezi knížaty. Seč na nás jest přejeme toho, aby Bůh od nás v
roce tomto všeliké strasti odvrátíti ráčil; po lidsku však lze se obávatí, že poměry v
Turecku nedají narovnati a oproštění tamějších křestauíů od nadvlády Mnhamedán
nedá se docílíti bez násilí. Kdož ví, zclažlí otázka turecká. nezačne se rozluětovati v
roce tomto a zdazlí křesťanské naše vlastí taktéž nebudou vtr—Zeny
do záležitostijižných?
Jiné mračno, z nčhožto se může strlinouti dopuštění Boží na Europu je.—!t
nenávist mar
nivýcli svoliodmnysluíkl'lv, kteroužto stíhají Církev kat. a jeji střed sr. Rím. S otázkou
římsko-italidnskou souvisí pachování neb překot dosavadních poměrův společenských.
Kdož ví., zdažli záležitost řínlsko-itnliánská opět brzo nepoděsí nás? Třetí bolavka
Europy, kterážto povahu roku 1864 může učiniti krvavou, jest nkí—ívděuanárodnost,
ježto provolala loňského roku válku německo—dánskoua Polsku strhla v bouři zoufalou:
Bolsvks tato dá. se jedině vyhojiti skutečnou rovnoprávnosti jazykovou, ježto se pomoci
.zákonu a na základě slova císaře spravedlivého v Rakousku nadějně uskutečňuje. Ne—
poslední
vřed,jest
kterýžto
svět, však
a neblazeklgdlsobiíň
může na povahu
roku letošního
nutnostúzkostí
státních naplňuje
dluhům Proto
nele me se budoucnosti,
vždyt
Hoepodín nepřestane býti | lidem, kterýžto důvěřuje v Jeho milost.

17

Noremní dnové.
brovolně přidá. den úmrtí sv. Cy
rilla, a na den úmrtí sv. Methodia,
6. dubna.
Plesy (bály), hudby (muziky),
všeliké divadelní hry & všecky zá.
havy veřejné zakázány jsou též nej
1.Doba adventní a svátky vyššími zákony císařskými:
]. Poslední 3 dni adventní, dne
vánoční až do slavnosti svatých
tří Králův.
22., 23. a 24. prosince.
2. Na Boží hod vánoční, dne 25.
2. Celý čtyrycetidenní postní
čas a týhoden velikonoční až do prosinec.
neděle průvodní.
3. Na středu popelečnou, dne
3. O čtveru suchých čili 10. února.
Na slav. Zvěstování P. Marie.
kvatemhrových dnech, jakoži v pá—
tek a v sobotu po celý rok.
5. Po celý sv. týden před Ve
likonocí.
4. ve svatvcčer před hlavními
6.
Na Boží hod velikonoční.
svátky.
7. Na Boží hod svatodušní.
5. na den sv. apoštolův našich
8. Na slavnost Božího Těla.
Cyrilla a Methodia, k němuž jistě
9. Na slavnost NamzeníP. Marie.
každý katolík v národě našem do

Posvátné doby (Tempus sakra
tum), v nichžto o zákonu církev
ním zapovězeny jsou všeliké hlučné
kratochvile, plesy čili bály, veřejné
hudby čili muziky a tim podobné
zábavy, jsou:

Lempočet nové doby.
Rok 1865 po narození Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok
mající 365 dní.
Od
Od
Od
Od

Rok tento jast :
stvoření světa .
potopy světa
založeni
ma . . .
narození Krista Pana

6030
4259
2618
1865
1796
. 1559

Od zkázy Jeruzaléma
Od císaře Konstantina
Od říchodu sv. Cyrilla

lJMcthodia

a
do krajin

Rok tento jest:

Od bitvy na Bílé Hoře .
Od smrti císaře Josefa II. .
Od založeni Rakouského moc
nářství

1848) .

českoslovansk ch
.
Od založeni Pražs eho arci
biskupství . . . .
Od vynalezení Ameriky .

1002

521

373

.

.

.

.

.

.

()d nastoupení císařeFrantiška
Josefa 1. (dne 3. prosince
.

.

.

.

.

.

Od uvedení jazyka českého do

úřadů a do škol . . .
Od založení Dědictví sv. Cy
rilla a Methodia v Brně
(na den sv. Víta 1850) .

245
73
61
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Svatí patronové zemští,
jichžto památka slavně se koná v zemích našeho císařství Rakouského.

Sv. Cyrill aMethod,

července na Moravě.

Sv. Jan Nepomucký,

dne 5. Sv. El i a a, dne 20. července v Chor
vatsku.

dne 16. Sv. Jan Křestitel,

května v
ohach.
Sv. Václav, dne 28. září v Če

Sv.

bich.
tě dn

menší..

dne 20. srna v
'

-

P

dne 24. červ.

v Slavonsko.
Sv. Jiljí,
dne 1. září v _Koru
tansku.
Sv. Jiří, dne 23. dubna v Kra—
]insku.
2

18
Sv. Josef. dne 19. března v Koru—
tansku, v Krajinsku, v Pomoří,
ve btyrsku a v Severním Ty—

rolsku.

. Michael,

dne 20 Září v Ha

liči.

Sv. Hedvika,

dne 15. října ve

Slezsku.

Sv. Ladislav,

dne 27. června v

Sv. Stanislav,
Haliči.

dne 7. května v

Sedmihradsku.

. Leopold,

dne 15. listopada v

. Florian,

dne 4. května v. H.

Dol. Rakousku.

Rakousku.
. Marek, dne 25. dubna v Be
natsku.

. Ruprecht,

dne 14. září v

. Spiridion,

dne 14. prosince

Solnohradsku.

'

v Dalmatsku.
. Virgil, dne 27. list0padu \“
Jižním Tyrolsku.
. Justus, dne 1. listop. v Terstě.

Nejvyšší císařský rod
panující v říši Rakouské.
J. ap. VeličenstvoFrantišek
z_,endne 7 prosince 1802. Chot ieho
Josef I., z Boží milosti Císař Ra— Zo fie (BedHška, Dorothea, Vilé
kouský, kral Uherský, Český, Lom—
bardský, Benátský, Dalmatský, Chor
vatský, Slavonský, Haličský, Vladi
mirský a Ilirský, markrabě Morav
ský atd., narodil se dne 18. srpna
1830, za plnoletého rohlašen dne
1. prosince 1848. dyž byl Jeho

strýc, císařP. Ferdinand
2. prosince

I., dne

1824.

Bratří Jeho Velič. cís. Pána.
F er din an d (Maximilian,Jos.)

1848 v Olomouci ko— nar. 6. července 1832.

runu složil, a Jeho otec, arcivojvoda
František Karel trůnu se odřekl,
nastoupil vládu. — Chet císaře P.
Alžběta Amalia &.Eu enia, dcera
Jeho k. Výsosti M ' "ana Josefa,
vojvody v Bavořích, a Její k Vý
sosti Ludoviky Vilemíny, nar. 24.
ros. 1837, zasnoubena ve Vídni
e 24. dubna 1854.

Děti Jeho Velič. cís. Pána.
sela,

mina) dcera 1- krale Bavorského
Maximiliana Josefa, nar. 25. ledna
1805, zasnoubena dne 4. listopadu

Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi
narozena dne 12. července

1856.

Rudolf,

kralevič, naroz. 21.

srpna 1858.

Rodičové J. Velič. cís. Pána.

František
císaře Frantiska

Karel

Ludvík, nar. dne 30.

července 1833.

Ludvík (Josef,Anton,Viktor),

nar. dne 3. května 1842.

Bratr a sestra otce Jeho Velič.
císaře Pána.

Ferdinand I., Dobrotivý,
bývalý císař Rakouský, narozen dne
18. dubna 1793. Zasnouben s Marií
Annou, dcerou 1-krale Sardinského,
Viktora Emanuela, nar. dne 19. září
1803, zasnoubena ve Vídni dne 27.
února 1831.

Maria

Klementina, narozena

dne 1. března 1798, zasnoubena
Karel (Jos.) syn dne 18. července r. 1817 s král.
I. (1 1835), naro— princem obojí Sicílie, Leopoldem.
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Zpráva o Dědictvi sv. Cyrilla a Methodia
za rok 1863.
Církev sv. pečuje o celého člo— starším čtenářům bude klíčem k

věka a má. na zřetclu blaho jeho

svatyni hlubších, podstatnějšich a

časné i věčné. Především stará. rozsáhlejších vědomostí kmetských.

Stav selský není nectný, n brž
zajímá od té doby, co padly ro oty
a patrionalní řízení, veledůstojné
místo ve společnosti lidské. Proto
sedlákem býti, vymáhá. v nových
těchto poměrech také větší vzdělání
at v hospodářství. Korouhvě ce— a vyšší stupeň vědomostí zlášt rol
chovní, základů, cukráren a želez nických; nebot svoboda, kterážto
nic, korabové dosahují požehnání sedláka robot a vrchnostenského
církví katolickou &.ona modlíva se poručnictví zbavila, otevřela odni
za úrodu zemskou. Všestranou
kavým peněžnikiim, zkušenějsím ci
blahomyslnost tuto církve sv. mnjíc zinským růmyslníkům atd. volný
na zřetelu a za vzor, vydává. naše průchod o našich osad. V h0spod.
Dědictví popředně knihy týkající se schůzích a ve sněmecb rokuje se o
s asení' zároveň však ne0pomcnulo scelování a drobeni pozemkův, ježto
št v kalendáři raditi řemeslnikům neudrží na dlouho ve svých rukou
ku větší vzdělanosti, pobadati k živ sedlák zpozdilý, novot a oprav
nestenským a ku zakládání záložen nedbalý, i bytby byl sebe pracovi
a ku všemu, na čem se blahobyt tější a šetrnější. Při hos odářstvi
tuzemský zakládá a co k časnému
juž činější
nestačíru p a,na,nebot
mo
zolnů. a sebe
prospěchu národa vede. S tétostránky novověkém
žádáme, aby církev kat. také byla veliké vynálezy a strojnictví azlášt
uznávána a ab se její sluhům, totiž věda lučební us ůsobily netušený
knězům nepo ádalo za zlé, když převrat v hospo dl'ství, tak že časo
se blaha národu ujímají amu k zá. vému návalu neodolá, kdo se ku
možnosti a k vážnosti napomáhají predu nemá..
Prosíme, aby laskavý čtenář
radou, skutkem. Ne poslední pramen
blahobytu a pozemského štěstí jest těchto několik předešl 'ch řádků vý
zajisté rolnictví,
kteréžto se v stražných opět přeč , dobře nvážil
jiných pokročilejších zemích pol-ad apředmětem rozhovorův mezi svými
zvelebu'e a rychlým krokem ku přáteli učinil.
ředu račí. Ale také v šťastných
Slovy temito hodlali jsme ospra
ajinach těch se k moudrým no vedlniti vydání hospodářské knihy
votam v hospodářství ve školách a odporučiti spis tento laskavému
netoliko obecních nýbrž také zvlášt
oššimnutí
ctěného stavu rolnic
6 o.
ních usilovně prohledá, spolkům ho
V příštím roce vydá. Dědictví
spodářsk
poskytuje vládní pří
znivá. zástita a poucné knihy rol cyrillomethodějské
sám cesty
nické rozšiřují se v rodinách, v ob— vel. p. Joseta Chmelíčka po svaté
zemi.
Kniha
tato
bude
ozdobena
cích. Aby Dědictví také v ohledu
vkusnými obrazkami a bude zajisté
tomto sevydalo
zavděčilo
na dňsto'nou ozdobou literatury naší.
rodu,
letosa posloužilo
ospodařskou
knihu, kterážto se snad dobře hodí A
juž přistupujeme k výročním
za rukovět milé mládeži; avšak také účtům.
se církev sv. 0 spasení duší ale zá.
roveň přeje lidem jako starostlivá
matka tato dobré bydlo araduje se
každému pokroku; a!jest to v oboru
živnostenském či řemeslnickéni atv
v obchodním at v průmyslovém,"
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Výtah
příjmů a vydání při dědictví sv. Cyrilla a Měthoděje od
1. ledna až do 31. prosince 1863.

Přliem.
1. Koncem roku prosince 1862 zbylo
2. Přibylé jistiny (přistoupenlm nových údů a
platků
.
3. Splacené jistiny .
. .
4. Uroky
.
.
5. Ztěženého zaoknihy
.
6. Jiných příjmů
Summa

'

75.225 zl. 865/10

do
.
.
.

6.955
1.000
4.231
458
51
86.922

„
„
„
„
„
zl.

75
„
—
„
-—
„
225/10 „
64
„
48
kr.

1.209
12.245
2.229
1.057
. 475
17.218
36.922
17.218
69.704

zl.
„
„
„
„
„
„
„
„

75
44
88
56
66
29
48
29
19

kr.
„
„
„
„
„
„
„
„

—

„

341 „ 25
2.452 „- 94
69.704 „ 19

„
„
„

Vydání.

1. Na nové. díla: a) honoráru
.
b) za tisk 3 papír
c) za vazbu .
2. Na daně .
3. Jiné výlohy
.
.
'
Summa
Když se od příjmů .
.
.
odtahuje vydáni
zůstane k dalšímu účtování

Výkaz jmění.
1. Ve veřejných fondech

2. U privátníků

.

.

3. NedOplatků
4. V hotovosti

.

.

.

.

.

.

61.570 „

5.340 „

.
'

Summa.

—— „

V Brně, 31. prosince 1863.

Ludvik Tidl,
výbor.

Fr. Sušil,

Fr. Horšovský,

starosta.

pokladník.

Stanovy.
g. 1.

ských, nýbrž vůbec vzdělávacích |.

účel dědictví sv. Cyrilla &
Methodia.

šeho prohledajících, zvláště děj e

Dědictví pečuje o zvelebení lidu

pigu. zeměpisu, poznani vla

k duchovním

potřebám věku na—

Moravského, jakého naš čas po stí, přírody, řemesel & orby a
.I v zábavných & iacch ob
žadu'e o zvedenl všestranné,
avš na základě viry katolické, sažena býti má. buď obrana, bud
a \yloučenim věeliké politiky.

9.2.

Prostředky k dooažení účelu
tohoto.
1. Spisovánl a vydávání kněh
& nice netoliko výhradně nábožen

utvrzovění pravdy některé katolické,
jlžto se odpor časový dotýká..
Vydávati se budou Dědictvím
knihy ve trojí řadě.
a) Obělrné životOpisy svatých.
b) Spisy poučné.
c) Spisy zábavné.
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b'po'í-li pak se manžel

s

Časopisy
avšelijakésv.“83yrilla
běžné.
-— Or
ánem Dědictví
a manžel ou svou v jeden to
Metho 'a jest: „Hlas, časopis cír liko zaklad o 10 zl. stř., vydávají
kevnt“
se jim knihy jen do úmrtí prvního
3. Předměty umělecké, k. p. z nich.
obrazy, zeměvidy čili mapy atd.
Aby úmrtí spoluúda
s. 3.
přišlo ústavu tomuto ve zná

Šetření zákonův tiskových.

Při vydávání času isův, knčb,
běžných obrazů a t. . budou se
stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávati.
g. 4.

Zřízení Dědictví.
1. S 0 luůd cm Dědictví státi
se může aždý, kdož za sebe jeden—
krátc za vždy položí 10 zl. stř.
(10 zl.. 50 kr. r. č.)
2. Kdo však témuž ústavu 100zl.
stř. (105 zl. r. č. věnuje, ovažo

ván bude za sponuzakladJatele,

a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
Vydaných zdanna.
3. Kdo jednou na vždy dál,40 zl.
str. (42 zl. r. č.), bude téhož ústavu
spoluúdem 1. třídy, & obdrží 3
výtisky. -— Kdo 20 zl. stř. (21 zl.
r. č.) da, stane se spoluúdcm :?. třídy,

a obdrží dva výtisky. ,_ Kdo lt) zl.
(10 zl. 50 kr. r. č.3 položí, bude
spoluůdem 3. třídy, a obdržíjeden
'sk zdarma.
Kdyby bylo zapotřebí dru

hého neb třetího \! dání některé

mo.—'t.žádají se vel. pp. du

chovní pastýř-ové, aby úmrtí
takové pokladníkovi Dědictví.
třebas přímo poštou ozná—
miti rzi-čili. .
Podobné

oznamení písemního

zapotřebí
kdykoliv
spoluúd
ně tcrý buďjest,
k vyšší
důstojnosti
vy
nikl, neb se jinam přestěhoval.
Poznamendní: 1. Rodina se béře,
pokud jmeno se netratí. Dcery
provdané, synů-li není, odbirati
budou knihy, pokud žijí; dítky
pak jejich, jiné již jmeno ne
soucí, nemají již prava tohoto.

Po znamenání 2. Polovice vkladu
totiž 5 zl. stř. (5 zl. 25 kr. r. č.)
se nepřijímá.
5. Každému volno, doplněním
vkladu u vyšší třídu postoupiti.
Zašle-li tudyž k. p. spoluůd 3. tříd
k prvním 10 zl. stř. opětně 10 z .
stř., stane se spoluúdem 2. třídy, a

tak dále.
Avšak spoluúdstvi postoupiti ji

již vydané knihy, spo uúdové jí do-_ nému nedovoluje se.
dostávati nebudou, nýbrž budou se
6. Každý přistupující račiž
rodávati ve prospěch pokladnice
a místo
vání svébo,d'a—
ědictví, ab se nákladnější díla jmeno
kož i bisku
stvípřeb
& ěkanství
(vi 
riat) a poslidní poštu zevrubně
vydávati mo .
4. Řehole, děkanství (vika— udati.

riatdy),
kněhárny,
7. Každý
ro iny,osady,
spolky,
bratrstva. školy,
at. d. Dědictví
sv. kněz,
Cyrillakterý
a juestúderu
_ etbodia,
vstupují dvojnásobným
přl héřc na sebe povinnost, bud ve slav
spévkem

do 3 oluzakladatclství a

v nadřečené tří y.
» *) Jelikož výborný tento katolický list
všeliké zprávy stranou Dědictví ns
šebo přínáší, : na něj činěné přcptňv
ky zodpovídá, dobře by bylo, kdyby ho
ůdově společně podlé farních osad
odbírsli.

nost. bud' některý den v oktavě
svat'ch apoštolů Cyrilla &Methodia
každoročně sloužiti mši svatou za
všcck živé i mrtvé spoluůdy dotče
ného ědictví; a bude-lí libo a možno.
i jinou mši svatou za obrácení ná.
rodiiv slovanských od jednoty cir—
kevnl odloučených, kterouž pobož
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nost jistě každý spoluúd co věrný
katolík spolu konati neopomine.
8. Zemřelí, za které někdo vkla—

g. 5.

Rozesílání kněh 'a výtvorův
' umeleckych.

dek k Dědictví učinil, tak jako ti,
O rozesílání kněh, spisův a
jížto na smrtedlné osteli nejméně
10 zl. str. za sebe 0 Dědictví od jiných předmětův dědictvím vyda
kázalí, stávají se účastnýmí duchov ných postaró, se výbor. Každiý při
ních milosti v předešlém (?.) čísle stupující k dědictví račiž ihne ozná
miti, jakou cestou se mu knihy mají
jmenovaných.
sílati, aneb v kterém poblízkém
Každý, jenž b 1 vkladek učinil
je sobě bráti zamýšlí.
za mrtvého, pol-rudyživ jest, knihy kličhkupeetví
Poznamenání
]. Pravidlem u
bez ohledu na velikost vkladu -—
věci této ostane, co na lístku
ovšem nejméně 10 zl. stř. — po
tištěno jest, že na po
'
jednom výtisku dostavati má.
lístku svého každý spoluíid v
9. S rávu Dědictví sv. Cyrilla
hlavní komissi u pana Antonína
a Metbo ia vede výbor sestávající
Nitsche, kněhkupce v Brně,
z kněží, kteří buď v Brně, buď na
knihy sobě vybírati má.. —
blízku přebývají.
Kdoby však chtěl poštou knihy
10. U 'iných osob a úřadů za
své dostávati , račiž se obratiti
frankovaným listem na jmeno
stoupá Dč ictví sv-. Cyrilla a Me
thodla starosta., a v jeho zaměstnání
vané kněhkupectví.
jeden z jednatelů.
Poznamenání
2. Všeliké dopis-y
v záležitostech Dědictví sv. Cy
ll. Výbor scházívá se čtvrt
rilla a Methodia buďtež osilány
letně, a na vyzvání starostovo iča
pod adressou na Fr. gušila,
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí
starostu Dědictví, profesora bo
v poradu bral, a věčšinou hlasů pří—
hosloví; zásilky peněz pak
tomných výborníkův o nálezích pro
luuďlež činěny v listech Frun
celé Dědictví platných rozhodoval.
kovaných pod ndressou:
— Výbor má právo počet údův
svých odcházejících doplníti nebo
i rozmnožiti, avšak ne jinak než Pokladníctvi sv. Cyrilla
katolickými kněžími, a každoročně
a Methoděje
uveřejňuje zprávu o činnosti své.
v Brně (Dornrijsl číslo 45).
12. Každý spoluúd dědictvímá
právo, písemně návrhy své činiti a Poznamenáuí 3. Žadajíse
přání svá projevovati dotčenému
všickni, kteří budto dě
výboru, kterýžto při svých shro
dictví druhou polovici
mážděnlch zavázán jest. jich svědo
mitě v úvahu bráti, a dle nich, po
vkladku svého, aneb Seb.
kud potřebno, prospěšno & možno

jest, se zachovati.
13. Ve 5 orech :: oměru spol
kovního snadP vzniklých , odvolává.
se k starostovi, a v domněle nedo
statečném vyhovění k příslušícím
c. k. úřadům.

14. Kdo témuž dědictví obětu'e
grace
své výslovnou
literní neb žádost
umělecké,
o 
rží na
honorar
podlé výhornoati, obšimosti a důle
žitosti spisu svého, o čemž výbor
úsudek pronese.

Kubínkovi jiné peníze pro
dědictví sv. Cyrilla a
Motl). dluží, aby peníze
tyto též pod adressu výše
uvedenou žaplatiti sobě
neobtěžovali a v té i v
jakékoliv záležitosti dědi

ctvíse týkající vždyčislo
svého diplomu udali.
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Poměr !: vládnímu řízení.
1. Vládnímu řízení se onecha
va nahlídati v jednání spolpku,bdíti
nad zachováním nařízení u propůj
čeném potvrzení daných, aneb vše
obecn'mi předpisy stanovených, a
uzná- ' za potřebu, přidati spolku

od říslušícího úřadu určeného císař
ské o komisara.
2. Kdyby se spolek rozejíti měl,
rozhodne výbor 0 jmění v duchu
Dědictví sv. Cyrilla a Methodía, a
podá o tom předběžnou zpravu vy—

sokému c. k. místodržitelství, a
svému P. T. nejdůstoinějěímu panu
biskupovi.

Výbor řídící.
Frantiiek Sušil, rytíř r. řádu sv. Anny II. třídy, skut. kona. rada,
prof. theologie v Brně, starosta. — Frant. Maršovský,direktor v ústavu
pro hluchoněmé v Brně, p okladník.
— Ignát. W'u'rm,poslanec na sněmu
morankém, piritual v mcr. slez. ochranitelně v Brně,jednatel. —-Beneš,
děkan v Příboře.—Dr.Jan Ev. Bílý, poslanec na sněmu moravském a v říš
ské radě, farář v Předklášteří Tišnovském. — Dr. Josef (Vaonelíček,kněz
círk. v Pegavě ve Štýrsku. _. Jan Faborský, farář v Pohořelicich. _—
Bedřz'cb Geíssler, akut. kons. rada, regens v bohosloveckém senňnáři
biskupském v Brně. -— Tom. Há'ek katecheta v Uh. Hradišti. ——
Dr. Fram.
Hošek, professor the010gie v Brně. ——Karel Kandus, čestný kanovník
Mikulovský,

konsist. rada, děkan

a farář ve Cvrčovicích. -—-—
Gunther

Kalivoda, prelát a opat v Rajhradě. — Pavel Křížkovský, kněz řádu sv.
Augustina v Brně. -— Beneš Method Kulda, tit. kona. rada, vikář :.
farář na Chlumu. ——Eduard Karlík, kanovník v Mikolově. — Lelek, farář
v Vodicí v Prusku. — Karel Molitor, farář na Velehradě. —- Peregrin
Obdržálek, kaplanv Pustoměři. ..—Eam'šek Poz'mon, ředitel hlavní školy
ve Šlavkově. — Em. hrabě Pb'ttíng, kanovník Olomoucký, děkan a farář
ve vábenicích. -— Jakob Procházka, s iritual v klášteře sv. Voršily v
Brně. — Matěj Procházka, tit. kona. ra
gymnasiální profesor v Brně.
—
a'ří Slota, farář na Slovensku. — Jam Soukop, farář v Lipovcí. ——
Eduard Stuchlý, tit. kons. rada, děkan a farář v Nosislavě. — Bedřich
hrabě Sylvwfarmbcca, kněz církevní. — Tomáš Šímbera, farář _v Komíně.
— Arnošt Sia—ek,prelát a opat v Nové Ríši. -— Dr. Frant. Skoryík, tit.
kona. rada, děkan a farář v Kučerově. _ Km; Šngídek, gymn. prof. v
Brně, reda tor „Hlasu“, círk. časopisu. — Anton Hubert, farář v Lulči.
— Robert '
la, tit. kons. rada, děkan a farář v Modřicích. —— zm,
děkan v Opavě. — Josef Těš-ik, tit. kona. rada, farář v Telči, bývalý
c. k. školní rada.,—- Ludvig Tz'dl, čestný kanovník Brněnský, arcikněz,

děkan
Újezdě. ——Dr.
Fr. Zejln't,
prof.Jos.
círk.Vykydal,
dějepisu
a prav.
v Brněa afarář
Jan vVojtěch,prof.
mravověd
v Brně,
círk.
něz
v Kunovicích. — Fr. Veber, íarař v "loticícb. -—

Kněží, jenž zemřeli co údové dědictví sv.
Cyrilla a Methoděje.
Rok úmrtí.
8.
1855. Bečak Tomaš, duchovní správ
ce v Kyselovicích arc. olom.

zakladatel.

1859. Bureš Josef; duch. zpravce v
Kláštero-Hradisku arc. olom.
1860. Beneš Jan, farář ve Velké
Peněiči arc. Olom:

"* (“““
1862. Barbořik František, farář v
Krahovicích arc. Olom.
1863. Blažek Karel, far. v Střížově
bísk. Buděj.

č

1860. Čuma Václav, duch. ve Ostrově
bisk. Brn.
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1860. Češka František, arcigévodský 1860. Hlaváč
át, duch: správce
vo V. rosenicích arc. Ol.
zámský kaplan v Zidlocho—
1862. Holub František, kanovník a
vicích bisk. Brn.
farář v Náměšti b. Brn.
1861 aban Ondřej, farář v Komia—

čicích, biek. Nitry.
.?.
1862 Černý Antonín, farář v Žluni— 1854. Jedlička František, farář v
cicb biak. Kralobr.
_
Martinkově b. Brn.
1862. esaný Josef farář v Tocho 1855. Janalík Vincenc, zakladatel
vicich bisk. Budči.
dědictví administrator v Mi

1862. Čern ch Alois, kněz církevní
bis . Králohr.

D.
1857. Dusík Jan, arcikněz Strako
nický bisk. Buděj.

loticích ——arc. Olom
1859. Jilek Jan, lokální v Popicích

bis. Brn.
1860. Jelinek Ivan, rmmonstrát—

kaplan v J lavě bis. Brn.

K.

E.

1861. Ebr Antonin, kaplan v Kou— 1852. Kratochvil Karel, farář v Mal—

římě arc. Pražsk.

šicích bíak. Budě

1853 Keršner Josef, ka ellan v Svo

P.

janově b. Králo

1859. Filippi Josef, farář ve Volti-z 1855. Kosa F rantišek, farář ve Valči
řově bis. Brn.
b. Brn.
1859. Feigerle Josef, děkan v Cho 1855. Kraus Josef, farář ve Vlasa
lině arc. Olom.
ticích b. Brn.
1859. Farský Josef, kněz církevní 1855. Kosinka Josef, farář v Uužie

bisk. Litoměr.
1860. Franc Bedřich,praelat v Nové
Ríši bisk. Brn.
1861. Fibiger Jan, farář ve Zbra—
slavě arc. Praž.
1862. Frencl Innocenc, rector u sv.
Jiří a ředitel dědictví sv.
Jana v Praze.

cích arc. Pražské.

1857. Kocent Antonín., děkan v Ro

sícich b. Brn.

1853. Karas Jiří, farář ve Vážanecb

b. Brn.

1858. Kuderna Amand, farář v Lom

nici b. Brn.

1859. Komárek Jan, deficient v Kn—

klově b. Králoh.

E.
1853. Harrer Antonin,farúř v Milo
nicich arc. Olom.
1855. Havlíček Jan, kaplan ve Vel.
Mezeříči b. Brn.
1856. Holý Benedikt, podpřevor v
Lnářích b. Buděj.
1856. Havrda Adolf, kaplan v Niž
kově b. KrálohracL

1860. Ko ista František, kaplan ve

vratce b. Králoh.

1860. Král Antonín, farář ve V. Ho

rečovicích arc. Pražsk.

1860. Kučera Vincenc, kaplan bisk.

Brn.

1861. Král Frantisek, kaplan ve v.
Mi—ičněb. Králobr.

1862. Kazda Jan, farář v Skuhrově

arc. Pražak.

1856. Hofmann
Josef,b.duch.nsprávce
v Volšanech
L.
] 860. Hraběta Jan, král.Bsaský ka—
plan a ředitel katoL pro 1860. Dr. Lanyi Karel, farář Egbcl
gymnasia v Drážďanech.
ský b. Ostřihom.
1860. Heller František, kanovník a 1860. Lička Kašpar, vikář a farář
farář v Telči. b. Brn.
na Kladně arc. Pražak.
1860. Husička František, kaplan ve 1862. Ličmann Frantisek, kaplan v
Vel. Slatevicích arc. Olom.
Brně b. Brn.

..!
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1862. Liškutín Šimon, kaplan v Kra— 1862. Rauch Josef, prselat školaati
licích arc. Olom.
kus při metro. chrámu sv.
1862. Landa Josef; kaplan v Bezdě
Víta v Praze.

dicích arc. Pražsk.

8.
1852. Šmídinger Josef, kněz círk. v

1800. Mucha Vavřinec, děkan ve

Strakonicích b. Budě'.

1855 . Stětina Štěpán, farář v

Svitávce arc. Olom.
1860. Munzar Jan, farář ve Biskaně
b. Kralohrad.

říža
„ novicich b. Brn.
1856. Sedrle Jan, vicevikař' a farář

N.

1857. Sírek Antonín, lokal. ve Vla

1855. Netter Jan, farář v Sardicích
b. Brn.
1855. Neuwirth Emanuel, farář v Le—
tovicích b. Brn.
1859. Novotný František, kaplan v
Miroslavč b. Brn.
1860. Neaval Cyril, kaplan v Křiža
novicícl'l_b. Brn.

P.

_ v Krútech arc. Pražak.

dislavč b. Brn.
l 857. Svoboda Matěj, děkan v By
střici b. Brn.
1859. Střiž Václav, arcikněz ve Křti—
uach b. Brn.
1859. Svítil Bedi-ich, děkan v Nov.
Městě b. Brn.
1860. Švejda František, duch. sprav
_ce v Ždarné b. Brn.

Skarda Antonin, delicient v
Brankovicich b. Brn.
1860. Svatý Jindrich, bohoslovec v
1864 ).

1852. Petrů Václav, farář v Otnicích
b. Brn.
1857. Prochazka Tomaš, zakladatel

Litoměřicích.

1860. Slavíček Jan, farář na Mí

, šenci b. Buděj.
gědlišctví,
. rn. kaplan v Ivančicích
1858. Pokorný Václav, farář na Vra— l 860. Stoviček Václav, deticíent ve
Volmistanech arc. Praž.
nóm arc. Pražak.
1859. Pešina Vaclav, inful. kanovník l 861 . Sekoušek Augustin, vikář v
Humpolci b. Kralohr.
aredaktor dědictví sv. Jana
1862. Špachta Dominik, děkan v
v Praze arc. Pražsk.

. Primes František, kaplan v
Bludově arc. Olom.
. Paseka Josef, lokální v Komně

are. Olom.
. Pabiček František, farář v
Chotěboři b. Králohr.
. Papež Ondřej, farář v Kostelci
arc. Olom.
. Palka František, děkan v Li—
tenčicích arc. Olom.
. Prutek Ondřej, arcikněz v Brn
sovicích bis. Vratisl.

R.

,

Karlíně arc. Praž.

1863. Stejskal Jan, farář v Skoči

cích. arc. Ulom.
'.l'.

1860. Tichý Leopold, bohoslovec v

Olomouci.
1861. Tin r Ignát, kona. rada a
dě an v Křtenicích b. Brn.
1861. Tříska Petr, kněz řadu Aug.
v Lnéřích b. Buděj.
1862. Tvrdý Stěpan, kanovník chra—

mu Nitranského.

V.

l 854. Ricgler František, konaist. ra

1853. Vacula Matěj, kaplan v Se

1855. Roubal Vůcslav, kaplan v Lu

1857. Vorač Josef, kaplan v Jedov

da a farář v Bisterci b. Br.

branicích bis. Brn.

nici b. Brn.
kavci b. Krůlohrad.
1855. Riedl Hynek, kanovník v Hrad— 1859. Veixer Antonín, děkan v Po
ci Kralové.
hořelicích b. Brn.
'
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1860. Vzácný Vincenc, farář \? Sla
ánicich b. Brn.
1860.
ařecha Baltasar, duch. spr.
v Nemoticich b. Brn.
1861. Vrána Simon, farář v Mirovi
cích b. Budě'.

1860. Zlámal František, bohoslovec
„ v Olomuci.
1860. Zidek Fabian, kaplan v Rej
timově b. Vratis.

Z.

1861. Vogt Jan, de 'cient biskup.
Brněnského.
Lehké odpočinutí dej jim Pane, a světlo věčné at jim sviti!

Údové dědictví sv. Cyrilla a Methodéje.
.,

l 852.

Silbergova Josefa
Pouehlý Antonin
1853.
Hašek Vavřinec

Eovákova Františka
Smid Pavel
Mrazek Karel
1854.

Franc Jan

Božek Simon
Kubinkova Marie
KasParovský Ondřej
Konečný Anna
Kolejka Jan
Kment Matěi
Kubíčkova Johanna
Odstrčil Jan
Pilný Františka
Pospěch Tekla
Rakovčík František
Rudola Barbora
Straka Barbora
Suchánkova Josefa
Viin's'ova Františka
Janak Antonin
1š55.

gigisotský
Alois
na Anežka
Doležal Florian
Dobrovolný Eliška
Hronek František
Hudečkova Genovefa
Iiorákmra Maria
Král Matěj
Koplik Florian
Kojecka Josefa

Kubíček Jan
Klatovský Václav
Měchura Petr
Marekova Barbora
Němeček Augustin
Navrla Tomáš
Praizlerova Josefa
Přecechtěl A olonia
Ryša Františ &
Pilat Kašpar
Polasek Josef
Polašek František
Preisler Josefa
Soudek Josef
Sušilova Anna
Riedl Hynek
1856.

Bobek František
Dvořák Josef
Daněk Josef
Dostal Jiří
Dědkova Antonia
Janondova Josefa
Kaprova Klara
Kiprova Maria
Kment Jan
Klima Jan
Myslivec Josef
Novák Jan
Popela Josef
Plundrakova Apollon.
Rummcl Blahoslava
Rihaříkova Magdal.
ětejskal Simon
Sveda Anna
Svoboda Tomaš
Vavruškova Kateřina
Opalkova Veronika
Dostal Jiří

1857!

Andrie Jan
Deuč František
Hloch František
Hartl František
Hrubý František
Janík Michael
Janeba Josef
Kupčlk Mariana
Kama Theresia
Kramolis Josef
Kosak Jakub
Labe Jiří
Loubal Apollonia
Lukes Barbora
Lerahova Anna
„Miklík František
„, naahovšký Jan
Malý Karel
Mach Rosalia
Mach Rosario.

Mettncrova Františka
Prokeš Petronilla
Pečenka Jan
glavik Jan
.Spičkova Kateřina
Smidova Rosalia
Sneid: Michal

Strouhal František
Trubka Kateřina
Urbanec Karel
Valcha Jakub
Valla Anna
Vranek Kateřina
Zaoral Mariana
Jiríčkova Maria
Repeckova Rosina
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1858.

Doležal Karel
Hodinařova Veronika
Hladky Eleonora
Hem-zal Nepomucena

Karpíšek Josef

Kněžli'xova Anežka

Kvokal Josef
Kostelem Anna,
Moravec Jan
Pleška Josef
Pokova Františka
Paulova Maria
Petera Josefa
Beinhart Josef
Smid Jan
Třavenec Kašpar

Uhl Maria
Vaněk Jakub

Musil Jan
Martinek Kateřina
1859;

Ambrožova Zofie
Babickova Rosina
'Berčak Kateřina
lžottek Borbora
Cerný Alžběta
Chudoba Ignát
Dbalý Matouš
Dvořák Josef
Dostalova Františka
Gregor Jan
Hradil Kašpar
Hryš Josef
Herzow Johanna

Hroz iinhart

Jelmek Vojtěch
Košulic Josef
Kocianova Anna
Kysela Barbora
Křížek Ignát
Koukal Josef
Koukalova Maria
Kozák Bartoloměj
Kratochvilova Ver.
Kapsa Antonín
Lamačkova Fantiška
Lichtenstein kn. Alois
Musil Teresia
Makovcova Maria
Oprchal Cyrill
Peštal František

Pavlíčkova Alžběta
Pravda Maria
Pracházka Johanna
Palisa Paulína
Hepa František
$voboda Jan
Smidlerova Barbora
Viškový Vincenc
Vai—ha Josefa

Volfova Josefa
Vykoupal Barbora
Vavrouoh Matouš
Vittinghof—Sóll Ldvka

Vrška Kateřina
Vavrka František
Zakopal František
Zlámal Karel
Zák Josef
1860.

Adámkova Johanna
Adámkova Josefa
Blahonoský Martin
Babirad František
Brymova Maria
Budík Josef
Bebarova Františka
Budina Josef
Calabek Josef
Coupek František
(Joupek Jan
Doupal Jan
Dokoupil Tomáš
Dlazk František
Drexler Josef
Bartonec Josef
Chudoba Johanna
Floder Antonín
Gallas Anna
Hlavičkova Maria
Hort Tomaš
Hrdova Kateřina
Horák František
Hronak Simon
Hort Michal
Hrubikova Anna
Hloušek Anna
Havránek Václav
Hoškova Maria
Holý Václav
Hudec Josef
Jašek Simon
Jurekova Josefa

Jurekova Josefa
J anoch Jan
Kavka Jan
Koukal Leopold
Kravak Matěj
Kolařík Valentin
Klekler Jakub
Klima Cyrill
Kojecký František
Krbelova Františka
Kopecka Anna
Koutna Teresia
Kos Antonín
Kubista Anna
Kopřiva Apollonia
Kuchařova Justina
Krutiakova Justina
Klemtova Teresia.
Kužina Maria
Kovaříkova Maria
Kružíkova Anna
Louštilova Maria
Lička Jan
Matuška František
Mlčákova Maria
Matoušek Jan
Mrňka František
Malík Martin
Navrátilova Maria

Plnskal Josef
Pytela Jiří
Pilat Karel
Pavelka Viktorin
Podešt Josef
Pospíšilova Anna
Pokorný Josef
ljřibyl Jan
Rezna Konstantina
Richter František
Rozum Jan Vaclav
Samek Antonín
.jmarda František
Smid Maria
Sebela Apollonia
Sehnal Josef
Sekanina Anna
Sedláček Ondřej
Spačkova Magdalena
Šubertova Teresia
Sedenka Magdalena
Staněk Jakob
Štastný Dominik
Skubna Justina
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Sokol Františka
Sedlákova Johanna
Sandera Václav
Streit Vojtěch
Tihon Anna
Tihon Anna
Tima Jan
Vedral František
Valek Josef
Všianský Jakub
Vobrátil Josef
Valla František

Heiderova Anastasia
Janoušek Františka
Jaroš Josef
Jarošova Maria
Janoškova Anna
Julinkova Magdalena

Velínkova Maria

Jiřík Václav
Kratochvíl Josef

Vaisarova Anna
Vodák Matouš
Valek Alžběta
Zahloudil Antonín
Zabloudil Antonín
Zouharova Mariana
Zabřečka Kateřina
Záha Anna Karolina
Zouhar František
1861.

Augusta Františka
Bezděk František
Boreš Matěj

Brychta Anna
Balvín František
Bezděkova Františka
Budařova Kateřina
Cechmánkova Vinc.
Chotry Františka
Coikyř Jan

Drtil Jan
Dolenkova Anna
Qhalupa Josef
Cerna Kateřina
Doležal František
Degenhardt Anna
Fuksa Cyrill
Ebr Antonín
Francek Florian
Frídlova Kateřina
Florian František
Gabriel František

Hromádka Michael
Hanák Antonín
c-šek J oscf
:-šek Antonín

“vránkova Maria
"*:-chova. Anna
iť!_"ek Jan

HUNT-1
ll

Hlavatý Antonin
Hermanova Eližběta
Hetmančílizova Apoll.

Jasti'abova Anna.
J eí'abek Matouš

Jancík Jan
Klimeš Ondřej

Klein Augustin
Kubíček Josef
Křesanova Maria
Kukelka Josef
Kelbler Tomáš
Lunerova Barbora.
Ludvíkova Barbora
Lichtenberg; František
Luštinský Václav
Malnura Maria
Michalek Jiří
Modlitba Pavel
Malík Dominik
Mader Ondřej
Matoušek Pavel
Markotova Maria
Nikolan Josef
Navrátil Tomáš
Ondrášek Ignát
Olič František
Planičkova Anežka
Poláčkova Františka

Pucher Jan
Paidermann Anna
Palisa Maria
Polcar Martin

Polický František
Pavlíček Ondřej

Plhal Jan
Pruch Jan

Pospíšil Antonín
Eekařík Kunhyna
tezak J oscf
B-oszolkova Anna
Beháčkova Maria

Sálek František

Strouhal Ondřej
Sochorova Viktoria

guchanek ,Fabián
Sonovský František
Suvova Anna
Stegarova Maria
Strachota Františka
Stejskal Tomáš
Skopíkova Apollonia
Trnka Maria
Sychánkova Kateřina
Vyhlídal Jirí
Vyhlídalova Johanna
Vévoda Matěj
Velim Eleonora
Vlček František
Vrzal František
Zelená. Rosalia
1862.

Beneš Anna
Bónišova Teresia
Daněk Bartoš
Dejmal Bartel

Dolák Jakob
Drdlova Rosa
Dobšík František
Duda Maria
Eisner Jakub
Gadaš Josef
Hajek Jiří

Hradil František
Hřebačka Matouš

Haška Františka
Hamža Maria
Janíkova Anežka
Jahoda Jan
Uhrova Teresia
Kamas Josef
Konečný Martin
Kozlík Magdalena
Kalina Josef
Kuchynka Martin
Kankova Marcina
Klazerova Alžběta
Kalvoda Jarolím
Králík Josef
Kolařík Tcresia
hrabě Kaunic Eman.
Kudla Barbora
Kouřil Fabian
Kvasničkova Rosalia
Kottal František
Kottal Peter
Kavan Josef
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Lazna Veronika
Matinek Matěj

Mazalova Teresia
Medřická Maria
Moučkova Alžběta
Masn ' Jan
Nova Jan
Nedvědova Maria
()toupalík Anna
Odstrčil Veronika
Papáček Maxmilian
Pecha Josef
Pigrova Kateřina
Proko ova Anna
Přiho a Jan
Řídký Antonín
l_landula Antonia

safář František
Spachta Dominik
Svoboda Josef
Sachs Alžběta
Sumberék Josef
Tvrd ' Stě
Vlasákova plžiteřina
Vychodil Cyrill

Vybral František
Vaverka Mariana
Vo'nar Josef
Vo ý Johanna
Vachova Joseía

Zapletal Josefa
Haškova Maria
Barta J oaef
Barta Jan
1863.

By'ak František
Bo onovský Jan
Bartoškova Dorota
Dlesk Václav
Kašikova Anna
Krylova Eleonora
Kampfova Kateřina
Lecianova Maria
Melezinkova
Marek František
Mostecký Josef '
Novoměstka Kateřina
Bohm Antonín
Ryšavý Matěj
Salat Ignác
Skobrtal Františka
Zlámalova Kateřina
Větrova Barbara
Kryšpín Antonín
Noskova Maria
Brožova Paulína
Kačena Jan
Filrstova Joh. Karol.
Běhal Antonín

Fryča'ova Kateřina
Vodicova Marta
Kantorkova Veronika
Skrobankova Tekla
Solná Rosalia
Brych Ondřej
Stejskal Jan
Mikulňškova Rosalia
Smetana Tomaš
Beneš Jan
Novákova Anna
[Cremlova Lucie
Smid Matěj
Bečka Kateřina
lIaldina Apollonia
Dřímalova Maria
Anna Drlíkova
Florian Neumann
Kateřina Friedl
Maria Hrochova
Vávrova Maria
Muzikant Anton
Bluma Josef
Kučera Monika
Stohandl Jan
Strážnická Františka
1864.

Dusík František
Vychodil František

Interpellace
učiněná na p. místodržitele k rukonm zem. pána. hejtmana
v zasedání sněmu dne 28. dubna r. 1864 od údů slovanské
pravice, jak dole podepsání jsou.
V prvnim zasedání říšské rady
v sněmovně poslanců byl činěny
vícekráte dotazy, co zamyšlí vlada
naHditi o vyučovacím jazyku na
gymnasiích.
Co se týče gymnasii na Moravě,
sdělil pan státní ministr dne 3. i'í'na
1861 v 66. sezení sněmovně
l'an
cův částečně onu zprávu c. . mi
stodržitelstva, v níž obsažen byl
výsledek důkladné porady o naři
zení c. k. státního ministerstva, jakým
ůsobcm by se měl průchod zje
atí ustanovením, která. vyslovena
byla v nejvyšších rozhodnutích ze
16. prosince 1854 a z 10. července

1859. Dle této zprávy byla zale
žitost jazyková na gymnasiích mo—

ravských od e. k. náměstnictva takto
upravena: Náboženství se má. vyu
čovati ve čtyřech třídách nižšího
gymnasium v Kroměříži, na nižším
gymnásium v Příboře ve všech čty
rech třídách, na nižším gymnasium
v Strážnici v prvních 2 třídách,
v řeči české, avšak se slušným
ohledem na německé žáky.
V ostatních předmětech v 'učo
vacích má se užívati jazyka čes ého
co vyučovacího při české řeči co
předmětu v Kroměříži ve všech 8
třídách, v Příboře ve všech čtyrech
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„Co se týče ymnasia Jihlav
třídách, ve Strážnici v první třídě,
a dle možnosti i v ostatních třídách. ského, ovšem paraňelní třídy v roku
Na všech třech
mnasiích má se 1862 zřízeny byly. Kd'ž však se
ale naložit ' ohl
bráti na žáky jednalo o zapisování žá ů v roku
1863, udal se obzvléětni výsledek,
německé. řro počali—ství mé býti
jazykem vyučovacím v první a že ze všech otců, kteří děti zapiso
druhé třídě, pak pro silozpyt v 3. vati dali, toliko dva žádali, aby jejich
a 4. třídě jazyk český se slušným synové do slovanské arallelní třídy
ohledem na žáky německé. Pro se zapsali, a že i ti va od žádosti
všechny ostatní předmět měla vyu své upustili, když měli voliti, mají-li
čovací řeč zůstati něme a, při čemž děti 'ejich jen českv aneb jen ně
dovoleno použíti českého názvosloví mec y vyučovány býti. Oni sobě
a české řeči vedle německé v Kro pak vyvolili, ab děti jejich do těch
měříži a v Příboře pro latinu a v tříd se vřadily, kde se jen německy
přednáší. Poněvadž tedy ani jediný
Příboře také pro přírodopis.
žák dle toho výsledku pro čisté
české
vyučováni nebyl, že ozřízeni
V Jihlavě
a v Olomouci
byly
psrallelní
třídy zavedeny,
do kteryc
žáci dle jich řeči mateřské vřaditi české třídy aneb o pokračování s
se měli, při čemž jmenovitě v Jihlavě parallelnimi třídami českými na g 
v oddělení slovanském první třídy nasium Jihlavském více řečineby o.“
Poněvadž ale se bylo tvrdilo,
českého jazyka užívati se mělo při
předmětech těchto: náboženství, lati že na gymnasiích moravsk'ch není
ně, češtině, při vyučování v jazyku dustatecný počet mužův,' tel-í by
německém současně použivajíc jazy vedle jiných vlastnostíi úplnou zna—
ka německého, jmenovitě pokud se lost jazyka českéko měli, prohlásila
zároveň Jeho Excellence pan státní
týče rozebírání článkův německé ministr, že podle ujišťování pana
citank .
'
V druhém oddělení slovanském místodržitele, na kterého právě v tom
ohledu dotaz učiněn byl, tomu do
měla se vyučovací řeč české jen konce tak není, nýbrž že právě na
pro češtinu a pro latinu podržeti. těch gymnasiích a v těch oborech,
Při gymnasium v Brně nemělo kde se česky přednášeti musí, také
v dosavédnim zřízení arallelnlch vždy mužové jsou, kteří úplnou zna
tříd, do kte 'ch žáci ez ohledu lost 'azyka českého mají. Nížepsani
na jich nato ost vřaděni bývali, viděi toho potřebu, vzíti sobě toto
ničeho měniti, mělo se ale k tomu prohlášeni snem státním ministrem
hleděti, aby žáci němečtí v znalosti v říšské ra ě učiněné za řičinu své
české řeči pokud možná tak dalece interpellace, poněvadž nabyli zkuše
prospívali, aby byli s to, chápati nosti, že vyřízení záležitosti jazy
vyučování v řečičeské jim udělované. kové na gymnasiích moravských, jak
Zároveň oznámila jeho Excellence v 68. sezeni užší rad říšské dne 3.
pan statni ministr, že proti těmto října 1861 oznámeno ylo, se v sku
ve skutek uvedeným zařízením juž tečnosti nezachovavá, ačkoliv ono
město Jihlava důrazně. ohražení a
samo o sobě velmi nedostatečným jest.
představení proti takto změněnému
Skoro na všech g mnasiích zů
německému rázu tamějšího ústavu stalo zamýšlené (pi-is íbcné) české
předložila, o čemž dále vyjednávati vyučování v některých předmětech
sobě ponechal.
pouhým slibem. Mali se jazykem
V sezení 176. dne 30. října 1862 ceskym vyučovati, to, záleží přede
pan statní ministr odpovídaje k další vším na “silách učitelských. Tato
interpellaci stran otézk jazykové zásada docela pHrozené se opět a
na gymnasiích sdělil o edem gym opět učitelským sborům v pamět
nasia Jihlavského:
uvadí, aby se podle ní řídili; avšak
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vláda nedbá o to,aby tyto učitelské
síly v náležitém počtu zjednala.

\! Cechách přesazen, aniž b tu
bývalo příčiny k jeho odstranění;
Jelikož není českých škol střed— ano nedostatek učitelů českého jazyv
ních ani českého vyššího učiliště, ka znalých byl velmi citelný.
obzvláště ale žádného ústavu k vzdě
Zdá se, že na události ty na
lání českých učitelů pro střední školy, Olemúckém gymnasium sběhlé půso
dekujeme to jen šlechetnó horlivosti bil tehdejší ředitel tamější, 'enž patr—
mladých mužů vlasteneckých, jenž ně na jevo dal, kterak sotlě jazyka
vlastní pilností té dokonalosti v českého a ctihodného stavu rolnic
našem jazyku dosáhli, aby schopni kého málo váží, když ohlašoval před
byli, přednášeti jednotlivé předměty shromážděnými žáky, že české mo—
jazykem českým.
dleni v 1. tak zvané české parallelní
Avšak jich snahy naprosto se ti'ídé přestati má, řka: „že se jen
neuznávají.
hoši na vsi česky modliti mohou.“
Z gymnasia. Olomúckého pro
Další následek těchto a podob
pustili se prý proto, že otřeba ká ných opatření aneb jiných zařízení
zala zácpatřiti učitele z her odstra orgánů . vládních vyučování řídicích
nčné, ku konci školního roku 1862 byl, že v tak zvaných českých
čtyři supplující učitelé, mezi nimi parallelních třídách české Vyučování
byli tři pro učitelství zkoušení a se obmezilo jen na grammatiku a
českého vyučováni schopní mužové. tu jen v nejnižších dvou třídách.
Obraz právě tak nepotěšitelný
propuštěný 'ezy
supplent,
jenž jak gymnasium v Olomouci posky
tolikotýv německém
u vyučovati
mohl, nebyl skon ' tříletý běh pro tuje gymnasium v Brně. I zde jsou
čekatele učitelství a byla mu v běhu mezi 19 učiteli, vyjma učitele nábo
roku 1863 ve Vídni nadace ro če ženství, sotva čtyři neb pět, kteří
katele učitelství 420 zl. u člena. způsobili 'sau, jaz kem česk
vy—
čitelé o roku 18 2 sem
Ti tři k českému vyučování schopní učovati.
supplenti ale byli ropuštěni a ne dosazení českého jazyku ani tak da
dánajim naděje našalší zao ati'ení, lece mocní nejsou, aby se s žáky
ačkoliv pro učitelství již z oušeni domluviti mohli.
b li. Na místo těchto čty'r supplen
Ačkoliv všechny čt y třídy
tnv přikázání byli Olomúckému
 nižšího gymnasia na paralĚlní třídy
nasium čtyři učitelé, z nichž to ' o rozděleny jsou., nestalo se předce
jeden schopen byl, česky vyučovati. rozděleni to podle větší nebo menší
Přede ale b 1 v běhu roku škol schopnosti žákův pro vyučováni
m'ho 1863 jestě jeden českého jazy české nebo německé, nýbrž podle
ka znalý učitel z Olomúckého gym— pořádku abecedního. České mluv
nasia na jiné
nasium mimo nici se vyučuje veskrz 'azykem
Moravu přesazen. Následek tohoto německým a to jen tři ho 'ny tý
opatření na Olomúckém gymnasiu hodně. I jediný předmět vyučovací,
byl, že v roku 1863 na Olomúckém z něhožto žákům dovoleno podstou—
gymnasium, jenž mělo tenkráte 374 piti zkoušku v českém jazyku ma
českých a 286 německých žáků, z teřském, totiž nauka náboženská,
18 učitelův sotva tři, čt ři o česku
a vykládá
sc žákům vý
vyučovati znali, že tudllž každý z přednáší
radně jazykem
německým.
těchto učitelův 20 až 21 hodinv týdni
Avsak i také od toho vyučo
vyučovati musel, kdežto ostatní uči váni české mluvnice se žáci nejen
telové sotva 12 neb 14 hodin v týdnu na vyšším
mnasium než i v nej—
nižších třídác , a to dokonce u pro
přednášenim zaneprázdnění byli.
Dále byl na začátku tohoto škol střed běhu školního, sproštují, kdežto
ního roku učitel' českého jazyka do podobné dispensace od jazyka latin—
konale znalý na německé gymnasium ského, řeckého a jak se samo sebou
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rozumí německého udělovati se ne— o češtině a o latině po česku vyu—
čovati mělo.
vidí býti možným.

Aby se ještě atrněji naznačilo
místo, které se čes ému jazyku hle
dic k možnosti ba k snadnosti dis
pensace od něho, co polo-obligátnímu
předmětu vykázalo, nalézá se tento
předmět a to sice od nejnovější
doby na vysvědčenich výhradně
německy postavených hluboko pod
jazykem německ m jakožto poslední
z předmětův ol; 'gátních.
Co se týče zrušeni tak řečených
českých parallelních tříd na gymna
sium Jihlavskčm, musí podepsaní k
tomu poukázati, že v té věci přání
městské obce Jihlavské nemohou
rozhodovati a to proto, že valná
většina žákův, kteří navštěvují gym
nasium Jihlavské, ne ochází z města
Jihlavy, nýbrž z o olních okresů,
že veliká většina žákův jest národ
nosti české, a že stejnou dobou s
ohraženími obecního zástu itelstva
Jihlavského zadány byly o jiných
obcí, najmě od městské obce Velko
Meziřické, žádosti_ za ponechání
čes 'ch parallelek.
odívný výsledek přiza isování
do gymnasia na školní ro 1863,
sdělený ancm státním ministrem v
sezení užsí rady říšské dne 30. října
1862, objasníti lze následujícími pi'í
padnostmi.
Když se byl s parallclkami v
Jihlavě r. 1862 a nejlepším úspěchem
pro vyučováni začátek učinil, od
straněn byl před počátkem školního
roku 1863 ředitel gymnasia Jihlav—
ského obou jazyků zemských znalý
a dán najedno zgymnasií do lech,
na jeho místo na gymnasiu Jihlav
ském dosazen byl nynější ředitel,

který(jazyka
naprosto
nezná.
cové českého
ohlašu'lcí
své děti
k
zápisu byli 0 úmy ech vlády pone
cháni v bludu, když sejim ponechalo
voliti mezi vyučováním jen českým
aneb jen německ'm, poněvadž se
v tak zvaných čes ých parallelkách
jen
totižněkolik
v ]. ro předmětům
u o našem vyučovacím,
náboženství,
o latině a češtině, v druhém roku jen

Jest to pokud se týče vyučo
vání a vychování velmi nebezpečné,
ponechati výhradně rodičům aneb
žákům, voliti sobějazyk vyučovací;
výsledek této volby vždy záviseti
bude na osobnostech ředitele a. učí
telů, právě ůřadujících, a vůbec na
mnohonásobných měnících se zevněj
ších okolnostech.
Jest to zajisté převrácený způ
sob vyučovám', když se děti, které
ve školách národních jen v jazyku
mateřském vyučovati se mají,
'
nucují, aby se přiučilyjinémujazyku,
zanedbávaiíce při tom svůj mateřský,
ač mají-li do gymnasia přijaty býti.
Jest tedy nutná potřeba, aby
na moravských gymnasiích české
parallelni třídy se zavedly aneb aby
se zřídila česká nižší gymnasia a aby
na vyšších g mnasiich se počalo
vyučovati v o ou jazycích.
Ještě neutěšenějí než na gym
nasiích vypadá to na reálkách a na
moravské technice. Jak se technika
zařizovala, uložilo se sice, poněvadž
sněm uzavřel,jen tenkrátc příspěvek
zemský k technice zaplatiti, jestli se
zavede vyučování v obou jazycích,
profesorům toho ústavu za povin
nost, aby kdykoliv toho potřeba
bude, jazykem českým Vyučovali.
Avšak nestalo se ani dost málo, aby
zavedením českého vyučování na
školách hlavních a středních žáci
nabyli schopnosti, poslouchati vyu
čování české na technice.
Soustava vládní od r. 1850
zavedená průchod zjednala zjevnému
úmyslu, obmezití české vyučování
na nedostatečné poznání mluvnice
_a z těch příčin přestalo se také na
technickém ústavu po česku před
nášeti.
Otázku o vyučování pro tento
kráte bude možno prospěšné a spra
vedlivě k oboum národnostem vzemi
b dlicim vyřiditi, když k vyřízení
t to otázky se povolají mužové,
kteří rovnou měrou přání a otřeby
obou národů znají a jich so 6 váží.
3
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Nyní ale vidíme, že nejen řídící
místa nýbrž i katedry učitelské u
věčšího dílu zaujatý jsou od mužův,
jenž neznají snahy našeho národu
o vyšší duchový vývoj. Napořéd
vysílají Moravany, kteří učitelství se

s.

Jest to vzácností, nalézti úředníky
veřejné správy, soudce, advoká a
notáře, kteří by s to byli, jen je nu
větu v české řeči bez chyby napsati.
Následek toho jest, že se vydá.
vají vyřízení a spisy chybami řeči
a písma. zpotvořené a proto nesro
věnují jazy
a úplně
vyu zumitclné.
čovati
em způsobilí
českým, jsou,
do němec
kých a jihoslovanských zemí, kdežto
Ale i slušný ohled k tomu, aby
ze zemí těchto učitelé na Moravu se vyjednávalo se stranami v řeči
se ustanovují, kteří ani nemohou v jejich, vždy se neuchovává.
jazyku českém promluviti.
Státní zástupcové podávají za
Rozhodnutí o jazyku vyučova příčinou obvinění pro obsah českých
cím závisí z věčěího dílu na mužích časopisů obžalovací 5 is
v řeči
a učitelských sborech, kteří nemo německé, a to na zák a č němec
houce česky vyučovati, českému kých překladů míst zavadných.
vyučování nepřejí, a učitelům, jichž
Obsílk německé vtom řibíjejí
ovšem málo jest, ——kteří v shro— se obviněnym, kteří za obes ání ve
mážděních učitelských pro české svém 'azyku žáda'í, na dvéře. Před
vyučování hlasy své pozdvihují,jest sedov soudů ve 011přelíčení o tom
se co obávati, aby nebyli za trest v řečiněmecké a státní zástupce pí ed
přesazení aneb nejsouli definitivně néčí své vysvětlení v řeči německé.
ustanoveni, dokonce ropuštěni.
Všechny tyto výjevy opakovaly
Těmito a podobnymi Opatřeními se za říčinou pří tiskových v Brně.
učiní se za dost spravedlivým žádo
eště osud nevychází úřední
stem slovanského ob atelstva ajestli list, v kter m by se úřední nařízení
se c. k. vlada neo odlé od omocí v české řeči prohlašovaly.
tomu upřímně a. bez na mys izadr
Edikty od soudu vydané pro
žení, budou se vznášeti žaloby za— hlašují se z většího dílu jen v řeči
nedbavání naší národnosti v zákla německé a v německém úředním
dech jejího vzdělání ve škole jestě listu „Brllnner Zeitun “, i když se
hlasítě'i.
žádost, na kterou
' t vydán byl,
idíme také nedostatek nyn '— česky, vyříditi měla.
Uřady soudní v zemi z části
šíhovšech
vyučování,
se st užb
če ře
ve
oborec ,pokud
veřejné
. i přinueenyjsou, aby stranám morav
U věcech c. k. íinančníc a ským rozsudky a vyřízení v jich
berních

úřadů pak u c. k.

oštov—

ních úřadů jedna se skoro výhradně
v jazyku německém, jen při doru
čení rozkazů k zaplacení a knížek
o daněch bere se poněkud ohled
na národnost strany. Skoro ve vsech
odvětvích veřejné správy nalezají se
mužové, kteří 'neznajíee na prosto
jazyku českého vyšší a často i řídící
úřady zaujímají; úplná znalost české
řeči jest věčším dílem více překáž
kou než pomoci k povýšení k vyš—
ším místům úřadním, a kdo dokonce
se zúčastňuje v duchovních snahách
našeho národu a o vědecké vzdělání

v naší
řeči usilu'e,
jest v nebezpečí,
za
nepřítele
vla y považována
ýti

řečí
vydávaly,
celářemateřské
překládací
zaří ití.řádné kan
*
Ba v čase nejnovějším učinilo
se prý nařízením od ministerstva
spravedlnosti na soudy vrchní vyda
ném ale posud neuveřejněném opa
tření, že při všech jednáních civil
ních a trestních, když se tyto i jen
v české řeči vedly, rozsudky a roz—

hodnutí vedle textu českého ještě
text německý obsahovati mají.
Aby se vyhovělo stížnostem, že
vrchní soudové nálezy v českých
pře líčeních a stížnostech jen v řeči
německé vydávají, přijal se způsob,
kterým se jazyk český nejen beze
všeho práva odstrkuje, jelikož se
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'ma ři ad s isů ra ' textčeský,
k? ž IdePpouze: ngmdgky jednalo,
vedle německého nevydává; způsob

který zbytečně
mimo torozmnoži
vyžaduje,
ab on
se
docela
y sily
ce tui a išiel; způsob, který iii-ad
nlťy nik y k tomu přiměti nemůže,
aby si osvojili znalost jazyka české
ho, k
je velmi nebezpečný,
proto že vůr soudní nikdy o textu
českém rozhodovati nebude, a tudíž
s velikou škodou našeho národu by
se přestalo bezprostředně v jazyku
našem pře rozhodovati.
My sice nahlížime, že není
možno ihned před se vziti změny
s révy veřejné, které potřebnéjsou,
aby se apravedlivost učinila národ
nosti moravské; ale vším právem
očekávalijsme, že vláda bez rodleně
a upřímně začne školy jina zřizo
vati, že také při vedení s rdvy ve
řejné ukazovati se bude uch, jenž
moudřejsím způsobem přání obyva
telstva nadchází.

Uváživše vse to nižepsaní kla
dou dotaz:
1. Nabyla-li c. k. vlada pře
svědčení, že jest zapotřebí

vyučo—

vání, pokud se týčejazyků zemských
na středních školách na Moravě,
dokonale opraviti, aby se spravedli
vým žádostem moravského obyvatel
stva vyhovělo, & aby se nadešlo
potřebě vzdělati způsobilé organy
služby veřejné.
2. Zamejělí-li vlada tuto opravu
provésti a jakým způsobem?
3. Kterak se stává., že se v n '
novějši době důvody často rozsa é
stranám
a trest
ních
převydávají
čenich ov civilních
české i německé
řeči 1 když se pře výhradně 'en v
jazyku českém líčila, a je—' to
pravda, že soudcové a dvory soudní

povinni jsou rozsudky a nálezy i
s důvody vždy jazykem německým
spisovati.

Pro okresy : Brněnský, Ivančický &Tišnovský dr. Bi ] ý, dr. Mstho n. — Vyškovský,
Bučovský, Slavkovský Kle v eta — _Boskovský, Blauocký, Kunštňtský dr.
P r a z i. k. -—Hustopečský, Břeclavský, Zidlochovský, Kloboucký Jo s. W urm.
.- Kyjovský,Hodonínský,Ždánický v e b r. _ Ihadistský, Ostrožský,Stranický
P avl ! k. -—Kroměřížský, Kojetinsky, Přerovský, Zdounecký B u bi k. — Hole
šovský, Bystřický, Napajedelský 8 ko p ali k. — Jihlavský, Velkomezřlčský,

Třehičskýdr.Mezník, Buršík. — Dačický,Telečský,Jemnickýdr. H olcolet.
.- Novoměstský,Bystřický,Žďárský Straka. _ Hranický,Libavský, Lipnický

dr. rom. —-Val.
Mai-Meky,
Juraj da..
-— Olomúcký,
Prostějovský,
Plumlovský
dr. DRožnovsk'ý,
v o ři č,e k, Včctinský
elechovský.
— Litovelský,Uu
čovský, Konický Izák. — Znojemský, Vranovský, Budějovský Kon valiua.
Pro města: Novéměsto,Žďár, Bystřici, Velkou Bíteš Štěpánek. .- Příbor, Fulnek,
Fronňtit K ostelník. -—-MěstoProstějov Be d. Rozeh nal. — Přerov, Kojetín,
Tovačov I gn. W 11r m. -—Holešov, Hullu, Vsetín, Val. Moziříč Baron Ho r e c k ý.
? 0 ln. 1:ol'ad atol ovo. Moc—.nl
ru ilenka hýbi nyni uvital: a stala se neodolatelnou patou veledůleži
tých dějův. Nirodnost jou eslem noveho vlku. Jak ctrl ev sv
na narodnoat patří a jakou
vlhq ru na ní klademe, anima jest aluému čtsniistvu :: loňského ročníku. My židům: jako
křestan skutečné. a neshieene „ uvedeni rovného prha vleeh. jazykhv vůbec a jazyku našeho
make:-ského "lišt. Polomky bude nynljlí doba nemile aajuuali, ai kdysi planu budou po
vývoji ntrodnostl. Abychom pak ! objasněn! _nkrodnvých “pasiv pro budoucna-t take nřčim
prlupěll, podali jsme tentokrite inlerpellaci či proplula, kteroui učinili zasmpcovó slovanského
nLrodA na alnvném
zemském.
V odpovědi na Emulation
interpelIaci
E:. |:.
mislodril
národatvrdil
našeho.
Tak
se na
tel, ls vlada mi u římnou
vůl), vyhoveúopravu
Ž“ žádostem
rokenl prihyvau bude prhva našemu
dějsme,že
jazyku. Cove
seiko
vlak htýk(immune. . a na tombob has
řeči
nasi
v
úřadech,
v
dula
v
'
aji!
divne
skříně
zákony
a
pravidla,
P
'mnč viento Nosil,
podle nlchllo slavnytn úřadům přísně jen na ru eno, v té řeci.ústně a
stížnosti ajtné písemnosti vyřízena, v kter to se občan ! úradu hihiL Jestli le tedy našince
!
podl prosbu napsanou německy, atm jes! toho vinen, kd se mu odpoví německy. Aby
'
n mdiněnadňovala, radtme milým
se !
pídit! VIM! k řlvdanesttvall, jakoby na ujmu naši tečí
rodila si, aby si nedtvall písemnosti zh_IAdatlod pohonných pisni-hv německy, nýhrl eby slje
dival! pití radlvjlod aprivnč 'ch a verejnych e. \. notlrův . advokluhv klen-íhose v juyku
uaiexn dle vlhdnloh předplshv dehdnb znít! a v něm také pro nhi Ud vieliké písemnosti zhoto
vovatl mnsL Ale v tom tv! chyboval velmi lid nu, le často od bova! čemu nerozuměl a
rka ntrodniho. Nejvlce se v tom o l u prohřeiovalí starostové
plk sl'slělovt! ul 911%:
od sw,-gehodrodIlých : schytralych obecních písař-hvse dali učínl u'
o
l.
13041 Isovau 'e. Při osnname
kolem u vozu; 130th
n je nechal!

un L iii-adds:&
! v l
! Meduna"e'&ehoůhdovintvl£dn,hd
avi-hl vesvénemělo-u „mm savdtvL cuisine sehiivdsneděje.

3.
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Úryvek z cestopisu po Bavořich,
(v září mea)

'

Cesta do Mnichova.
Toužebnost, poznati Řezno, a
P a s ov, kamž, patřila naše Morava se
sestrou Čechii po pádu říše velkomo
ravské (r. 907) až do dob sv. Volf—

ganga, bisk. řezenského; vrou cí přání,
uzřiti na památném hřbitověMnichov
ském hroby výtečných učenců kato
lických (Gól-res, Móhler,Klee), jimž
co chovanec vědy posvátné mnoho
' děku'i—pohaněly mne v tomto roce
Cyrillomethodějském, abych učinil
výlet ze sídelního města Vídně do
sousední země Bavorské. Rychlý
vlak po železné draze západní Eliš
bětinské vede tam cestovatele přes
Solnohrad až do Mnichova za 12
hodin, a toje kus světa! — nádraží
mnichovské překrásné leží na zá
padní straně toho města. Když se
tedy vyleze „v Mnichově z vagónu,
tož musí si pomyslíti, že objel celé
město, a nyní se nachází na straně
_zapadní. Právě v těch dnech bylo
oznámeno v novinách, že se hodlají
sejíti ku konci září katoličtí učenci
z celé říše německé do opatství sv.
Bonifacia v Mnichově, aby se ura—
dili, jak by se dalo brojiti vědou
osvátnou proti zblouzncnim rozumu
lidského ve věcech náboženských, a
aby svět poznal, že mají své hro
mady nejen juristé, přírodozpytcové
statistikové, mužové sněmů a t. d.,
ale i božlni. I sešlo se tam asi 100
účencův, kteří jsou co hvězd zařné
na obloze nynější vědy kato ické,a
mezi jiným zavrhli tam jednohlasně
knihu Renana, která má. titul „Zi
vot Ježíšův“ a která bohužel! v
Praze též do našeho Sv. vaclav
ského jazyka přeložena jest. Bylo
to v noci na sv. Matouše (21 září)
kd ž jsem jel; celou noc jen lilo s
ne e, a tudíž nemoha usnouti nej
více o tom spisu ohoršlivém jsem
přemýšlel, který z ana Ježíše činí

člověka, a k tomu židovského de
mokrata, všemi vadami demokratů
opatřeného; jeho pak vzkříšení za
přelud Maří Majdaleny, přílišnou
láskou k němu zaujaté; vzkříšení
Lazara za domluvené šizení rodiny
Christu velmi přející a t. d. Přál
'sem srdečně, aby ti hluboce učení
émci notně toho lehkovažného rou
hače domodřili, a litoval jsem, že již
není v Bavořich Gorresa, který byl
kladivem na takové lehkovážné pi
salky,kteí'i jako on tak nakláda'í s
evanjeliem sv. Matouše, jak si ' ný
filolog nedovolí nakládatí se žádným
historickým spisem pohanské Grecie
či Říma. Ale rouhač Renan si omy
slil, takového Pana Christa si lldé ve
městech (kulturáci) nejvic přejí, tedy
takového zdánlivou učenostijim dolí
čim; v pravdě o soud učených nesto
jím, za to ale ručím, že celá. hejna
nedouků, polovzdělancův a hříšníků
polezou na ně, jako muchy na med!
A stalo sel Dilo ošemetué podařilo
se, a bohužel! sebe lepší poražení
jeho málo kdo vezme do ruky, leč
ten, kdo bez toho lne k P. Ježíšia
Církvi Jeho

——— — Co pak ale

u nás udělají proti tomu? — V ta
kových myšlenkách pohrouženého
probudilo oznámení, že jsme v Sol
nohradě , že je právě půlnoc, a že
jsouce na hranicích nastane přehlí
žení asii a zboží či zavazadel.
V, na 1 po půlnoci přejede

chle vlak hranice rakouské a ra
010“ po železech bavorských.
Jmeno Bavor (Baiern) odvo
zuje se od keltických Bojův, kteří
okolo narození Christova z Čech do
těchto kra'in (někdy římských pro
vincií Vin elicia'a Noricum zvanych)
i'ítáhli, a před Karlem Vel. vlastní
' t_a měli. Hlavní

bylo Bezno.

sídlo jejich
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Od r. 566 vládli u nich Moro
víngové, Karel Vel. přivtělilje k moc
nářství Franckému. Hořejší kraje
nad Mohanem dostalymezí t' oby
vatelstvo Slovanské, když již echy
a celé severní Qermansko Slovany

bavorské, a mnoho vojen vedeno
proti vlastním císařům německ' ,
až po vyhostění Jindřicha Lva a
vory připadly domu Wittelsbachů.
Otto ]. (1180) jest praotcem
toho nyní 'eště panujícího domu.
obsazeny byly. Reka Sila byla sice Dlouho vša byly země jeho mezi
rozhraním mezi německými Durinky 2 linie poděleny, t. mezi bavorskou
a Srby, avšak jednotlivé osady a falckou, až se opět r. 1799 v jedno
těchto nalezaly se i hloub za ní. tělo sloučily. —Od doby t. ř. refor
Dále na jihu ve východním Francku macie vždy stálo Bavorsko proti ní,
(v dnešních nadmohanskýehv Bavo a vévoda Max I. vítěz nad “eehy
byl ze
h'ch) nejen celé příležíeí k Cechiim na bílé hož—o (1620)
a tehdáži s nimi spojené okoli všech odporníků protestantismu nej

\Vnnsiedl, Waldsassen, Tin—

schenreut a Bernau. nýbrži
mnohé částky podkrají řeky Náby,
Radnice, (Regnitz) , a horního Mo
hanu (Main) (okolo Bairutu, Bam
berku, Vircburku, Normherku, Ans
achu atd.) v IX. a X. století od
blovanů byly zaujatý. tak že kra
jové tito v listinách středního věku
nejednou Slovanskem (terra Slavo
rum) se jmenují. Nejčetnější osady
byly, jak se zdá Poradníčanův (oby
vatelů nad řekou Radnici, Radanz
vinidi)
Sami němečtí pánové tyto Slo
vany zde sobě usazovali, a jim role
ku vzdělání s výminkou ročních po
platkův přepcuětěli. Zběhlost Slova
nův v orbě a hospodářství, přiro
zená 'ejich při vší udatnosti náklon
nost
živnostem míru a domácno
sti , a mnohé jiné ctnosti zjednali
osadníkům těmto u samých panů
německých ochotného pří'eti. Sv.
Bonifác osadil k. l. 740 &sl . zpustlé

statky biskupství Vircburského i

kláštera Fuldenského Slovany

a

čelnější.

——Pod Maxim.

Josefem

začal též v Bavořích, jako v Ra
kousku za Josefa ll. duch roti—
eirkevm' váti, a nejeden ústav ato
lieký padl mu za kořist; země byla
též Napoleonem ]. soužena; avšak
r. 1806 obdržel od něho Max. Jos.
titul „Krále“.
Od toho času země veliké po
kroky čini. Neboť Ludvík I. stal se
tvůrcem velkotvámýeh děl umělec
kých na povýšení církve kat., věd
a umění; a země dosáhši i svobod
nější ústavy za nynějšího krále v
témž duchu katolickém okračuje
na dráze pokroku ve-vše ikém vě
dění a umění.
11

Na den sv. Maurieia (21 září)
ráno o 5 hodinách zavítal jsem do
královského Mnichova, nebe celé
zataženo, jen lilo, nudne bylo plou
žiti se po ulicích v té plískaniei.
Mnichov
jest nyní Íjledno
ne'krás—
nějších sídelníc
městz vz
ělaně

Evropy, ne tak město staré (jadro)
cnosti našeho lidu Němcům za vzor jako raděj nové, které se na způsob
předkládal.
květnatých sadů kolem starého Mni—
O ki'estění a
němčení těchto chova rozkládá, sloužíc za prostoru
Slovanů zasazovah se Němci již v širokým ulicím, sídlům věd a umění,
IX. století silně, což však konečně veselí a kratochvíle. Mnichov leží
teprv v XII. století se jim podařilo. na vysoké planině 1600' nad hla
Ve všech těchto okolích trvají až dinou mořskou zvýšené; kam koli
se oko rozhledně, všude se obzor
podnes
sledy Síovanstva
obyčejícpatrné
a mravech,
v mluvě va v rovinu ztrácí, jen k jiho—východu
kroji lidu německého.
vidět jako lem a obrubu překrás
Po vymření rodu Karolingův nou řadu sněžek solnohradských a
bylo veliké střídání knížat v zemi tyrolských, odkud ostrý vitr věje
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jako
zasek teprv
až k obepíná
severu kolem
ezna
Pasovu
zemi
úrodnou jako veliký oblouk pohoří,
odél něhož Dunaj své vlny do
kous valí.

gpat
Gnntér,načež
a p.jgDr.že Dudik,
též
oravané,
jich velice

dobře znám — a že jsem přišel
vzdát clo úcty a díků za to, co jsem
čerpal ze spisů učeného opata (Uvod
Mnichov leží v 280 stupni šíře do knih St. 3 N. Zákona.) Když
severní, tedy as jako sídelní město jsem mu oznámil jméno své, arci
Vídeň. Řeka Jizera (Isar), mající slovanské, hned je přeložil do Něm
původ v sněžkách tyrolských teče činy, ab ch věděl, že si snah slov.
městem, & odevzdává nedaleko Pa všímá. ' svedl mne do refektál—e, li—
sova vody své Dunaji. Jak znak
toval že mne nemůže pozvat ke stolu,
města svědčí, má. město jmeno své přikterém se v čas exercici mlčí a pro
od mnichů (Můnchen). V listinách pustil mne vlídně. Opat Haneberg
se ponejprv vyskýtů. r. 1102—1154 je osoba imposantní, a předc plná.
jako statek (villa) bisku ů Frising jemné pokory; že je prolat, to poznat
ských; kteří tu měli sk ad soli, a po zelené šňůrce, na které se dře—

Basilika sv. Bonifacia v-Muin-hovč.

celni úřad; nebo se zde vybíralo
clo za sůl, která. se tudy vozila z
Reichenhallu a odjinud.
Octnuv se v Mnichově ubíral
"sem se na perutích touhy k otcům
enediktinům do basiliky sv. Boni
íacia. Praveno mi, že jsou v klá
šteře exercicie, a že trvají celý tý—
den a však p. 0 at Dr. Hausberg
přec mně p'í'ipusti k sobě. I hovo
řili jsme asi čtvrt hodinky o tom,
co je nyní ve světě ne'důležitějšího
také o slavnosti Vele adské atd.
Vykládal “mi, že tam ibyl ty dny p.

věný křížek na prsou houpa. Potom
jsem se bavil asi dobrou hodinu v
basilice sv. Bonifacía.
Chrám ten vystavěl král Lud
vig I. na svůj gmš, když slavil stří
brnou svatbu 1835—1850) dle vzoru

římských basilik VaVIstol. (stavi

tel
Zieblandř.
Hlavní&portal
má
obloučí
na 8 s oupech,
3 vchody.
415.řada mramoro ch sloupů
dělí ji na 5 _lodí, šiř 124' délka
262' střednl lod vyso
80', pobočm'
43' Na hoře vidět misto stropu,

na ý krov

modrý, : _hvězdami
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zlatými, trámy jsou zlatě ozdobené,
bylo slyšet v chrámě, jak déšt na
krov se řinul. Bohaté malby na ob
mítce ozdobují chrám. Za oltářem
v apsidě je pod P. J. skupeníSva

vystaviti dal chrámy: fární chrám
dvorský sv. Ludvika, chrám dvorní

geh,
jimž Bavoři
děkují
darvvíry.
prostřed
sv. Bonifac,
vedle
pra
vo: sv. Benedikt, Kilián, Corbininan,

které zde panuje jak ve ztravě, tak
v bytu i povozech. Tak k. př. v
prvním hostinci mnichovském Bay
erischer Hof) jí se poledne o Jedné

——vlevo sv. Ru recht, Emmeram,
Vilibald (malíř I'lléss).

Na stěnách střední lodi je 12
velikých, a 10 menších obrazů od
rozličných mistrů , na nichž spatřiti
nejčelnější udalosti z života sv. apo
štola národů německých. Sv. Boni
fác totiž založil rvní sídla biskup

Všech Svatý ch u novéresidence,
a Basiliku sv. Bonifacia. Mimocho
dem bud spomenuto, co jinde také
snad nenajdeš , jest laciné živobytí,

hodině za 1 zl. 12 kr., a o 5. ho
dině za 1 zl. 48 kr. -— Ohledem
piva jsem se velice oklamal. Co se
nám toho napovídá o tom výbor

ném pivě bavorském. Zatím my
máme mnohem lepší ječmínek Boží

ská v Bavořích: olnohrad, Fri v Praze, i ve Vídni, a hned všude
sing, Řezno, Pasov. S radostí v Rakousích. Já se ptal, odkud to?

oko zde prodlévá celé hodiny číníe -— an na cestě po železné dráze
študie v dějinách církevních a v vůbec na to touženo. Iřekli, že prý
umění krásném.
to dobré, co bylo v zásobách, už
Pod těmi jsou medaillonově je vypotřebováno; nyní se zase musí
obrazy pa ežů od Julia 111 až do utvořit nový lcžáěek.

ehoře

VI., kde pak začnou

obrazy, až tam jdou jména ostat
ních papežů od sv. Petra. Jen dva
poboční oltáře vidíš v této velebné
Svatyni: na jednom p. Maria ob
stoupená ss. atróny dítek krále
Ludvíka; na ruhém sv. Stěpán pr
vomučedník. Kazatelna může na ko
lečkách po železné draze v pi'edi

na zad posunuta býti. Stolic

zde

není, leč v pobočních lodích něko
lik;

III.
C0- pro mne mělo obzláštní za

'ímavostí, jest: hrobitov

města

Inichova. Co v jednom městě ty
rolském (Botzen) věstí nápis hrobi—
tova: „Resurrecturisl“ (t. j. věno

váno těm, kteří mají z mrtvých
vstáti), to se zde oznamuje vzácnými
pomníky umy osvátné.
Zde jsou roby mužů vědou

staří a zámožní lidé mají se— a uměním ve službě katolické Cír—

dadla. Ve střední lodi je prázdno.
Za kostelem, který nemá věže, je
klášter, ve kterém žije brát zbožná
řeholníků, táhnoucích skromou vý—
živu ze statku Andechs, který jim
Ludvík koupil.
Pln svaté úcty a obdivu odešel
liliežmz toho mista posvátného poo

kve

roslul ch, zde leží Gorres,

Móh er,

lec, Schvantaler a

jiní 'tečníci. V Mnichově nevidíš
slavnych pohřebů; každy umrlý se
sem přiveze na hrobitov do zláštní
umrlčí komory či říbytku umrlých,
jenž pozůstává z vou komor. Tato
výstavárna nebožtlků činí rozhraní
mezi starým a novým hrobitovem.
Jak mile se nebožtík sem přivezl,
vystaví se, aby od každého, zláětě
od svých příbuzných mohl poznán

et se pojinčch
co' Mnichov
c ováchrámech.
krásného Ostatní
avzác
ného, uviděti můžeš i ve Vídni, v
Drážďanech, a 'iných sídelních mě
stech vzdělané vropy: ale co bys býti; odkry'e se ko rakve, dáse
jinde darmo hledal, je umění po mu pod lila-lvučervi; poduška, atak
svátné, jak slouží cirkvi sv. v chrá každému zdaleka hned do očí adne.
mech. A tu zásluhu si vydobil zde Tušil jsem z umrlčího puc a, že
o církev umění milovný král Lud jsem již někde na blízko toho osud
vík I., který s velikým nákladem ného místa, ale nevěděl kde ty ko

74.0

—

mory jsou? — A proto to mnou zevnějši stěna je plochá, jako ná
divně hnulo, když nahlédnuv do ramny skálový balván! ——
Ostatně je zde ještě 9 farních
prvního okna, které se mi nama
nule, zpatřil jsem tu celou řadu ne kostelů katolických (krom toho Zidé,
božtíku, ke mne obrácených, unichž protestanti Řeci) ; klášterních staveb
příbuzní nářek vedli a se modlili. též mnoho. Výtečný je kostel The
Bylo odpoledne mezi 2—3 hodin; atinů (v tom nedávno zemřelý král
byli tu 2 kněží, jeden pochovával Max II. zvolil místo svého odpoči
dítk , druhý dospělé, po pořádku, nutí) znamenitý překrásnou kupolí,
jak eželi. Tento pořádek je od r. který sevšad do očí líbě padá; na
1818, kde se dostavěla polorotunda proti tomu chrámu je novy chrám
s tím domem nebožtíků. Nový hro slávy (Ruhmeshalle) s kovo 'mi
bitov je obehnán arkádami, ve kte sochami bavorských generálů illi
a Vrede. Památný ic chrám sva
rých 'sou též výtečné pomníky.
omodliv se za ty, kteří tam tého Michala. (též vojenský) s krá
od očívají v Pánu, a z jichž spisů lovskou hrobkou; král. divadlo,
a díl duchových vážil sem potravy jedno z nejkrásnějších v Němcích;
vzácné pro ducha svého, vracel dvě uměním zasvěcené Svatyně gly
'sem se, rozjímaje srdcem rozechvě— ptotheka ve slohu starořeckém, a
lým světa toho marnost a kř. víry pinakotheka ve slohu římskopalá—
utěšenost, zase do města mezi živé, covém se sbírkami výtečných soch
a namířil kroky do metropolitního a obrazů; dvorská zahrada přinové
chrámu Matky Boží. Dvě věží jeho rezidenci, ve které jsou slavné ar
kusých čelí k západu; je to stavba kady s historickými malbami, krá
ctihodná, gotická, massívní; byv nad lovská residence stará a nová. -—
míru zanedbán, nyní v době kří— Od chrámu Theatinů táhne se Lud
sení ducha církevního opět ve slohu víkova ulice před lety teprv ote—
gothickém uvnitř se obnovuje: okna vřená, požívá téměř evropské slávy
malebná, oltáře, zkrátka všecko, a pro krásu staveb, v m' stojících,
obnova ta již tak dalece dospěla, jako je obrovská stavení k. kni
že sem vábí mnoho diváků. Avšak h o v ny'),která obsahuje přes800.000
i zde i jinde ve chrámech stojí svazku, nová universitní stavení,
psáno hned vedle dvěří německy, síc ých ústav, ředitelstvísolnic,
francouzsky a anglicky, že kdo sem novy farní chrám svatého L n d v i ka
chce do kostela jen na podívanou
v byzanském slohu s 2 věžmi.
nesmí v čas služeb Božích, ale po
Kdýž jsem v tom :hrámě pro—
poledni až do 3 hodin. Proto zde dléval, sel kněz z něho zaopatřovat
nevidět to čumění & zevlování po nemocného. Poněvadž jen lilo, nesl
kost e, jak k. . ve Vídni u sva— cihorium v pravé ruce, s levou ua
zdvihoval talár, a šel s ministrantem
tého
chodí,arcibisk.
jak ně bez baldachínu. ——Město Mnichov
jakou tíž-pána,kde
'cí. Zde vsetomto
chrámě odpočívá sv. Benno, apo čítá s předměstím Au 105.000 oby
štol Srbů saských v jednom oltáři vatelů.
Nejvíc oslavil Mnichov nedávno
pobočním po straně severní. Co je
zláštního na tom gothickém chrámě zemřelý učenec J. Górres. Posud
je to, že pilíře nejsou venku, nýbrž se okazuje příbytek v zahrádce,
u vnitř, na které se klenba chrá—

mová opírá (Strebepfeiler), odtud
uvnitř tolik kapliček a v nich oltáře,
kdežto to bývá u jiných gothic
kých chrámů veliká ozdoba zvenku,
že každé to dlouhánské okno mezi
dvěma pilíři se prostírá; zde pak

") Zvláště památný jo sál címelíí, zde
jsou po klady v pultech uschované
jako k. p. drahokamy bohatě obsazený
Codex aureus Karla [ sého z klá—
štera sv. Emmeranma v
s a t. d.,
znamenitá rukopisy ze všech řečí,
i orientálských.
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kde se k němu scházelř) nejvěčší
uěencové tohoto katolického města,
muž to geniální, jehož starý Napox
leon imenovati neváhal „pátou mocí,
která proti němu povstala“ Tehda
v dával slavné leto isy „Rheinischer
hřerkur“, kde hu 'l národní cit u
Němců svých rodáků napominaje,
aby jak opice nebažili po francouz—
štině, gie pěstovali svou literaturu.
„Nebuďte -— volal — jako to lité
olovo, které se do každé form '
přeliti dá. Budte tím, čím vás Bůl
míti chce, budte Němcil“ — Ale
vida, kterak stát moci úřednickou
(biirokrsci) klesá, uznával, že ná

ská země čes ká , v dobách svat.
Cyrilla a Methoda, po hitvěuPrei
burka, až do dob sv. Volfganga.
Rozklenulo se nebe modré po 2 dnech
deštivých, ale vitr vál prudký z
těch hornatých sněžek, jichž řada
líbě oko poutala v dalekém pozadi
jižním, planiny vysoké, na niž jsme
z Mnichova ujížděli k severovýchodu.
Pořád to slo po rovině podélIzary,
která má od Mnichova veliký spád.

Tu viděti nad Izarou: Freisink,'

město v krásné poloze, sídlo ene
ralnlho vikáře arcib. mnichovs ého.
Zde v biskupském chrámě na pa

horku leží ostatky sv. Korhini

rody nemohou se odrodit, leč poj— ana, apoštola Bavorů. — Za Frei

mou—liv sebe opět ducha Církve.
Muž ten, učenec, národovee,katolik
vytýkal jinak uugění milovnému
králi, že se jako Salomoun dal za
slepit od cizozemské

tanečnice!

sinkem je Mooshurg,

nás Velehrad

-—— na nás

29těho ledna 1843 nesli drahou
mrtvolu tohoto muže na hrobitov
mnichovský přátelé četní, avšak i
zde hrob jeho byl střežen, aby snad
nestala se u hrobu 'eho demonstrace.
Ale d uch jeho žili dále — a reak—

ce dostihla n hrobu nejvyššího

chlumu, následkem čehož za 8 dní
nová Pompadůrka zmizela z Mni
chova! — Ale zajiné 3 neděle či

městys s

pěkným chrámem, kde mně napadly
všecky ty hádk učené, kde ležel

— Na to zdaleka

čihala věž sv. Martina v

Landshutě,

která. (454') náleží

mezi největší v Němcích. Je to zna
menité město, dřív sídlo university
ve překrásném položení. Odtud se
zamčela dráha více západně k Reznu,
kam jsme o 3. hodině odpolední do—
razili, tedy asi za 4 hodiny z Mni—

chova. Bavory jsou jen blíže bra
nic homaté, na jihu mění se i v
Alpy, uvnitř jest pahorkovitá země,
nila r evoln ce svou cestu z Paříže dilemi rovinatá, zvláště nad Duna
po celé Evropě.
jem a lzarou, nízká a písčitá okolo
Stálá úcta památce jeho!
Normberka, N(irdlingu a nad do
lejšim Lechem. N lvy Bavorska
l'V..
zdobl se četnými jezery na úpatí
Navětiviv ještě jedenkráte mi
lou basiliku sv. Bonifacia rozlou alpl:Ammerským,
\VUrmským
C iemským, (přes to
jede dráha)
čil jsem se s Mnichovem, auháněl
a Královským (uBerchtesgaden)
po železné dráze do -— Rezna,
a protékaiije řeky: Dunaj s Ille—
neboť jsem prahnul uzřiti, P. Ja rou,Lechem, Izarou a Innou,
koba, skladatele knihy: Die Kunst s Altmtihlou, Náhon a Řeznem
im Dienste der Kirche, dóm czen— (Regen) v severních stranách Mohan
ský, uctlti hroby sv. Volfganga a (Main) s Regnici, Tauber, Ica,
Emmeráma, Seilera a VVitmanna —-&

poznati to město, pod jehož biskup
skou berlu náleželadruhdy sester
.)Pozn.
Když lnůj přítel T. byl u Gór
resa nedávno před smrti jeho a mluvil
o tem, jak Slované u nás utlačováni
jsou od vlády, řekl starý Górros! „J a,

da. ist das boso Gewissenl“

Roda ch, franckáSála.

Porýnské Bavorsko leží mezi
Badenskem, Pruskem a Hesskem,
jest
uvnitř
hornaté a gogesy,
Don—
nerberg
a Hard),
romě Rýna,
který působí východní hranici, má
jen nepatrné říčky. Ponehl v obou
částíchj est v krajinách podunajských

\
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pomohanských a porýnských líbez
né, na jižních pak Alpách řísné.
Od nich též nejčastěji vic 'ice do
země burácejí. Půda jejich jest kromě
hor a vřesoviět velmi úrodná, také
všude dobI-evzdělaná. pročež p olní

hospodářství

se zajisté v těchto stavbách vtělená
víra, mrav, obřad a znázorňuje vc
ěkerýživot církve. I ohlížel jsem se
po spisech o tom jednajících, a
mnoho jich

přečetl ——ale žádný

mne neupokojil v témíře, jak kniha

nejduležitější'est nadřečená, za kterou by každý ka—

výživou Baverákův; hlaVní boliat
ství záleží v obilí, víně a chmelu;
Nadmohaní 'est přebobaté na ovoce.
Zeleza a soli je též hojně, mimo to
i minerálních vod (Kissingen atd.).
Chov dobytka kvete jen na Alpách,
průmysl nalézá se jen ve věčěích
městech. Nejslavnější živnost Bavo

tolický kněz měl dáti poslední groě.
I přál jsem sobě pomstí muže, který
s tak ohromnou pílí sestavil .vše v
jedno, co mnohostoletá literatura do
toho oboru byla snášela.
Přijda tedy do Rezna, sotva
jsem se v hostinci otočil, s íchal
_sem hledat p. regense Jako a do
ráků je vaření piva, a bavorské biskupského alumnatu. Tu rávě z
se rozváží i do cizých zemí.
něho vycházel duchovní, o lečený
Obchodu napomáhají železné jako ti nás alumnus. Maje ho za
dráhy a prů lav spojující Dunaj s takového, smekl jsemklobouk a pro
Mohanem. byvatelé jsou nyní na sil p_oněmecku: Budte tak laskav,
skrze Němci s jádrem z nichBa— zavedte mne k anu regensovi,je—li
voří, lid silný, římý a nábožný, doma. — Prosím — odvece on s

v Nadmolmní sí lí Frankové s libě usmívavou tváří — já jsem
sám ten P. Jakob. „Inu, trefa-—
Slovanů, blíž Vurtemberga Švábi
(Augsburg), a v Porýnsku Porýv
ňané (Rheinlander) Druzí Němci
předhazují Bavorákům, že nejsou
tak hlubokomyslní, jako oni; to prý
dělá pití piva. Věčší díl jich jsou
katolíci, a to horliví. V zemijsou

povídám
— kamaráde!
Vás mám
rád, pocházím
z krajin alá
ovanských,
ctím vás velice proto , že jste psal
tak výbornou knihu o uměních ve
službě církve sv., ze které jsem se
mnoho dobrého a krásného naučil
3 university (Mnichov, \Vtírzburk &. atd. Ale odpustte, 'á Vás měl za
Erlangen). Velmi mnoho se vyna— alumna; nebo p. Ja uba měl jsem
kládá na pěkné umění, královská za muže letitého, tou velikou uče
akademie výtvorných umění v Mni ností cele zbrbatělého.“ ——-A hle,
chově náleží mezi první v Evropě, p. Jakob je kněz mladičký, r. 1856
jakož že i Mnichov sám působením vysvěcený, byl sekretář p. biskupa,
krále Ludvíka i syna jeho, nyní pa—
farář a,!je
nyní mu
představený
v alumnatě;
e vidět
ve tváři
nujícíhď) Max 11.vohledu malířství, potom
sochařství a stavitelství v celých chorobu těla, kterou si bezpochyby
Němcích vévodí, a Mnichov dosáhl ohromnou pilností spisovatelskou při
čestného jmena „n ě m e c k ý e b táhl. Je vždy tichý a vážný jako
Athén.“
holubinka, jen když přijde do svého
V.
a začne v světlovat nějak prastarý
.
Již dávno jsem sobě přál, po nápis a o raz, tu přijde o ohně a
znati osobně s isovatele knihy: 'Dic ' zápalu.
Právě chtěl učiniti svou denní
Stam" ím ibientc ber Štítdye. 23011©.
Satob. ifanbébut 1857. Jsa farářem při odpolední návštěvu u p. kanovníka
chrámě na Moravě, který jest jeden z dr. Ambergera
(jenž sepsal ob—
nejkrásnějších pomníků stavby st ře šírnou pastorálku), ale nyní vezma
dověké, záhy jsem sobě oblíbil mne pod paždí a nabíze'e mi za
studování slohů stavebných, vůbec b 610 alumnat řekl, že bu e se mnou
umy, pokud slouží církvi; nalézat c edit. A tak to dělal se mnou,
jako se svými alumny; když jich
*) letos zemřelého.
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naučil z knihy, potom jich vodí po

e-ě, aby se naučilipohledem,
nebo zde je chrám na chrámě,

až se tomu člověk podiví, a sice ze
všech slohů církevních počínaje od
XI. století až do dnešních dnů, kde
se dóm ctihodný sv. Petra go
th_ický dostavuje a uvnitř restau
rule.
Nejprv jsme šli několik kroků
a již jsme stanuli u nejslavnější

svatynězcbrámustŠmmerama,

40' široká stěna s 2 bránama, nade
kterýma se táhne pavlač s 15 arka—
dami, odděluje bývalý hřbitov sv.
Emerama a město. Vnitřní předsíň,
která. do r. 1052 pada, je konec

byvalého paradýsu, delši to

dob, jež viděti samo sebou stoji za
cestu do Řezna.

Bylo právě v ok—

tavě sv. Emmerams, proto 'sme
klekli u oltáře k rakvi jeho, terá
je celá ze stříbra,ana ní vyobrazen
sv. Emmeram v biskupském rouchu;
oči by člověk nechal na této práci
mistrovské XV. století. A samé ryzé
stříbro! Rakev ta. v níž ostatky sv.
toho mučednika,je od oltářem,tak
žekní snadno p_i'iklenouti lze tam,
kde kněz obět nejsv. koná. Dale
pomník hraběte Varmunda + 1010);
tumba sv. Emmerama z V. sto
leti' tumba vojv. Jindřicha (1-995)',
tumba kněžny Aurelie (+ 1027),
přelíbezná to tvář; náhrobní kámen
vojv. Arnulfa (1-954), tumba sv.

chodby s arkadami po jedné a vý— Volfganga,

kde r. 994 pochován

klenky ve stěně na druhé straně,
ze kterých však již jen stopy zna
menati jest. V té předsíni jsou 3
staré řezby dřevenné, každá. 3' zvýší
z XI. st. (Vykupitel, sv. Diviš, sv.

hlavnim oltáři je obraz, který před

dřicha s lenoškou do polokruhu, a

mi můj milý průvodce), který má

Emmeram),pak sedadlo

cís. Jin

náhrobek bav. historika Av e n tina
s jeho poprsím.

byl; tvar jeho je krasy idealni,
celek

stach

obepnut

mříží atd. -—-Na

muka sv. Emmerama. Ten

obraz, i mnohé jiné zde pocházejí

od „Vašeho S an drarta“ (pravil

přijmí „něm ecký

Rafael.“

—- I chtěl jsem se ho tázati, „Proč

Nyní se vkroči do kostela sv.

Ruperta,

ho jmenujete německým, když je
a zde očekává přícho náš? (Čech). Ale vida, že klidný

zího veliké, radostné

Je toíarní

řekvapeni.

kněz vyhýbá každé příležitosti,kde

chrám sv. 'mmersma, by zavadil o bolavou ránu našeho

kde je,—památná křtitelnice a svato

věku —- o cit národností,

-— tož

stán (Sottnmentébánéórn) Jak mile jsem raději mlčel; jen tomu jsem
dojdeš k oltáři hlavnímu, vidíš v byl rád, že řekl: váš Sandrart!
pravo dveře, myslíš, že sestupuješ
V kapli sv. Jiří nesmí se pře
do sakrystie, a zatím —- nasto'te!
lilédnouti tmavý krucifix, o němž
to ,je krása: tu se otvírá řed 0 cm dí pověst, že slepý opat Ramvold
na modlitbách zdřimnul. Tu se mu
tvym žasnoucim bývala asilika
kláštera benediktinského sv. Em zdálo, že mu obraz Uki-ížovaného
merama. Tedy u prostřed je basi drží od oči 2 svíce. Ramvold pro
lika, v levo farní chrám, v pravo eitnu a viděl. Od roku 1731 -—

křížová. chodba a bývalý klášter.

1733 obdržela prastará basilika

Lepšiho vůdce jsem si vybrati
nemohl, než p. Jakoba, ten mi všecko
a krásně vykládal. Aby usmířil
vraždu bisku a Emmerama (+652),
založil vojvo a Tbeodo klášter be
nediktinský, který r. 1295 císař
Adolf povýšil za knížecí opatství,
jehož opat v říšské radě misto mí
val. Neskončeně bohatý je chrám
ten na náhrobky davno pominulých

tuto svou nynější ač krůsnou,pfedc

jen
renaissančnítormu,při
čemž
otovil
Jiljí Asaui práci stukko—
vou, a jeho bratr Damian malby.

Chrám ten má i na západě přični
chór, téměr zase nov ' chram, kde

se
schodech krypta
slízá ta
o krypty
sv.
Vopofganga;
vystavena
je r. 1052 do čtverhranu, každá.
strana měří přes 40'; čtvero řad
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slou ů rozdělu'e ji na 5 lodiček,
kaž
řada m 4 sloupy a každý
sloup jiný šaft. Oltář v sobě skrývá
kosti sv. Volfganga

časných statků, jen aby církev Boží
v Čechách mohla vzdělána a dokonána
býti. Tak povstalo biskupské sídlo v
Praze, kterému co druhý biskup vévo

dil sv. Vojtěch!“-
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Tento svatý biskup Řezenský
je též u nás na Moravě a v Čechách

(Legende Okto

ber. S. 238).
Tak o tom píše _německýkněz;
muselo to ted v Cechách velice
zle
adati, ne o když sv. Volfgang
se svymi nebyl spokojen a nad nimi
plakal: (S. 239) co dělali, co museli
teprv dělat mezi lidem, téměř cizým ?
Za hlavním oltářem je krypta Ram
voldova. kterou bisku tento Volf
gang (980) světil. V k enotnici nad
tou kryptouje berla sv. Emmerama
ze slonové kosti, též taková sv.
Volfganga, jeho infule ajcho mešní
roucho (jedno z nejstarších, jichž
posud stává), konečně jeho cibo
rium ze slonové kosti s 8 obrazy
apoštolů. Po vyzdvižem' toho klá

štera koupil to stavení kníže Thurn
a Taxis (r. 1812), kterývprostřed
chodby křížové dal si vystavěti

ctěn, nebot on založil biskupské
kryptu rodinnou s kaplí, též obra
sídlo v Praze, jemuž místo do zúrnu. Křížová chodba tato je nej—
Pasova byla potom pořízena Mo krásnější ze všechposud známých
rava naše. () životě jeho na činy
bohatém přečti sobě čtenáři v naší

legend č (31. října). Ale jako zlatá
tkanice táhne se veškerým jeho ži

votem — nezištnost.

z prostřed XHI. století. Do nl se
vkročilo z baziliky v západním

chóru portálem, úžasné krásy.
ale nyní tento portál za
Atéto cno Jelikož
zděn jest, nemůže se z kostela do

sti důkazem skvělým je založení,
vlastně odstoupení stolice pražské.

chodby, nýbrž kníže pán dovolil,
že denně od 11. do 12. hodiny
Však o tom at vykládá německý
každý se smí sem na tu chodbu
kněz dr. Stolz:
podívali. Nemohu. se té hodiny již
„Tenkráte bylo biskupství Ře dočkati prosil jsem, aby mne tam
zemké tak rozsáhlé, že k tomu náležela nechali spíše; ale
rtý'r s haldou
(tato čeládka jeiv avol'ích hrubá)
celá zeměčeská. To mělo z jedné strany
te'n prospých pro biskupa a duchoven povídal, že to není možná. Tedy
stvo » Rezne', žeznanwm'té časné dů.— jsem ji ohlédal z prostředka. kou
chody táhli z zeměčeské,naproti tomu kaje do ní krásnými oblouky
ale tu škodu, že nábožností a spasení okének, ji kolkolem obíhajících;
duši českých křesťanů nemohlo daem krása to nedá se popsati, jedině
tečně vyhověno býti. Když tedy 17on

kdo na vlastní oči portál &.chod

gang o tom svým biskupským rádcům

bu viděl, může sobě náležitý po

ovědě'l, že zamýšlí zevní českou oddě jem o té kráse učiniti.
Kdoby chtěl všecky kostely
ítz' a jím zvláštní biskupské sídlo zři
důz', tu ani mactojednosvoww' a co nej zdejší ohlédati, musel by se kolik dní
důrazmžíí zra-zooalz',aby toho mčůn'l. v Rezně zdržeti; nejpamátnějšíjsou:
Avšak v ušlechtilé neaíštnosií osvědčil chrámgothiekýDominikánů(zde
Vaš/gang, že mz'lerád se odříká těch se ukazuje učitelská stolice, ve které
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sedě _uěil sv. Al bort Veliký, bi
skup Reeeňský a j. p.), chrani nej
starší v Reznč u sv. Jakoba Skotův

činí. —- Zde jsem se rozloučil s

..

Jakobem, a vroucí díky vzdávale
ubíral jsem dolu „na most, abych

benediktýnů, krásné ryze roman

poziral
rávě senakDunaíj
oupa ReÍnšlm
0 y pse;valící.
u mě
síc ve vlnach jehdlyg vtichu výečer
tálem na severní straně, jehož nim přebíral jsem ty dojemy, kte-'
ozdoby posud nejlépe vysvětlil dů— rými oplýval duch můj za několik
myslný P. Jakob. Tu mne držel přes hodin odpoledních.
Časně ráno jsem ujížděl spří
sul
hodiny,
celé tomiobsahuplné
ivadlo
předa očima
rozvíjel; ležitosti zvláštní 3 hodiny dolů

ské stavení z r. 1111.,s 2 věži (jak
v Praze u sv. Jiří) apamátným por

horni milnster
de alumnat, Dunaji, abych si prohlédl “' al
dolní mtlnster (k e jefarach  hallu.*) Můžese zezadu i z předu

mu bisku ského, hned za dómem),
potom ve iké množství kostelů kla
šterních, vyzdviženýcb, zašlých. Ale
nade všemi vévodí ctihodný dóm
řezeňskýsv. Petr a, kteréhož 2 věže
právě se dokončují. Jsou v něm nyní
předsevzat veliké opravy. Vše, co
vadilo, vy azeno; zůstalo ien 5 01
tářů kamenných ciboriovych (t. j.
stojících na 4 sloupcích a vybíha
jících na hořev klenbu), hlavní oltař

je ze stříbra;

lezti na nevysoký pahorek, na kte—
rém _sto'í tento znamenitý pomníkl
umy millovnébokrále Ludvíka. Zé-I
klad k ní byl položen 18. říjn31830,
a dokončena byla téhož dne 1842,
a stála. tu vté kolosální kráse. Nej
výtečnější mužové pošli z krve ně

mecké, jsou zde zvěčněnisochami
či poprsími, vzdělanými od ne'věč-u
šich mistrů; poslední přibyli osté

do Valhallyjsou: arcivévoda Karel,

nad ním tré vyso filosofSelling agenerálRadecký

k ch oken staré sklenné malby s
o razy. Když rano slunce do těchto
oken se opírá., je to nebeské vidění.
Za oltářem jsou varhan , a tam se
koná hudba, ověem vž y církean
nikdy
vana; po straněje starý
svatOstén s r. 1493.

(tento mé. ryze německé jmeno i).
0 10. hodině již opět unašel mne
rychlý vlak z Řeze'ňského, milého

okolik Pasovu, kolemPlaningu

a Straubin gu.

VI.

Též zde v kostele studně 60'
hluboká; vědrem vytažan voda kaž
dou sobotu se světívá. Viděli zde

O jedenácté hodině ředpoled
nem uháněl s nami rychlovlak k
Pasovu; zpatky zas až do Geisel—
hroby výtečnýchbiskupů: Seilera
hóringu a potom odtud v levo. Tu
1- 1832), Wittmanna
('i- 1833), jsem rozjímal na cestě — zdaleko
chwabela (1'1841),jejichžhroby pořád čněl chrám slavný Valhalla,
všeobecné úcta téměř denně čerst— a ja přemýšlel,odkud to slovo Řezno
vými věnci a květinami obkladů a (Regensburg) poehází?——Avšaktu
ozdobuje. — V klenotnici mi uka pomohla latinské jmena: Regina

zoval p. Jakob pohár sv. Wolf gastra, Batava Castra. Již za času

ganga (1-994), (ze kterého na jeho
svátek všickni kanovníci zapíjejí
víno svěcené), jeho omát, & hře
ben, se kterým žákovstvu tonsuru
střihal; znamenité reliquie adraho
cenné nádobí a nářadí kostelní. —
Celý ten chram činí na první pohled
dpjem nezapomenutelný, a zcela
ruzný od toho, jakový též gothický
chrám sv. Stěpana na pomrovatcle
urny milovněho, při tom křesfana

Rimanů byly zde ohražena místa
těchto světopodmaniteliiv a z toho

Regina Castra pošlo Regensburg
a z toho BatavaCastra počloPassau
') Když můj přítel Těšili — r. 1844 zde
meěkal, napsal ve svém Cestovísu, jenž
vyšel v „Moravanu“ na r. 1846, ževe

Valhalle nebylo poprsí L u tra, jako
výtečníka národu německého; když sem

ji r. 1868tam přisel,už Lutr tam

sídlo čestné sonjímaL
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Paso v. Zdaleka viděti klášter be skou! — (k. p. 3 vývodové našeho
nediktinský Metten , na to okolo nejv. cís. rodu habsburgského.)
Plattingu přijede se do Štrubinka
Povídá. se sice, že již před sv.
(Straubing),kde r. 1435 Anežka
Cyrillem a Methodem patřila M 0
Bernaurova, chot bavorského vývody rava k Pasovu; avšak tenkráte

Albrechta s mostu do Dunaje uvr sem řichazeli kněží němečtí ze
žena b la, a v kostele sv. Petra 80an radu, z Passova, ale mnoho
oznali
svů' n obek má. Brzo pod Štrau nepořídili; předkové naši
b' em vléva Isara vody své do katolický obřad, ale ne duc kat.
mohutného Dunaje, avšak letos Církve— ovšem pak biskupové tito
(1863) pro veliké sucho bylo málg už téměř uvykli, čítati zvůry mo
vody v Dunaji, roto parní lod ravské ke svým bez toho rozsá
'z Řezna nejížděla o Pasova; teprv hlým diecézem. — Avšak za času
z Pasova do Lince k Vídni. Za našich apoštolů povstala Církevmo
to ale Juna, že horkem letním ravsko—panonská, v níž sv. Method
hodné led na snéžkách pouštěl, zarazil sídlo na Velehradě, od ně
byla tolká, co Dunaj. Město Řezeří mecké neodvislá.,až do bitvy \!
leží téměř v té šířce severní, 'ako Prešburka (r. 907). ——
„Potom zase
České Budějovice a Brno; k ežto se dostala Čechie pod Rezno, aMo—
Mnichov leží 5 Vídní téměř v jedné rava pod Pasov (nařízením papeže
čáře. O 3% hodinách odpoledne Agapita H. neboť bylo podání, že
dorazili jsme do Pasova.
'iž arcib. rolf Laureacký (Lorch,
teré sídlo potom do Pasova bylo
Neviděl jsem tak brzo město,
které by bylo tak krásně aroman přeloženo) byl a oštolem Moravanů.
ticky položeno, jako Pasov. Příroda Avšak to pastyřování z Pasova
a umění lidské spojilo zde na této bylo naším takové, jako toz ezna;
úžině zemní mezi, vysokými strá— pročež sv. Volfgang oddělil
chii
němi, kde Dunaj s Innou se pojí, od Řezna, a tak dostaly slovanské
vše, co jen může oblažiti a přiba kraje naše vlastního biskupa v Praze,
viti srdce půvabu dojemné a pří jemuž byla naše Morava podřízena
stupné. Obzvláště překvapující musí až do r. 1063, kde i Moravě do
být! pohled tomu, kdo přijíždí po stalo se vlastního biskupa v 010
parolodi proti vodě od Lince, a za— můci, jehož metropolitou byl pražský
hnuv o poslední záhyb hor lesna a přestal býti mohučský.
Tak to chodilo, a odjakživa to
tých —ai! tu vidí před sebouvzná
šeti se nad vodami město překrásné, stýkání živlu slovanského a němec—
v pravo pevnost na kopci, v levo kého v těchto pomezích, bylo též
město Innstadt s hor u poutnickou neustálé potýkání těchto živlů, při
sv. Marie pomocné. %arokrásný to čemž vždy živel německý osoboval
pohled! Z té strgny, kudy se po sobě nadvlády, a nechce jí posud
zelezné draze od Rezna přijíždí, ani pustiti s rukou! -—
_,
Biskupský chrám sv. Stěpána
příchozí
do 1jak
romantické
to
krajinynetuší,
vkročil.
ranou,
nad níž je nádherné, imposantní stavení;
nápis: „Salvel“ -- míle dojímá, patrno zvenku na presbyteriu (chóře),
vkroči se do města, které čítá na že byl původně grothická stavba;
13.000 obyvatelů.
'
Nad městem nejvýš horuje bi
skupský chrám sv. Štěpána. Vidéti
kolem něho pozůstatky bývalé slávy,
kde Pasov byl sídlem arcibiskupů,
sídlem samostatných knížat, biskupů
mezi nimiž s ne vé z nejvyšších
rodů knížecic ujali berlu biskup

n ní je renaissančníl napodoben ba—

edice sv. Petra v Římě a bání nad
lodí příční. -— V tomto chráméjsou
relikvie ss. Maximiliána aValentína'.
biskupů, patrónův této dióceze;
chrám jest velice prostranný ačistý
— kolem je síla staveb starých z
dob slávy světské knížat biskupů
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'ak všude, i tam poutníci poškrabali
de který kousek zdi kolem těch
sv. soch škrtajíce tam jména svá.
na
památku. -— Panu'e zde, jako
je též krasna svatyně. Jest zde i
jesuítské kolej, a pacholetský semi vůbec v Bavoh'ch veli a úctak du—
nář. Jeden most vede řes Dunaj chovnímu, a když kněz jde k oltáři,
stane celý kostel. též když kněz do
na pevnost, druhý do noměsta
(Innstadt). Kdo chce přerozkoěného kostela vkroěi. Lidé jsou úslužní,
pohledu na město užíti, at vyleze a příchozího tak nedřou, jak na
Pasovských, z nichž ne'množěi na
světské úřady a kance éře upotře
beny jsou. Městský chrám sv. Pavla

(ovšem s velikým namáháním a obtíž— mnohých

místech u nás. —- Nad
ným dýcháním) na pevnost, nebo na míru památná. je též Křížová.
protější straně k poutnímu kostelu cesta u chrámu biskupského v
sv. P. Marie, a odtud ponořuj zraky kryptě biskupů pasovských, která
dolů, na zasnoubení těch dvou ve nyní krásně obnovena jest, a na
letoků, na to krásné město a Sva hnobní kameny kolosální výšky se
tyně 'eho, a zajisté srdce ažzaplesé. lesknou v kráse obnovené -— ——
nad žal-okrasným pohledem timto.
Odtud jsem jel po Dunaji až
Velice mne překvapilo “ toho do Tičace; cesta ta mi byla ne
outního, ač ne velkého ale pěkně známá., a však není tak oživená,
ho chrámu, co jsem posud neviděl, jako mezi Lincem a Vídni, kde o
na velikém prostranství řed chra obou stranách Dunaje co chvíle vů. [
mem jsou vzdělané vý lenky či oko nějaká. památka. Ode 2 hodin
ka ličký bez přetržení jako pod jsme jeli až do 7 večír do Lince,
lougaíběžící, a v těch je vyobrazena a. ráno. z moždíře zvěstovala, že
jak u nás křížová cesta, tak celý jsme v předměstí Urfahr. Odtud
sv. Růženec, (radostný, žalostný téže noci po vlaku železném dostal
a vítězný) sochami, ale
čneě jsem se do Vídně, a den na to do
od mistrů pracovanými, tak že i domova svého. A však nevyhyne
vzdělaný člověk milerad u nich pro tak brzo z paměti mé draha upo
dlévé., a je-li katolík mysli nábožnou mínka na tu cestu do Bavor!
— x.
se pohrouží do tajemství sv., 'ež na
mysl uvádějí. Jen to je škoda, že

_—

Velehrad.
Rok třiaěedesatý

stal se rod máš na své vlastní oči a nebu

významným v dějinách naroda na
seho. Slavili jsme tisíciletou pamat
ku svého obracení na víru Christovu.
Ve všech chrámech vůbec ale zvlášť
na posvátném Velehradě konaly se
tklivé a dojemné pobožnosti, za
něžto jest nám ředevěím synovské
díky vzdati Jeho svatosti Piusovi
IX., jenž v roku tom pokladnici
milostí clrkevných k poctě sv. Cy
rilla a Methoděje a ku spasení cti
telův těchto dvou světcův Božích

deme proto o tom ěiřiti letos slov
tentokráte, ale ponecháme si, o tom
šíře jinde promluviti na matku
pro potomky. VLublani,v ébřebu,
v Praze, v Brně a v jin'ch mno
hých městech byly velko epě slav
nosti národní a církevní. Důstojněii
však ještě nežli na Velehradě po
čínali si v roku třiašedesatém roce
katoličtí Slované v Římě samém, 
kde jim nebylo s řekažkami zápa
siti a kde se kaž ý sebe nevinnějěí

otevříti ráčil a sice k prosbam na— a světějěí skutek nepodezříva.
ších ne'důstojně'ších pp. biskupův. Korunou slavností cyrillomethodě'o
Co se dalo na elehradě viděl nb. ských bylo přeneěenísvátku a chlad
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ného března na letní dobu červen
covou, aby v oktávu sv. apoštolův
naších poutníci ze všech vlastí slo
vanských se pohodlně dostavovati

mohli na Velehrad.

Bohužel, že

ku přípravám čas byl krátký a že
nebylo možná svatyni velehradskou
tak opraviti a ozdobitijak toho vy
žadu'e
osvatnost místa. Matice
Vele ra ká vznikla asi rok před
slavností a započala činnost svou a
nemohla za ten krátký čas ani po
přodni své úloze dostati ježto jest:
rozšíření duchovně zprávy a k ozdo
bě chrámu samého pi'ikročiti taktéž
nebylo radno hlavně z té příčiny,
že se opravdu podniknouti musí s
velkým nákladem a celé basiliky za
jednou. Matice velehradské neza
stavila působivost svou; nýbrž po
kračuje svědomitě ve svém ovoláni.
Co Matici Velehradské nebylo možné.
dosáhnouti k roku třiašedesatému,
to doufá docíliti do tísícleté pamatky

důstlgjného
kněžstva
postaviti
a hrob
ku
ethodovu
vkusně
obnoviti.
Ne
chat tedy láska k Velehradu nevy—
mira nýbrž nech at každým dnem
pouští hlubší kořeny v srdci naroda
našeho katolického. Matice Vele

hradská. vzrostla dotud na třicet
tisíc. Družka a společnice Matice

velehradské Koruna Solunská, jejižto
účeljest známý ve všech našinských
osadách íarnich z úst vel. a horli
vého duchovenstva již také vstou—
pila v život a zajisté by se byla již
volněji rozvětvila po vlasticb našich,
kdyby loňský rok nebyl zastihl nás
takovými pohromami a kdyby bída
takova o peníze netížila lid naš.
Výbor pani, kterýžto Velehrad
skou svatyni loň. roku byl zasobil
množstvím rádla a rozličných dra
hocenných s vostův kostelních taktéž
pokračovati bude v požehnaném díle
svém. Račtež hojen vlastenecké mat
ky a dcery obětavě odporovati dale
úmrtí sv. Cyrilla v roku 1869. asice prozatim sbir ami pcnčznými
Rok třiašedesátý byl tedy vlastně každá v kruhu známých svých.
Dokud Velehrad nezaskvěje
ředohůdcem a při ravou k roku
gevětašedesatému, o kteréžto doby se v dávné velebnosti a slávě své,
se Matice Velehradské snad s po nepřestaneme milý národ naš slo
moci Boží a s obětavostí katolických vanský prositi a připomínati mu
Slovanův tak sesílí, že ji bude možná
svatou, aby
přinášel oběti
jeho opětnému
zvelebení.
Velehrad pod stráž dostatečného & povinost

Volby.
Přišla doba vole h, od nichžto zajisté
vice záleží, nežli se mnohému zda. Právě
se dokonaly volby do obcí a sice místy

___...
1M——

šťastně misty nešťastně podle toho, jak ob
čané byli opatrní, jak meli prospěch obecní
na zřeteli a jak volebnímu řádu rozuměli.
Na volbach však těchto není dost, nýbrž
každý občan má se přičiniti, aby obecní
zákon náležitě semal. — Bída o peuízg v
národě našem chuduoucim jest velika. RL
dění lichvářův na venkově naplňuje nás

obavou. Kontrihučcnské Záložn y, jak je
zemký sněm navrhl, budou hrází, na nížto
se záhubné dílo směnkařův rozrazí, jestli
účastníci kontribučenských sýpok a fondův
budou obezřetně výbory voliti, ktořižto

pak mnohoslibué Záložny

rolnické

zpravovati mají. Také přispívání na školu,
na kostel a na silnice bude spravováno sa—
mostatnými výbory podle farnosti apodle
okresů. A tu bude opět na voličíeh Opráv
něných, aby do výborův těchto nevolili muže
neodhodlané, ne dosti rozšafné aneb zíštně;

nýbrž přátele spravedlnosti. Také nám kyue

naděje na volby do okresního zastu
pitelstva, bez něhožto s tíži by obhájili
a svézáko

obce naše samosprávu

nost. Okresní obce dobře zřízeny budou
záštitou obcí na.-šleh a protož si jich tak
toužebně přejeme. Nonahradltelnou Škodu
má z toho stav l'emeslnický, živuoshnický a
obchodnický, že se k volbám do obchodních
a živnostenských komor tak líně a nedbale
dříve choval. Avšak částečně ješte možna
Rkodu tuto nahraditi a sice při příštích
volbách ač stanou-li se svorně dle rady

volehnýeh

komitétů

v Brně a v

Olomůci. Konečně jest se nám záhy při—

pravovat! na opětné volby do sněmu zem
ského. Na Moravě jsou víc než tři čtvrtiny

Slovanůva na vzdor této veliké převaze
přece má národní strana ve sněmu i se
šlechtou asi 40 hlasův jistých. To jest na
sledek předešlé volby. Příště mohli a měli
bychom dostati o 17 hlasův více.

Smrť svaté Ludmily.“
Po zahradě chladný vítr věje,
Na květinky milé zimou zeje.
Květink se kloní,
Slzy bo u roní;

A ted cizé jezdce pěkně vítá,
_"1
Hovor mnohý vlídně s nimi splltal..

Vitr zlý je v_ůkol na zem seje.

Pohodlí jim strojí,
,
Hlad a žízeň kojí,
Co jich srdce rači, vše iim skýtá.

Po horách dvě jezdců honem cválá,
Ponurú jich duše vraždou sálá..
Ludmilo již koj se,
Choti svému stroj se,
Nastane ti svatba nenadálá.

Když se uložila nafsvé lože,
Zařinčely dýky, meče, nože.
' Vstali oba hosti,
Vstali v zuřivosti.
bmiluj se tod dobrotivý Božel

Ludmila nk svatá, doma sedí ,
K Pánu šoku svému v nebe hledi.
Ruce svoje skládá,

„Mám—lijá vám život tento dáti,
Volte mi to moje tělo sklátí.
Vytuste své meče,
At krev molo teče,
Podobnou se mučnům žádám stád.“

O něco ho žádá.,
Z oči se jí svatá. alza ccdí.

„Nebojím se Christe smrti chladné,
Nech! to moje křehké tělo zvaduc.
Jenom prosím tebe,
Rač mně dáti sebe,
At má. chorá duše tebou zmlndne.“

K prosbě této byli jako kamen,
'ervenou ii roucha strhli s ramen.

A jak zbožná její duše touží,
V potěchu kněz ji mši svatou slouží,
Podává ji tělo,
Jenžto za nás pnělo,
A ta svatá. se v nem zcela hmužl.

Ai! dům leskne se tu v.jasném svitu,
Oblivá. nach tvář jí na záštitu.
Tělo v světle plane,

Zmocnili se kněžny,
_,
Svazali vaz něžný,
Zivota il zahasíli plamen.

Vůně líbá. vane.

.

Svatá skví se hvězdou nb.blankytu.

Ludmila ty naše zástupkyně
Ve velké nám naši přispč' vině!
Pros, by duše zkve a.,
Korunu si spletla,
A tam stihla nebes do svatyně.

Fr. Sušil.

Pomátný večer.
(Z polského.)
Tak Bóg ezlowieka
Poeiesza w niedoli
I ulgi dozwoli
I : pbmoeq czeka..

J achowiez.
U prostřed zimy, — večer dne
23. ledna, — v nejpřikřeišl to chvili
roční, když ani nemrzne ani nejihne,
nébrž vitr věje ostrý, v celé tělo
člověka zebe, zub skřehotaji, noha
se kloubů. po n edí, snih do očí

Erášl,
ano i v palácích
te lými
kov
erei vystlaných
tisknou se
s krbům
& k peeem; — v takovýto večer
seděla v bídném domku v ubohém
Poznaugi nafChvališevěžena tkadlec
Michalskébo, obklopena sedmerem
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dltek drobných, při ohništi v jizbě
ostaveném a za kuchyň sloužícím.
slabého valně kouřícího se ohně
z syrového roždi stált hrubý želez
náček s zemáky. Děti vinuly se
k matce itlačily co nejblíže k ohni,
aby poohi'á'ly ruce i nohy skřehlé,
dychtivě čekajíce na uvaření večeře.
A truchlý ten obraz lidské bíd a
nouze ještě truchleji osvěcoval to iko
bledý lamének svíčky grošové. -—
Mam' o, smím trochu rozdouchati
oheň a přiložitnaň několik tříšek? —
otázal se nejstarší chlapec Vojtíšek.
Dej okoj dítě; ó! ty bys ne
dbal všec o dříví najedenkrat spá
liti; odvětila mu matka.
Ale maměnko , což nevite, že
v jizbě veseleji, když oheň plame
nem hoří? ——řekla. Mařenka

8 po

Vzdychnutim.
Nevybadej sobě, — dl k ní

matka,
budme
rádi, žeproměl::
t ko ' -—
dobrýt
on zajisté
n .
(; jakýimohý poctivý a dobrý člo
věk bez něho býti a zimou třasti
se musí!— Neviš, že i naše sou
sedka Dorota, nema'ic čim zatopiti.,
dnes hned časně uc ýliti musila se
s dítětem svým pod duchnu, aby za
hřaly údy přestydlé? —

O! jó. tak sličných pár botkův
ondy u ševce v ulici koželužské vi
děl, maměnko milá.! — prohodil živě
chlapec, — t by se jistotně ro
mne hodily; cšcet za ně půl ru
hého tolaru, ale mají silné odšvi.
Půl druhého tolaru,
tě! —
zvolala matka, — víš-li pak koh'ko
dní museli b chom praeovati, k vy
dělání takovych peněz? —
Tož půjdu po pánech, co tam
na Zbožiěti (Bazaře) bývají ; ty budu
o
proaiti,
i možné,
že mi též
něiomoc
terý staré
botky
daruje.
Co? — žebra! b s chtěl?! —
Bůh tě chraň, tak z (: ještě není
s námi, a co nejvíc možna, vystři
hati se musíme této ohyzdy; ale
ukaž 'á. tě ošetřim.
aniček vystřel oznobené nohy

matce
na klin.
Matka
oahpoložil
edavši je
rány:
„Matička
Božil“
—
zú ěla bolestně, — „nesmíš mi na
pl , Maměnko,
pokud se tijé.nožky
nezabojí.“
byc ještě
jedla,
— přetrhla 'i řeč malinké. Zuzanka,
—-prosím és, dejte mi zemáčkův.
Už nemám, deerko, — vece jí
matka, — ale mamt tu ještě bochá
nek

hlcba, i ten Vám rozdělim. ——

! dejte, maměnko, dejte, -

Zatim dovařily se zemáky. -— křičely děti, na ruce radosti tleska

Matka vysypala je na mísu a olou
& Janíčkovi
skrojek, když
o ty —
nohy
bolí.
pav's'i rozdělila je mezi četné rozen jlíce;
stvo skrovný jen podil sobě i man
A mně hodný krajicek, volala
želi onechavši.
Zuzanka, ruku vztahujic.
Matka vyndajíc z truhly hocha
oli maměnko, soli! ——
volala Zu
zanka ruce své s zemakem k matce nek rozkrájela jej na dílky, nechavši
též sobě jeden i manželovi jeden.
prosebné vztahujíc.
Nemam, dítě, —-upokojovala ji
matka, —»-do hrnka posledni hodila
V tom rávě vstoupil Michalský
do 'izby eeý zzéblý 1 ubílený od
jsem, a nemárne zač kou iti jiné.
sn
u.
Bože můj! — nařika hořce Ja
níček.,— oznobenina na nohou páli
Tot padá snih, matko, jako by
mě náramně, že sobě rady nevím. ho z měcha sypal a zima tl venku
Maměnko rozmilá, udělejte mi něco, nesnesitelná, -—pravil, otřásaje snih
aby mě nebolely.
se sebe;
Co ti udělat, dítě? — s těžkým
srdcem
odvětilalepši
muobuv
matka;
k ly
bych
ti takhle
dáti-—
moh
a,
tu by ti hned lépe bylo, ale s těma
děravýma botkama, to ti žádný lék
nepomůže.

Dát Pán Bůh, manželi, že o
tom sněhu otepll se, -— povědša
1
na třiose
želtl'alltl'clialsk'
b 1

so ký a

štíhlý muž. V jehoypošledg výraz
ném jevila se jakasi nespokojenost;

51
ne jakoby jemu nějaké neštěstí hro
zilo, a jakoby ho bylo něco smut

se mu dalo pomoci. Dobročinný nás
doktor, ovšem cti a darem posavsd
ného potkalo* -— denní jeho mzda docházel k nam, když dítky naše
byla sama jako prvé, čas ku práci nemocny byly, ale apatyka není po
ani o minutku nezvětšen, a s mistrem sud zapravena, a ku pani sou
'
o
svým srovnávali se jak náleží: —— rovně netrouíam si více o lék
ale živob ti chudobného řemeslm'ka, diti, abych ji nerozlměval.
Týdenní tvůj výdělek, tent celý
obklíčeněbo
četným
rozenstvem,
hož potřebám
výbověti
není (je
o nepostačíí by k u okojení apatykáí'e,
statcčen, toto živobytí jesti plné ne —- smutně přida a žena.
Už se ti věru stydím okolo té
pokoje, stsrostí, trampot a soužení;
a v tak žalostném stavě nalézal se lékárny choditi, a obcházím raději
i Michalský. Nenít tedy divu, že ulici, aby mne apatyka!- neviděl, —
na tváři jeho nezračila se žádný. pravil tkadlec.
veselost, alebrž zármutek a bolest.
Co jen pán Bůh jara dá, ——di
Děti vidouce otce zimou se chvě žena hlasem méně žalostivým, —
jícího, ustoupily od ohně, aby jemu chceme zaplatiti jemu; ale 11 ' ani
učinily místo. Zuzanka pak a Eu k pomyšlení, an dříví tak drahé,
stášek posadily se mu na klín, a ano snad i chléb příštím týhodnem
žena potěšena z jeho příchodu, před zase odražiti ma,
stavila mu skrovnou večeři.
ůh nám bud milostiv! ——hlu—
Mařenka, nejstarší děvče zatím boce sám u sebe povzdychl Mi—
chlebovými drobty krmila veverku, chalsk '.
a štastna jsouc v objetí něžného zvi—
l\ ařenko, běž pro jinou svíčku,
řátka, hladila a celovala je. Yedle zvolala matka, na děvče, když osta
Mařenky seděla mladší sestra Zoíka
loriůvky
ve svícnu
a Vojtíšek, nejstarší z dětí, držel tek
zmize,
a tmaroztopiv
naplnilase,jizbu.
mísečku s vodou a napájel veverku.
Ani jedinké už nemáme ma—
Nehlasil se posud žadný o ve měnko, — odvětila tato, -—-—
však víte,
verku? —- titul se Josef zvědavě že jsme včera, dlouho do noci ři
patře„na děti.
práci seděvše, oslední rozžehn y.
Zádný tatínku — odvece Ma
A ty, Jos e, nemáš groše na
řenka, —- a jistě že se už ani bla— svíčku? -— na kvap obrátivši se
sit nebude.
k muži, tázala se ho žena..
Však už celé tři měsíce minuly
Nemám! — náhle odpověděl
od té doby, co jsme ji na střeše tento.
lapily, doložily děti.
Pro Bůh! ani groše v domě! —
Když tomu tak, nejlépe bude zalkala žena, —- a co je měla, vy—
rodati veverka , navrhl Miehalský;
za chléb!
—
Eylaby ales oň zlatovks , a za zla dala jsem
ož aspoň
kus dřízhy
olož na
tovku bylo y chleba i dříví.
oheň, aby nás osvítil, — ře Josef.
Nemožnot muži! ——Sotva na
To uslyševše Mařenka úzkostí
bledla, a silněji do lůna tisknula zejtřek postačí nam trocha našeho
veverka úpělivě: „nech mi ji, tatínku, dříví, a k tomu tak drahé!
nech mi ji“ —- vola'íe.
Běda nám! ——zvolal utrápený
Milý manželi, že a matka k Mi otec; — kéž se smiluje nad námi
chalski—.mn,— naš Janíček má nohy milostivě nebe! — i tajil co možná
velmí omrzlé a strašně ho boleií. svou bolest a potlačoval všeliké
Kvíleuí jeho a nářku nelze mi více znamení zármutku.
poslouchati; pročež dej mi nějakou
Tu začaly mladší děti silně
kašlati; a každé zakašlání bodlo
radu, co bych mu učiniti měla.
Jaka porada? — dí manžel, — Josefa ubohébo jako ostrý nůž, &
kdybychom peníze měli, snadno by rozmnožovalo strasti jeho.
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Což se jim posavad nepolepšilo
německu ?“
táže-—
se: „Sind Sie
s tim kašlem? —- s jakousi netrpě jizby
Josep poMichalský
livostl pozoroval otec.
Jsem, — odpověděl Josef něco
Dítě v dřevěné kolébce též pro málo německy rozuměje, a. třásl se
citlo, i Babuška ovstala ze země, na celém těle.
na niž se byla u ožila a s pláčem
Zde máte saní, řijdet za ně
křičelana maměnku: maměnko zuzul čtrnácte střihrnyuh grošuv, pravil pří
-— znzul -—-zuzu!
chozí podávsje list Michalské'mu.
Jdi s ní do lůžka Mařenka, -—
Matko Boží! -— tot za'isté pů
volala matka.. Už i tobě na dnešek hon, -—-—
zalkala žena 11 veliké roz
dosti toho sezení, ano jsi tak záhy pačitosti, — snad musí Josef do
ráno b la.povstala k vyprání plenek. šatlavy, že ho policajt až sem hle—
Polož abušku vedle sebe a dobře dat přišel, — i zašla do koutku.
ukryj spodničkou, aby se zahi'lla..
To není půhon, & já. žádný po—
lica't, ale Briei'tržiger. List ten zni
Mařenka odešla. s děvčetem do na is a Vy 'e' vyplatíti musíte.
komůrky, kdež obyčejně spávaly, Dosti už nehledal jsem Vás, a na
matka pak snažila se upokojiti ko tloukl se po tomto vzdáleném před
lébánim kojeňátko. Josef b 1 sobě městí, kdež zřídka jen udává se mi
už téměř pozoufal. Zima, h ad, ne roznášeti listy; a k tomu ještě i noc
spokojenost a bída tíží svou nesne zachvátila mne. Psaní pak to na
sitelnou krutě naléhaly na něho. revers dáno jesti, &tudy bezpochyby
Sedmero děti měl k živenl; &všecky obtiženo penězi.
Za tou právě pi'lčinou list ten
tyto nebožátka. k tomu zrodily se,
aby trpěl

jako

on. -—

"

odvece Josef
ne— nemůž býti pro mne, —-—

mluvněte u zlosti už popuzcval jej,
neštěstí všeliké svlralo se všech stran.
„„Buď však dobré mysli, Josefe, už
není daleko tebe potéeha tvá; zvě
stovatel její už se přibližuje, ba
vlastně na rohu ulice Vaši už se

nachází?“ —
V tom kdosi silně zatluče na
dveře. J03ef ulekl se & trhl sebou,

napolo uradovaný, že nebude muset
za něj platiti.
Ted ne'ste
Josef Michalek
tkadlec?y— Janov-ii,táže se po ně)Í
meeku listel-.

Ovšem že jsem já. to; ——od
pověděl Jo_se£

Vyplatte teda 14 grošův a jestli
domníváte se, že Vám činím khvdu,
jakoby byl z tuhého sne náhle procitl. přihlaste se na kanceláři poštovské.
Kdosi je u dveří! — zvolala
Čtrnácte grošův; ——opakoval
žena., a malý Vojtíšek postrašený Josef studem zarděný, že bude při
utíkal k rodičům. -— Jestli to naše nucen vyznati svou chudobu.
Už jsem Vám řekl, a. jestliže
sousedka Dorota zase přichází vy- .
ůičit sobě mouky, jeětě ji mohu nerozumíte, teda: dve zlaté polské
Seti mirečku, ab hladem ztrápená, a 24 grošův, hněvivě doložil listař.
nečeho z ní me a sobě uvařiti.
My tolik peněz nemdme, pane,
Tlučeni to znovu o akuje se. ——ozvala se přibližující se k nim
I vstali z místa Josef, aby otevřel, žena Michalského.
ale mrzutě, nebot měl pořád plnou
Rozžehněte přede, vždyt po tmě
hlavu apatykái'e a tudíž domníval nebudete moci počítati, — veco
se, že jestit někdo od něho poslaný k nim listař nemohu. zrozmněti ře
up0mínati jej.
člm ženiným.
Josefovi bylo už do zoufání. —
Zbytečné však bylo obávdni Mi—
chalského. Nebyli to posel apaty „Však slyším,“ —- obořil se tento
kářský, nébrž jiný jakýs člověk na listaře —- „že nemáme peněz, &
v šatu montumim. Ten vkročiv do tudiž ani svíčky zač koupiti.“
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„Mein Gott, was ist das?l“ —
užaslý zvolal listař, a vyňav jeden
zlatý z měšec dal jim jej, aby ěli a
koupili funt svic.
Josef a žena 'eho nevěděli, co
sobě mysliti. -— istař sňav čepici,
střasl s ní sníh a postal , než se
chlapec s svíčkami navrátil. Což
když se stalo, jedna z nich ihned
rozžehnula se, a Miehalský opět vzal
psaní do ruky.
Tož je předce otevřtc, -— po
bizel netrpělivě Josefa listai'.
Zní—lipak skutečně list ten na
mne, —- znovu otázal se tkadlec

úzkosti
Bu(plný.
u Vám to stokrát povídat;
—-jaké to zdrdhánl přečítati psaní
a to ještě s penězi!
1 rozpečetil psani Josef, a hle!
—-—
z něho vylítla poukázka na tisíc
tolarův.
Čti honem Josefe, ——
volala po
dčšená žena, — snad se přede zdo
vime, co to všecko znmncnati má,
i můž býti přede, že to psaní ne
náleží tobě.
Josef v polském toliko písmě
zběhlý podal list německým jazykem
psaný listaři, žňdaje aby až do konce
přečítal jej, sám pak bedlivě po
slouchal.
Psaní to bylo z Berlína, a znělo

nosti mohlo se nedostavati peněz na
cestu nenadálou, přikládámpoukázku
tisietolarovon, již z jistiny Vám nú
ležité tou říčinou vzal jsem. Do
Berlina přisedše slušnou na to račíte
mně opatřiti kvitanci.“
O čemž ochotně zpravuje Vás
trvám s povinnou uctivostl

J an Hardt ,
doktor obojího práva i advokát.

Neni to sen?! -— zvolal osef.
-— Nikoliv věc to ravdivá. bimon

Weber skutečně v tní byl bratr
mé matky, jenž odebrav se jako
krejčí? do Londýna a odtud později
do Ameriky, velikého tam nabyl bo
hatství. Ale že byl nesmírný skrblec
a mně vystáti nemohl, protože otce
následuje, v Poznani jsem se usadil:
nikdy jsem od něho nic neočekával,
aniž mi jaktěživ co dal.
Budiž Bůh pochválen! -— zvo
lala žena.
Tož to psani předee Vám patří?
-— otázal se listař.

Ano, pane, díky Bohu, -— od
větil Josef; -——
ale Vy chcete od něho

peníze, —- doložil nesměle.
Není tak pilno , ——řekl listař

od nich odcházeje, — zítra si při
jdu pro ně; zatím dobrou noc! -—
Běž, žene, a uzamykej za ním;
při tolika penězích třeba se míti
následně:
na pozoru.
A ted, Vojtisku, můžeš přiložiti
V Berlíně, dne 21. ledna 1844.
na oheň, — volala matka z venku
Vašnosti Pane Michalský!
se navracujíe a slasti opojena.
Vojtíšek běžel do truhly, a vzav
„Nlžepodpisaný dvokút a zplno—
mocněný nebožtíka imona \Vebra, drahnou otýpku dříví roznitil oheň
ujee Vaseho, jenž ze světa zěed., ni jasný a plamenistý.
žadně nezůstavil závěti, vědomo Vám
Děti obejměte nás -— volali
činí: že Vašnosti pane Miehalský, co rodiče, ——už nebudeme míti žádné
vlastni syn Kateřiny Webrově jediné bídy více.
to sestry zemřelého imona samo
Tak pominula ubohému tkalci
jediným stal jste se jeho nápadnikem. poslední hodina bídy a souženl. Teď
Pročež za ovinnost pokládám uctivě mu ani ohně více nebude schůzeti
pozvati as do Berlína, abyste ani svíček. Mařence neprodá. už spa
z rukou mých přejal pozůstalost od nilou veverku; Babuěka dostane
nebožtíku ujce Vašeho u mne zap teplou sukničku, apatyka bude za
nechanoua jedenkrát st'otisic placena, a lékařovi tim nejlépe od

tolarův

pruských v úpiseeb ob mění se, když i on chudobu

nášejlei. Domnívaje se, že by Vaš

mi—

losrdenství prokazovati bu 9. Od
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této doby nebudou více zakaleny
zármutkem oči otcovy, nebude on
řínucen obcházetí ulici, aby se vy
ul zraku věřitelovu. Janíček už
nebude chodíti v děravýeh botkúch
a oznobené noh jeho zahojeny bu
dou. Malinké. uzanka bude moci

ta chýše najednou v tichou promě—
nila ae svatyní. „Požehnáno a chva—

leno budiž jmeno tvé Hospodina od
východu slunce až do západu, —
diky ti — diky til“ ——Takto zvo

lal nahlas ku konci Michalský, &
všickni povstali ze země, 'eště větší,
soliti zemačky do vůle, a ubohé dětí  než před tím, naplnění blaženosti.
nebudou vice spávatí o hladě.
A když povstali, obrátil se na—
Což hoří, ——zkříkla Mařenka
božný otec k dětem pohnutým, a
v komůrce vedlejší okénkem do jizby jal se k nim takto mluviti: „Děti
kouka'íc, -—že takový oheň v jizbě? milé, — vy nejdražší poklade můj!
onem rozžehni , Mařenko, jó. nechte at na ůsvitě štěstí a blaženěj
se bojím, — plakala malá Babuška. šího života našeho promluvím k Vám
V tom přistoupil otec k okénku slovíčko, ježto Vám sloužiti má v bu
& zavolal na Mařenku, děvče pak doucností za rádce a vůdce života.
zavinuvěi se do vetchého koberce, Ne každému ubohému tkalci ani ne
každému chudobnému a bídnému
dolekané vkročilo do jizby.
Mařenko roztomilá! — a plesa člověku sesílá. Bůh takovéto šťastné
nim volal k ní Vojtíšek, — tatínek a radostné poselstvi s nebe; nebot
náš už není chudobn , on se stal ne každý ujec, odebrav se ze světa,
bohatým pánem, — : my jsme bo zůstavuje svým vnukům tak velikého
hatší, — budeme míti mnoho, mnoho statku a bohatství. Neo ak v ne
peněz!
jednom domku našeho 'hvališeva,
Ano Mařenkol -— křičel Jani nébrž i v mnohých domech rozbily
ček — budeme míti sukně, poetčlky, stán svůj nouze a bída, pláč a kvi
střevíčky, punčochy a všecko, všecko lení, jakéhož i my v plné míře za
dobré. 1 byl by rád poskočil radostí, kusili jsme. Nás ovšem zázračně vy
ale ztrudněné nohy jeho nedovolily vedl ůh ze slzavého toho údolí,
zprostil hladu, nahoty a zimy, ale
jemu.
Maměnka nam da pečinku ho tito ve svých setrvaji tram otách.
vězí k obědu a irghy & masem Pročež doěedše štěstí nenada ého od
Pána Boha, pamatujte na bídné spolu
k večeři! -- prav' a Zofka.
Ano i kávy dostaneme k sní bratry Vaše, a nezapomína'íce na
svou bývalou chudobu, m' osrdné
dani, -— zvolal Eustášek.
Tatinku, kou iš mí koníčka? _
mějte k nim srdce. Neštastné jesti
stvoření chudobný řemeslník, nešta
tázal se vesele ojtišek.
A tak všecky děti napořád. stné stvoření íten, jenž nic nemaje
I bylot to štěbetání, radování, po svého na širém světě, těžkou praci
vidani, otazovani a poskakovani! hledati musí své výživy u tvrdého
tkalcem se zatočíla hlava. Ale kte a nelidského boháče. Kdykoli se Vam
rak se lišil pocit nynější srdce jeho
pronikající od pocitu 'cn krátce před tedy udá potřebovati (jich, nezadr—
žujte aniž ujímeíite
mzčekati
y jejich;
ne
nechávejte
je d ouho
u dveří
tím pomínulého. —— dyby se nebyl
styděl vlastnich dětí, b lby zajisté Vašich, nenechávejte je dlouho če
radostí i on plesal, b řby skákal kati na plat zasloužený, nebot jím
a tleskal rukama. Srdyce se chvělo drahé každíčké okamžení, drahý
v něm i nevěděl co sobě počít. Avšak každý krejcar, jejž krvavými mozoly
myšlenka vděčnosti 'aaně oavěcovala dobývati přinucenijsou. Neutískuite
duši jeho. —- I pa t na kolena, a ani vdov ani sirotkův, netrýznite
za ním i žena i děti veškeré. Ve chudých lidí, ovšem vlídně a la
sladkých slzech ponoření, vděčně skavě mějte se k nim; nebo slzy
vzdychalí k Bohu a modlili se. Bidna jejich od líce vstupují do nebe a
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o pomstu volají na toho, kterýž jim
vynutil hořké slzy tyto. Ustrňujte
se i nad ubohými je'ich dítkami
i nad každým neštastnym; obživujte
je, přikrývejte nahotu jejich a po

máhejte jim. Věřte, že vděčné slzy,
jimiž smáčí milosrdné ruce Vaše,
budou ne'krásnějěí ozdobou života
i hrobu ašcbo, budou Vám nej
dražšimi perlami v koruně věčnosti.“

Drobnůstky.
Starý a chvalitebný obyčej jest, dělní školu pro dělníky.-— Uči—
že živnostníci ve svých dílnách, nil-li študent zadost povinnostem
svým, není zajisté pro nebo vážněj
krámich aneb přibytcích nápisy
mívají, které každému příchozímu
do očí padají a o hospodáři, jaké
on a jeho celá domácnost rázu jest,
svědčí.

šího & slušnějšího zaměstnáni nad
to: rozšířovati užitečné vědomosti
mezi příbuznými
a krajany
svými.
*
*

Chce-li míti ;,někdo o ravdově
Avšak sem tam viděti takové
nápisy, že bud jsou nepřiměřené nepromokavé boty, at si 11vložiti
mezi stelky a
aneb nesrozumitelné, buď v překladě list 2 gutaperči
tak podivně znějí, jakoby ani české
odešvi a jiný 'eště uvnitř boty
nebyl .
kolem mezi ob ky. Místo
ta—
erči může se dáti také list or
odáváme zde několik nápisů,
které slušně se hodí do krámůa kov y mezi stelky & podcšvi, čímž
diien našich vlastenských živnostníků. se obuv i teplejší stává. Nutno však
I. Nápisy v příbytcích neb v díl jest, aby tyto boty byly náležitě

nách těch, kteří svou živnost
začínají.
Bud:
„Čiňme od Boha počátek,
a. bude dobrý pořádek.“
Buď :
„Bez božího požehnání
marné naše počínání.“
Bud:
„S Bohem začni v rvní době,
podaří se práce to č.“

II. Nápisy pro každého.
Bud:
„S Bohem a rozumeml“
Bud:
„Všecko zboží
v ruce Boží.“
Buď:
„Važ si času, chop se práce,
zahálky sea:střez *co zrádce !“
*

V znamenitém ruském městě

Kievě zařídilo20 studentů ne

udělánv,
přeceLĚomoknjí.
A y sice
kůžepak
nepromO'
, maže

se smišcninouz vosku, terpen

tinového oleje & černi slo
nové (elfenbein). -— Vezme se totiž

něcožlutého

vosku, ten se na

drobno rozřeže a do nádoby dá,
která se může dobře zavříti. Nan

naleje a přilévá se terpentino

vého oleje, ažzřidne, k čemuž
pak přidáse žerni .slonové.
*
Podobenství. PhidiasVenuši
na domku neb skořápce hiemejžďově.
vyryl, a tak ji též
ští umělci
vyobrazovali, tím obraz dobré ho
spodyně ukázati chtíce, t. j. že na
panny a _ženyto přísluší, aby doma
se zdržovaly, hospodařily, hlemejždě
následujíce, které z domku hlavy
nevystrči, leč lpotí-eba
* káže.

Agesilaus,
jsa tázán,

.

král Spartám'iv,

dává—li moci přednost

před
spravedlností,
řekl:
„Neb 'dé
10
y moci
třeba., kdyby
všickni

byli spravedlivi“
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0 Dzieržonu a jeho včelař—ení."
„Gwiazdka Cieszyl'iska“ podává
v č. 22. r. 1863 pod ná isem „Dzieržon
—najwiekszy pszcz m'z šwiata“ za
jimavé podrobnosti o tomto veleslav
ném muži a jeho včelaření. Myslíme,
že se zavděčime našim čtenářům,
když jim článek tento podáme v če—
ském překladu. _—V té části Slezska
našeho, která dostala. se pod pano

vání pruské, nedaleko řeky Odry
leží ves Karlovice. Ves ta se svým
skromným stavením farským od ko—
liknasti let stala se velmi paměti—

llodnou. Sem často přib'vaji cestu
jící z nejdalších krajů ]vropy, ba

mil se dokonale s životem včel,
jakoby sám b'l včelař, říci by se
mohlo, že jicli celkem sobě pod
manil. Kdy potřebuje medu, donutí
je, aby robily med, _potřeba mu-li
vosku, „tož vosk dělat musejí , o—
třebuje—li většího množství včel i

k tomu je donutí.
Tuto vládu nad včelami do
sáhnul důkladným oheznámenim se
s jejich životem, on všeho z ožít
kuje, co včely mají rady, vsecko
odstraní, co jim škodlivé, chraní je
před zlým vplyvem počasí, za0pa
ti'ujc, když jsou slabé; zajisté on
jim oslazuje jejich žití, a pročež
není divu, že na jeho pokynutí tak
činí, jakoby byly 'eho nlijemnicemi
Kdo žádá míti dolionalý obraz pra—
vého mistra včelař-ského, třeba mu
poznat Dzicržona. Očím jeho nic
neujde, co překáží výhodě včel, brzo
chraní je před parnom slunečným,
brzo před škodlivými lijavcemi, ča
sně rano chodi 'iž s košíkem okolo
úlů, do nich vk dů. seslahlé včely,
které potom v náležitém místě při
cházeji k síle. Kromě Karlovic má.
ještě jinde své včelíny, jichž tak
často navštěvuje jak mu jen možná.,
a všudy s sebou nosí pilku, nehozčz,
kleště a t. p., napravu'e a polepšuje
úly, v čem jest tak sběhly jak nej
dovednější řemeslník.
Včelařstvíjak je pěa 'e Dzier
žou slušně nazvat možna b snictvím
hospodářstva. Kde jsou stromy i
květy, tam by měly býti i včely,
aby krajinu více oživil . Slušně
tvrdi Dzieržon, že zamě naštváníse

i z Ameriky; nebo komu by neb lo
povědomo, že z té vsi vyšla zdoko
nalená. nauka, která včelařství na
vysoký stupeň povznesla? — Za—
hrada kolem fary 'cst včelíny pře
plněna; vidíš tu úly nejrozmanitěj
šlho druhu, V povětří bzučí tisíce
včel, u prostřed kterých prochází
se v jednoduchém ubraňu (oděvu)
a čepičkou na hlavě muž prosté ale.
zajímavé postavy. Včelky usedají mu
na hradu, na šíji, prsa neh ruce,
leč to jej ani za mák nemate; pn—
zorně je ati-Asa, a jen se usmívá.,
když stojící vůkol něho utíkají, bo
jíce se jich žídel. _
Nikdy ho ncnštípnou, a zdaří
se taki někd , nevelmi si toho váží.
Pozornost je o ustavičně obrácena
jest na úly i letalící včelky. Na
otázky příliš kratce odpovida. Chtě
jicímu, aby ten znamenitý včelařvíce
rozpravěl, třeba k vážnějšímu před
mětu zabočiti, nebo o malicherných
věcech nerozmlouva. Kdo naačiti se
chce včelařství, at patří na toho
s včelkami
člověka, p e—

jej k ušlechtuje
pilnosti i pořádku.
prostoduchého muže, jak on v tom hádá.
zmemež ještě i hmotné užitky do
zÉVOdč postuPujc.
Mužemtím jest Dzieržon, místní úvahy. Včelařství velmi mnoho při
pastýř duší a krajan náš, "přináležíeí spívá. k úrodnosti země, nebo včely
národnosti olsko-slovanskě, jak to lé e než větry rozprašují i rozná
již značí je o názvisko & mcskající šejí pel květů. Což teprv říci o medě
u rostřed lidu polského, a přece i vosku tom tak vážném předměte
ěmci po svém obyčeji i jcj sobě v obchodu? Jistotně též tam, kde
přivlastniti chtěli. Muž ten obezná pilně pěstuje se včelařství , mocně
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rozkvitú polní hospodářství. Při tom
ještě i to náleží vziti do úvahy, že
jest ono čistým důchodem, nebo
včely netřeba nákladně vydržovat
jako na příklad dobytek.
Bystrá úvaha Dzieržonova jest
tak nevyrovnatelna, že jej v tom
nikdo ne í'evýšil. Pružností ducha
svého vnilil mi v tajemný život včel,
a. i v tom ohledu těžko nalézti jemu
rovného. On rvm' vystoupil s tvr
zením, že královna včel jen jednou
se zíuodňuje, a že jen ona sama
klade vajíčka. Mnoho bylo takých,
ktcí'í protivného byli náhledu, 8.jeho
sláva stala se tím větší, když to
důkladně odůvodnil. Zuopati'il sobě
žlutou královnu vlaskou, tu pustil
do úla včel domácích, a všecky včely,
které z její vajíček poehodily, byly
žluté; tím odůvodnil, že se neudalo
žádné setkání s trudami obyčejnými,
a pravda tato tím jasněji se doká
zala, když vyjevilo se, že královny
pochodící od žluté vydávaly včelky,
bud částečně buď celkem černé za pří
činou našich trudů domácích. Nyní již
žádný o tom nepochybuje.. Dzietžnn
má největší teoretickou a praktickou
známost včel.
Dokud Dzieržon nevystoupil, zá
leželo včelařství v tom, že vcelkám

Dzieržon' všecko zdokonalil, on
dal nám příklad rozumného .včela—
ření, on vynalezl spůsob, dle kterého
nezávisímc od rozmsru včel, můžeme
dle libosti zvětšíti či zmenšiti mno
hOSt včel, aneb můžeme je donutit,
by výlučně buď med bud' vosk dě

lalv. Uly Dzieržonské jsou v každém
ohledu velmi vhodné. Kdo se bojí
žídel včel, toho zaopatří Dzieržon
tichými včelami vlaskými, které ne
štípou &jsou pilnější než naše. Kdo
se zabývá včelařstvím, at si zajede
do Karlovic a jistě toho nebude li
tovuti i vrátí se úplně spokojen.
Na důkazj ak rozšířenajest sláva
Dzieržonova dostačí uvésti jen ně
které pi-íklady. Vláda švédská po
slala na vládní útraty pana Hansona
do Karlovic, ab se obeznámil s na
ukou Dzieržonsšou. Angličan Bruce
též za tím cílem navštívil Karlovice;
nad to jistý obyvatel z severní Ame
riky _zaopatřil si Dzieržonské úly
s vlaskými včelami, a podobně uči—

nilo mnoho statkářů z Ruska. _

Nyní již všudy začínají pěsto
vati včelařství dle zásad Dzieržon
ských, a všudy o tom přesvědčují
se, že jeho nauka do dnešního dne

jest nejdok onalejšl. Slušně tedy

o životě včel neměl ponětí nižádný.

Nikdo nestaral se o ně, žádný

můžeme chlubit se naším kraja
nem, a s námi všichni Slované, že
ten velký muž jest našince, jemuž

s nimi náležitě nezabýval se, pře
bývaly ponejvíce v dutých & zprá
chnivělýeh stromech.

přejeme,
aby ve Slovanstvn
mě
co největší
počet učňůi všudy
a. nár
sledovniků.

odbil—al se nastí—ádaný med.

Však

Drobnůstky.
Ovce a líšak. (Bajka) Lišák přůti dost skrovného místečko., jen
vlondiv se do ovčím, v němž samo as tolik. kam bych, hlavu “položiti
jedinkú ovce dny své pokojně trávila. . mohl? Máš tu místa až na zbvt, &.
oslovil ji takto: „Drahá přítelkyně! vyplatila by se ti dobře tvá. úsluž
což mi tebe líto, že tě zde spatřují ností“ — Ovce, překvapena nečeka—
v smutné samotě. Není nad společ— ným a. dosud neviděným hostem ne
n05t. Jak tu vrozkoši plynou chvíle, málo se zarazila, a váhala zprvu na
kde alespoň dvě duše přátelsky se plniti prosbu tuto. Než prohnaný
sdruží, život sobě vespolek sla íce! vetřelec znal dobře slabou stránku
—- Nechtěla bys mi tu u sebe do ovčího pokolení; i neustál v při
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mlouvaní a nešetřil slibů &neskrbil
lichotami, až se konečně uzí'cl u cíle
své touhy.

liví rodiče kořist k pelechu svého
plemene.
Jednou pritočil se lišák hezky

blízko k 0ch a pravil (tenkrat už
Netrvalo to dlouho, a jednoho beze
všech okolků a úklonků, ba.
rána vracel se lišak z lovu, ne jako
dosud samoten, ale s jakousi spo jaksi pánovitě): „Musela bys být na
lečnicí, vedl s sebou svou drabOu pole s epa, kdybys nenah ídla, že
moji ma ičtí, aby měkce a teple le
polovici — lišku. Aby už hned na—
želi, taky trochu vlny potřebují, 'iž
před odklidil každou možnou ná.
t až hrůza na zbyt mas.“ To i" a
mítku od své hostitelky, předstoupil dbl se do škubaní nebohé ovce, ceně
před ní s tváří všeli'ak poniženou
a vece: „Byl bych mčemný nevděč při tom hrozivě zuby a tvrdě: „Cek
ník, kdybych neuznával velkodušné neš-li, kousnu tě, že nato do smrti
Co měla dělat ne—
vlidnosti a štědroty tvé ke mně, pře nezapomeneěí“
štastná ovce? Musela mlčet a -—
draha! Právě ale proto, žes mně tak
nakloněna a že ti štěstí mě tak ve trpět. —
Zatím odrůstala pomalu liščatka,
lice na srdci leží, nebudeš jistě proti
tomu, abych tuto svou (já. to zrovna tudíž ale taky rostla ode dne ku dni
řeknu), drahOu polovici směl vzíti trýzeň, kterou snášeti bylo ovci od
k sobě. Jakž by to jen také tobě toho potatilého potouchlého plemene.
bylo možné, loučiti od sebe, co
Konečně došla ovci trpělivost,
svaz ' tak pevnými sloučila moudrá a ona ve vší opravdovosti výpověd
přiro a! Ty sama při tom získáš, dala svým dosavadním podruhům.
předrahá, rozmnožíš-li svou společ To slyše Iišák nad míru se z toho
nost. My oba dva o závod budem rozdurdil, a se slov : „Nevděčnaí
hlcdčti tobě na službu, budeme peče; však já ti ukážu, k 0 zde pánem“
vati o tvou libost a zábavu. Ted odkvapil, aby přivedl — vlka. Ten,
bude ustavičně někdo u tebe, samota smluviv se už cestou s lišákem 0 po
a dlouhá chvíle nebude mít přístupu díl, vrhl se ihned na bezbranné
k toběí“ A nevyčkav ani odpovědi zvíře, zatal do něho svůj ostrý hryz
cvčin , umístil a usadil potměšile a v několika okamženích zadávil
se oh ížeiieí lišku ve svém pelechu. pozdě p_vkající ovci.
Žádná ne ravost nezůstává. sa
Po některém čase rozmnožil se
podružni liščí párek o devatero liščá— motna; podáš- ' ji prst, uchopí tvou
tek. Lišák i drahá jeho polovice, hrst; ncvěi- jejímu lichocení, a opři
liška, neopominuli slovy sladkými & se jí hned z počátku rázně bez bázně.
»:
*
hladkými omluviti, anobrž espravedl
*
niti přítomnost nových společníků
Zdi se nebrání od vlhkosti, uči
pod krovem ovčin'm. „[ tahle ne ní-li se kámen jejich vodě nepro
vinná. spanilatka“ okládali, „budou stupným.
nasledovati příkladu svých rodičů;
K tomuto účelu rozpouští se
i ona budou, jen co povyrostou,
19 lotů mejdla v 8 liber vody, a
tvými věm'mi sluhy a služkami. roztokem
timto natře se zeď širo
I je'ich bu e to chloubouaradostí,
hle čti ve dne v noci k tvému po kým ploským štětcem tak, aby se
hodlí a veselí. —- Ted ale nahlídneš, při tom pěna nedělala, a nechá se
předraha, že ta ubožátka nemohou asi den dobře vyschnout. Pak se
ležeti na tvrdé zemi. Dej sem tedy rozpustí 12 lotů kamence (Alaun)
tuhle toho sena a téhle slam na ve 32 lib. vody a první již suchý
lůžko pro naši rodinní“ Ovce c těla. náter se jím Opět náležitě potře.
Potřebí však, ab všecko to
cos namítnouti; rvé však než slovo
ze sebe vypravit: mohla, unáěeli peč dělo se za počasí teplé o a suchého.

Svatý Vacslav.
Po horách a dolech snižek poletuje;
Do chaloupky chudě chladný vitr duje.

Ai tu svatý Vácslav závějemi spěchá,
s ním přijde jista do chaloupky techn.

V chaloupce té chudé ubohá dlí vdova,
Kol ni čtvero děti, jedno v klíně chevá.

Vždyt jak posel Boží o krajině chodi,
Kam krok jeho vstoupi, všady slast se rodi.

A ty děti k matce blíž a blíž se toulí,
Jako když kuřátka pod křídla se cbouli.

Nyni dřeva nese, noha tone v sněhu,
Ale svatý Vůalav spěchů na svém běhu.

Málo jich tak matka., málo poohřeje,
Na celém se těle sama zimou chvěje.

Nebeský ten oheň, jimžto v hrudi hol-i,
Sama kvítka rajská. ze sněhu mu tvoři.

Aleje tim vroucněj k srdci svému vine,
A z těch očl jejich sir-a na ně plyne.

A ten anjel Páně ten ho vede přímé,
Aby uezablomlil v sněhovité zimě.

Vdovo, milá vclovo, proč tvé slzy kanon,
Či se herké uhly pro děti z nich stanou?

A již tomto klepii na ty nízké dvčře,
Již se s nůši těžkou do chaloupky béře.

Ale
vdovajen
s dětmi
kolena padá,
Od Boha
mocnánapřicházlv
rada.

Vdova !! dětmi svými v slasti blahé tonou,
Před Vdcslsvem svatým na zem nice klonou.

„ó ty Bože dobrý, sirotci jsme použí,

Svaté kníže české, shledni na nás s nebo,
At nám zimou hříšnou duše neuzebe.

Rač se smilovati nad námi. v té nouzi.“

Dej, at hol-Í ohněm, jakým ty jsi planul,
By vzduch blahodějný od ní všady vanul.

Fr. Sušil.

llozličné deště.
Nejlepší déšť, di Dvořák, jest
předce jenom ten, kterýmž nebe
naše pole, luka avínohrady i štěp
nico svlužuje a požehnání úrodných
let posílá. Pan farář nebo pan kaplan
také onehdy na kazatelnici vzal déšť
za podobenství a pravil, že liják
s krupobitím a blýskáním ten že zem
neproniká, ten že povrchu sbíhá a
že na poli všechno zaplaví a zpu
stoší, a blýskavka že květ na hrachu
upraži, a. že malo zůrodňuje; tichý
pak a přes noc nadržujici deštičck,
ten že proniká až na kořinek a
zotavu'o vadnoucí byliny a zůrodňuje
role. apodobně jest to i s napo
mináním, které se děje s křikem a
klením, a při němž hněv z očí blýská.
Takové napominání jen probíhá. uši,
neproniká k srdci, zaplavuje a zpu
stošuje tím více zarytosti a zatvrze
losti. Napominání ale laskavé, mezi
čtyrma očima dané, to v tichosti
proniká až k srdci, zotavuje vad-;
nouci poslušnost a zůrodňuje srdce

likých cností. Avšak takové deště
známe, a když na vyprahlou zem

dávno žádan' deštíček

přichází,

voláváme: „ ane Bože houšt! Co se
má. ale tomu říci, když sira nebo

krev prší, když žáby, ryby aneb
dokonce čáky prčs-jí?

Sírový déšť.
Po bouřkách zjara, když spolu
mnoho deště spadlo, vidiváme často
na pokraji kalužin, které ze stojici

deštovky povstaly, žlutý

prášek,

který jako rozetřena síra vypada.
Mnozí pak lidé jsou toho důmněni,
že bouřky ze sirnstých par povstá—
vaji, které se v povětří a v obla
cích zplozují, a pak se domýšlejf,

jakoby s deštěm takováto sira z bou
rek pozůstalí: dolů padala, a připo
mínají sobě, že už také jednou oheň
a sira s nebe riely na Sodomu a
Gomorru. Avšak za první nebydlime,
chvála Bohu, v Sodomě a Gomorře;
za druhé může někdy něco tak nebo
k vydávání požehnaného oseni vše— jinak vypadati, a.ono jest to předce
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něco docela jiného, jak se to už zkrátka a praví, že krev pršela a
často se škodou zkusilo." A tak také to že znamená. vojnu.
Avšak jako to, že není všechno
ten žlutý prášek na kalužinach po
dešti není sira, být se i na ohni _síra, co žlutě vypadá, podobně není
také
všechno krev, co má červenou
chytal, něbrž toliko pel (prach zúrod
barvu. Tenkrát se to takto stava.
ňujíci z květů) ze stromů.
V tulipanech sto'í u vnitř do Z malého vajíčka, které přes zimu
kola šest malých sloup ii, na 'ejichž někde na křoví nebo na haluzce při
vrškách černy prach vězí. Kdo tomu lepené bylo, vylíhlo z jara slunečné
voní, dostává od něho černý nos. Na te lo malou, živou housenku. Po ně
lili'ích 'est tento prach krásně žlutý, kollika nedělích, když se housenka
do it bílé liliji voní, dostava od vyžrala a vykrmila, zaleze někam
něho žlutý nos,. To jest květový do výšky, jestliže tam už není, za
prach, jemuž se po květinářsku a věsí se pevně zadním koncem těla,
zahradnicku pel nebo pyl říká. On s hlavou dolů, sleče aneb sdrlme se
se nachází ve všech kvítkach a ve sebe houscnčí kůžku, a promění se
všech květech; nebot on jest na— v hranatou podobu, ktera-ž se pupa
bez hlavy, bez noh
vyhnutelně potřebný, má-li z květu nazývá.
a bez křídel. Není na té věci
ovoce a semeno povstati. Když pak
zjara, kde stromy kvetou, silné lijavce ani viděti, co ztoho býti má, a co
přijdou, tu splachne déšt tento pel z toho bude. Avšak opět po ne
z květů, a to bývá také hlavní pří dlouhěm čase rozpulme“se kožka, a
činou, proč nelze dobrého ovoce tu vychází něco s malými skrčenými
očekávati, když v čas květu mnoho a stlačenými křidélkami okolo tlu
pršelo. Kde tedy mnoho takovýchto stého, nezpůsobněho zadního těla, na
kvetoucích stromů ohromadč stojí, němž už (losti dobre jest pozorovati,
tu s lachuje také ěšt mnoho kvě že by to rádo motylem bylo. Po
tové o prachu, polu; ten se pak opět několika hodinách, co to tiše sedí,
na zemi nashromáždí, a zůstane le narostla tomu krasna barevná. křídla,
žeti, když vyschla voda, a to jest a se také už i rozšířila. Ze zadku
ten domnělý sírkový déšť. V letě a vyprýští se šest i osm červených
na podzim, kde přede bouřky velké kape , které na zem odkápnou, a
bývají, nebude už nikdo sírkového motýl jest hotový a vznáší se lehce
deště viděti, poněvadž tehdáž kvě a vesele v povětří a s květu na květ.
tení stromu řešlo.Tupršivají jablka, To může Pán Bůh, z ohyzdné a opo
hrušky, o echy a šišky nejtěžších vržené housenky krásného a vese—
větví stromových, ale už nikoli do lého motýla udělati. Kde pak celé
kře a ploty a stromy z jara tako
mněltí, síra.
výmto předivem potaženy jsou, v
kterémž mnoho tisíc takovýchto va
Krvavý déšť.
jíček ukryto býti může, tam také
Z jara a v leté může se stati, slunečné parno všechny na jednou
že sem tam také mnoho červených vylíhne. Všechn , co vyváznou, mo
ka ek, jako kapky dešťové, ještě hou tudíž, maji-li dost potravy, na
mo é aneb už uschlé na listí aneb jednou své dokonalosti dosáhnouti,
na předmětech barvy jasnější po na jednou se v puPy proměniti, a
zorovati jest, které na zemi leží, současně, na jednou co motýlově
'ako ku příkladu na plátně na bě opět z pup se navrátiti. Kde pak
lidláeh roztaženěm. A oněvadž se mnoho takových blízko sebe jest,
nemůže pochopiti, odku to asi po tu da'í také mnoho červených
chazi, a poněvadž lidé raději něčemu kapel: od sebe prvé, nežli od
k víře nepodobnému nežli něčemu lítnou. Sto jich v jedné zahradě
přirozenému věřívají, dělá se s tim může už šest i osm set kapek dáti,
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také mořské ryby do povětří zdvihl
a pak nad pevnou zem zanesl, a
jak mile prudkost povetmého viru
Brouko vý déšť.
přestala a vichor počal ustavati, po—
Lublanské Novice podaly v bře čaly odnešené do výšky ryby na
znu 1858 zprávu, že v dolním Kra zem i s vodou padati.
jinsku brouci (chrobéci) pršeli, tak
Žábový déšť.
že plocha sněhová těmito podivnými
Také se mluvivá, že žáby pršely.
zvířétk cele okryta byla. — Z pil
ného ač: přehlednémtěla hm zu toho Snad ty také vichor z moře vzal a
vysvitlo, že to byly larvy( ukolky, k nám donesl? To ne, to by měl
daleko co nésti, a také ještě nikdo
bobáky). Tak zvanéhosněžnika
neviděl, aby byly žáby s povětří
(Schneektifer,
teleforus
fuscusg,který
sice v nitru půdy žije, k yž ale dolů pršely. Ta věc jest docelajinačí.
rychlý odměk nastane, v náramně S tou věci jest to zkrátka takto:
velikém počtu ze zimního útočiště V leté, při nadržu'icím parnu zaleze
svého na površi sněhu vyleze, tak
druha zcmskyeh
že se v skutku podobá, jakoby tito jisty
nic \ lesů
keřů, protožab
že do
tamsoused
chlad—
brouci byli pršeli. Lid sprost ' ovšem nějsi a vlhčejěi přitulek nalezají, a
z takovéto mimořádné a mno ým ne chovaji se docela tiše a skrytě, tak
pochopitelné události všelijaké věci, že jich tam nikdo nepozoruje. Když
milé i škodlivé zvlášt pro polní napotom tichý destiček spadne, tu
se ony v hojném množství opět na
úrodu předpovídá..
vracují a občerstvuji se v mokré,
Rybový déšť.
studené trávě. Kdo tehdáž v tako—
véto
krajině jest. a najednou tolik
Roku 1857 dne 22. maje ršel
okolo města Brcmy — ryby.
jak žabek vidi, kdežto před tím ani
to snad ty ryby tam v oblakách na jcdinkč viděti nebylo, nemůže si před
rostly, a pak když byly už dost staviti, odkud najednou tolik žab
těžké, spadly dolů s deštěm? To ne,
tu se
domnívají
ale věc ta přihodila se takto: Známo, přišlo;
'dé, že ažáby
pršely.
Neboť zzpozdíli
pouhé
že vichor mnohdykrate toči prachem lenosti připouštlvají se nerozumné
a do kotouče, že smith, lupeni a je věci, než aby si kde práci dal,
do výšky odnáší i s prachem, a né 0 rozumných příčinách toho přemý
šleti aneb se po nich optávati, co
kdy že jkesttak
že jei stromy
etočuje,
d ž na prudký,
ně přijde,
ždime se hned pochopiti nemuže.
a to Jest _napotom ten domnělý
krvavy déšt.

a lámežea i ostováčky
unáší. ufoukl
Také sea
stalo,
olu celou
do výšky povznesl; ano itaké často
krovy z kolika stavení na jednou,

Kamenový déšt.

S kmenovým ale deštěm, s de
štěm, co kamení s povětří na zem
padá, v ada to docela 'inůče. To
jako
se to
na příklad
před několika
et na
Moravě
ve vesnici
Jiříkovi— není nižá ná.domněnka. ebot mame
cic u Nového města blíž Žďáru stalo, o tom mnoho hodnověrných zpráv
kde v okamženi střechy sc stavení a nových důkazů, že brzo jednotlivé
byly smeteny a šindele lítal až na těžké kameny, brzo jich mnoho po
kolik mil a pak —rěely do ů, bez spolu nestejné velkosti, z ničeho nic,
mokrého deště.
akovýto vichor,
na zem těchto
spadlo. povětrných
Velikost a
když na moři cvstane , tu jako svAplovětí-i
a a podstata
sloup mnoho vo y zhůru ozdvihu'e kamenů, kteréž učení nazývají aéro—
a ni točí tak, že se vodné. trou a lithy, jest rozličná.. Velikost a váha
udělá, což se vodné smršť nazývá. a'érolithů od drobného zrnka něko
Podobný vichor ovstal na moři nc— lika lotů až k hmotám mnoho centů
daleko města remy, a s vodou těžkým vystupuje, při čemž ale

ozorovano, že čím větší jest aero
lith, i podstata čili látka jeho býva

(mámu
železu
a naaopak.
ll'
' o železa
ta odobnější
(: trochu mědi
cínu
v nich bývá. ha v menších také hlína,
vápno, křemík, soda a sala'ka se
nachází. Nejstarší z réva, 'tcrou
o takových udalostec , totiž že ka
mení s nebe padalo, máme, sahá. do
roku 462 řed Christov "m naroze
ním. Tehdpaž spadl v rácii, čili
v nynější turecké provincii Rumelii
veliký kámen s povětří, a od té
doby až po tu chvíli, tedy v 2319
letech, pršelo kamení, co se jen ví,
osm a ti'icctkrát. Ku příkladu roku
1492 dne 4. novembru spadl u Ensis
heimu kámen (ačrolithž, kterýž 260
liber vážil. Roku 1642 u Verony
v Italii spadl dva kamen po 200
a300libcr.
ohlo by se e m sliti,
o starodávných časech dá se lehko
něco povídati; a mohl by snad také
někdo ze zvyku říci, tomu už jest
davno, kdo pak ví, je—lito pravda.'
Ale také docela nové zkušenosti do
dávají těmto starým z rávám víry.
Neboť roku 1799 a
e 24. julia
1790 spadlo ve Francouzích a 16.
junia 1794 v Italii mnoho kamenů
s nebe, to jest vysoko s povětří.
A dne 26. aprile 1803 přišel u místa
l'Aigle, v Omském departmentu ve
Francouzích, kamenový déšťz dvou
až tří tisíců kamenů pozůstávající,
na jednou s velikým hlukem 5 po
větří. Také na chotaru (podkraji,

ných kamenů) jest ohromná., 1.400
centů těžká hmota ryzého železa,.

kterou slovůtný cestovatel Pallas

roku 1771 v Sibirsku naleznul. Ač—

koli ohromný tento aerolíth všechny
nepochybné znamky takovýchto těles
na sobě měl, předce pro nadzmíně—

ného bylo zajímavé slyšeti od tame
rodých tatarských obyvatelů, že tento
„posvátný kamen z nebe dolů spad
nul;“ z kteréžto říčiny jemu i úctu
náboženskou prokazovali. Podobně
i v Jižní Americe bylo mnoho aéro
lithů nalezeno. Avšak nepotřebujeme
ani tak daleko choditi, menší takové
to železně plody ohnivých koulí a též
drobné povětrné kamen ' byly také
v Uhrách, v Čechách, na [oravě a po
jiných zemích říšerakouské nalezeny.
Známot, že v městě Loktě v Ce
chách před lety veliký balvan železa

povětrnóho,zvonemloketským

jmenovaný, který též s povětří na
zem byl spadl, se nacházel. Teď se
chová vetší kus z něho ve Vídni,
menší v pražské přírodovně, 8 kus
třetí v Loktč samém. Též známo,
že v neděli dne 22. máje leta Páně

1808 na Moravě u Stonařova ne—

daleko Jihlavy, kameny s nebe pa
daly. Sám císař František dal to
učen 'm znalcem v 'etřovati, a ten
poda o tom násle ující zprávu:
Bylo jasné jitro, až okolo půl
šesté mlhou povětří se zatahovalo.
Přespolní osadníci Stonařovští šli
právě do kostela a nic si ani nepo
pozemností) obce Hradčiné v Chor— m slili., Z nenadání uslyšeli trojí
vatsku upadly dne 26. května 1751 siliié. bouchnutí, že se až zem pod
takovéto povětrné kameny (aero— jejich nohama otřásla, a mlha byla
lithyl, kteréž z čistého téměř železa najednou tak hustá, že na dvanact
kroků nebylo už nic viděti. Něko
ppzůstávaly,
u prosti—edzhrozného
za liko slabších udeření následovalo, a
'mění pocházejícího
rozpuknutí
ohnivé koule v povětří, z nichžto )učely tak jako ustaVičná střelba
jeden 71 a druhý 16 liber vážil z ručnic v dálce aneb 'ako bubno—
vání virem na veliké bu ny. Rache
Roku
1857 dne 16.v oktobru
u vsi Veresegyhaza
SedmihraÍpdůl/
sku cení, chi'estení a pískání, které mezi
povětroň pri nesmírném hromobití a tím v povětří slyšeti bylo, přivedlo
rachotu, jakoby 100 vozů 'elo. Ká některé na tu myšlenku, že přichá
men tento jest 32 liber t ý a byl zejí vojáci od Telče s tureckou mu—
bíl', když jej však zvedli, zbrlmat sikou. Na střelbu z děl nepomyslili
něll' Nejpověstně'ší ale ze všech si. Co se ale cele udivcni a ustra
dosaváde znamýc a'crolithů (povětr šení na sebe dívali, započal v okršku
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čtyr mil déšť, proti němuž nižadný
lašt neb
měřičnýlliplytel
přes
ramena
hozený
nechraní.
ožství
kamení
od
velikosti vlaského ořechu až k veli
kosti dítěcí hlavy, a ztíží půl lotu až
do šesti liber, padalo při ustavičném

a též rychtář obce a mnoho oby
vatelů vyšlo bez odkladu ven, aby
ten kámen spatřili; notář ak sou
sední obce Bcrvy (Blutrot), T almann,
který právě náhodou byl přítomen,
vzal ten kámen s sebou, a doručil

rachocení a pískání s povětří, ně
které prostopadně jiné letave. Mnoho
lidí se na to dívalo, a kameny, ježto
hned po spadnutí byly zdvihnuté,

ho c. k. okresnímu úřadu v Hlasen—

mil to hnedky v dědpině.Místni pravo
slavný farář Moldovan, kteréhož ono
hřímání bylo v noci ze sna probudilo,

My pak jsme o nich zmín “u učinili
ve článku o padavých hvězdách. Ne—

dorfe. Kámen ten jest malé, naklo
něné, asi 10 palců vysoké pyramidě
podobný, váží 29 liber a všechny
byly te lé. Prvni dle své tíhoty hlu— známky povětrných kamenů aero
boko £) země se pozarážely. Jeden lithů na sobě má; na jedné však
z nich byl z hloubky až na dvě straně viděti, že on bezpochyby je—
nom zlomek mnohem většího povětr
stopy le
vykopán.
T cojen
později
spadly ného kamenu bude. Kámen ten byl
byly
či a pady
na povrc
země. Dle své vlastnosti jsou uvnitř do Vídně c. k. dvorskému kabinetu
ísečnaté a šedé, zvenčí k černou mineralií dodán, začež Jeho c. k. Ve
esklou kůrou potažené. očet jejich ličenstvi ráčil 500 zl. stř. co odměnu
nemůže nikdo udati. Mnohé se od nejmilostivěji povoliti, z nichž stráž
vedly, mnohé poschovaly a popro níku Grožovi ' , místnímu pravo—
daly, mnohé napadaly do osení a slavnému faráři Mik. Moldovanu a
snad posud v zemi ukryty leží. Ty notářiThalmanu po 100 zl. se dostalo.
Dne 19. máje r. 1858, okolo
pak, co se jich nalezlo, nasbíralo a
odvedlo, vážily dohromad půl tre 8. hodiny ranní, pozomvali pastýři
tiho centu. Všechno trv o šest až obce Kakové v Banátě, blíž Ora
osm minut, a po několika hodinách vice, při tiché a jasné povětrnosti,
mlha se ztratila. tak, že k polednímu že se černé jakési, dýmem otočené
bylo zas vyjasněno a ticho, jako by těleso z vysoka dolů žene, kteréž
se nebylo nic přihodilo. Takova jest u prostřed silného hučení v blízkosti
ta udalOst. — Také ve Veselím na jejich do ůdy vrazilo. Přiběhnuvěe
Moravě spadl dne 8. septembru 1831 tam nalezi ještě docela teplý, na
kámen s nebe 7 liber těžký. Na čemalý kámen, kterýž následkem
chotaru obce Ohaby v Sedmihradsku silného pádu svého jámu 3 palce
roku 1857, půl noci z 10. na 11. hlubokou způsobil. Pastýři tento ka
oktobru bylo slyšeti silne hromové men ředstavenómu obce doručili,
rachoceni a spolu í podivné světlo odku 2 se k okr '
úřadu, od
na obloze pozorováno, tak že po tud pak k
o Excell. pánu místo
cestní, pod širým nebem nocovavší držiteli
emešvůru dostal, kterýž
tímto úkazem velice přestrašeni byli; ho k nečnč c. k. kabinetu do Vídně
ba rave hovada jejich neobyčejně poslal. Kámen tento, jehož odstatné
silni? světlo a hřimáni tak poděsilo, částky jsou ostatním aerolí ům (po—
že povyskakovala ze spánku, hlavy větrným kamenům)
dobné, váži
své na tu stranu světa obracejice, 1 libru a 1 lot; co dbapočtu sbírky
kde se ohnivá koule objevila. Ná
podšgnjch
t . kamenů austriackých jest
sledujícího dne ráno našel strážce už
Co to za kameni “est, co s nebo
vinohradu Groža ve své, kyprou,
mechem okrytou půdu mající za padá, z toho dělali u ní veliké ta
hradě, ve ý kámen, kterýž na svém, jemství, a kd ž se jich kdo na to
vůbec žádného kamení nema'lcím po zeptal, říkávali, že nevědí; ted se
zemku před tím ne ozorovnll ; i ozna— ale zdá, že mu už na sto u přišli.

bude od místa zminku zde ještě

64
učiniti o tak zvaném hromovém
kamenu, o kterém se mnozí lidé
mylně domnívají, že také s oblak
dolů na zem spadl, a že to jest
vlastně hrom, ienž tluče, poněvadž
ho nalezli na tom místě na poli, kam
byl hrom udeřil. Kámen tento vy
padá jako klín a smrdívá sirou, on
pochází sice od hromu avšak hro
mem vlastním ředce není, a také
s oblak nespad , něbrž na povrchu
země povstal a se urodiL Když totiž
hromový blesk čili elektrická jiskra
hromu na půdu spadne, v níž se na
chází písek, roztopl ona tento písek
&.křemenky a svaří je v jeden ká
'men. Je-li ale tento povrch země
mnohým pískem pokryt, aneb pí—
sečná-li to rovina hluboko kyprá, tu
takovýto kámen někdy až dvě it'ri
sto y dlouhý jest a podobu mrkve
ko mo dolů aneb kosmo v půdě sedící
přijímá, jako by tam v čas pádu
svého se byl zarazil. Jestliže se ale
blesk dopadnnv takovéto ísečné
půdy na rozličné proudy roz ělil, tu
se tento kámen na způsob patchů
aneb na způsob kořena rozvětveného
od stromu ntvoI'uje.

Kloboukový déšť.
chnepocho itelnější ale jest, že
prý jednou tak vojenské klobouky

a čáky pršely. Jakýsi měšťan z ma
lého městečka, kdesi v Sasích prý
jednou odpoledne nedaleko kopce
na poli prac0val. Najednou strhl se
vítr bouřlivý; slyšel z daleka hří—

mati; obloha se zakabonila veliké
černě mračno rozestí—elose po nebi,

se dobrák klobouků,
toho nedal,
sansrvé
a senež
chumelenice
'v
pravo v levo padaly klobouky a čdky
s povětří dolů. Celé pole bylo černé,
a majitel jeho mohl si z mnoha set
dle libosti vybrati. Celý udivený
běžel domů, vypravoval, co se bylo
přihodilo, a přinesl na důkaz toho
tolik klobouků, co mohl v rukou
unésti, &kloboučník téhož místa ne
měl velkou radost z toho.
Po několika dnech se ale do
zvěděli, že za kopcem na rovině
pluk vojáků se cvičil. V tutéž chvíli
řiéla náhlá vichřice, strhla většímu
'lu vojáků klobouky &.čáky s hlav,
s v kotouči je unesla do výšky pres
kopec, kdež je na druhé straně
opět spadnouti nechala. Tak se vy
pravuje.
Docela nemožná věc by to sice
nebyla, avšak zapotřebí k tomu
silně vichřice & následovně také
silné víry.

Fr. Pojmon.

Drobnůstky.
Manželství jest zahrádkaobce v nejnovější době ženské vosám po
i cirkve. Z něhož jde rozmnožení dobají , končí spis svůj asi v tento
lidského pokolení, řádná v rodech sm sl: „Výhodu předee toto hříšně
posloupnost, í'íbuzenstvi; z něho sta ování těla má tu, že lidstvo
pochází to u' echtilé ovoce, rostou rychleji sprostí se takovýchto po
ti milostní kvitkové, kvetou ti roz šetilých marných ženětim“ Poklona
košní strůmkové, dítky, k oslavení to právě není žádná; nemusí se ani
naše dámy, ani panské naše za tu
Páně v církev štípeně. ——
zdvořilost poděkovati: ale ku zdaru
s:
*
lidstva měly by ze zlosti nad tim
*
ohaněním všecko to dřevěné , že
Také užitek. Jeden anglický lGleČ, kostěné, kožené, fundlcdrové
lékař, horle ve spisu svém proti ne brnění do ohně hoditi, při kterém
rozumnému a záhubnému stahování jim nebráníme, uvařiti si kávy nebo
se šněrovačkafni, zvláštěco se čáje , dle libosti.

Svatý Vojtěch.
Páně lid co pastýř vésti
Anjelským jest úkolem;
Má-li však lod tobě kvésti,
Anjelslz \ hoř plápolem.
Ba. i Seraf svoji silu
Pozná matnou k tomu dilu.

Vojtěchu, ty svatý muži,
Což ten výjev znamená.?
Kdož se s trudem plačným druží,
Když mu chot jde milena?
Dnes jest duše tvo'i svadba,
V ní má, znít všec plesů skladba.

Tamto táhne Vojtěch svatý
V sídlo svoje od Brodu,
Vstřlc mu lid jde láskou vzňatý
V přeradostném růvodu.
Všecko vůkol slasti p esá,
Ples se vznáší nad nebesa.

Svatý Vojtěch ale stále
Slzami se rozplývá.,
Zři jen na kříž Christa krále,
Jenž mu v rukou spočívá..
Jedna se v něm tužba hlásá:

A kdež jest ten biskup nový,
Jaká. jeho výprava?

Tak jde jako Boží svíce,
' Jenžto vůkol bleskotá.,
A lid všechen pořád více

Kde v den Páně Opravdový
Vítězná jest oslava?
Nemá-li on v plném blesku
Skvít se právě po nebesku?

Ai tam kráčí Vojtěch — besý,
Hlavu pokryv popelem,
Slzumi tu půdu rosl,
Již mé býti anjelem.
Jediný on mezi všemi
Tvář svou kloní smutkem k zemi.

Všech svých ovci věčná. spása.

Jemu „tláva“

tleskotá.

Čím lid jemu více dvoří
Tím se hlouběj Bohu koři.

A když přibyl ve chram Páně ,
Na tvář nice upadá.;
Volá., by mu s nebes báně
Boží dána porada,
By lid mohl zbožně pasti,
A sám dojít věčné časti.

Již jsi blaze dobou dávnou
Vešel v Páně potěchu,
Bud nám k Pánu hvězdou zpravnon,
Patrone nás Vojtěchu.
Svit nám světlem Božím v drahu,
Bychom vešli v nebes blahu.

Fr. Sušil.

Naši Apoštolé.
Úvahy Cyrillo-Methodějské.
.

Krásný jest pohled na kvetoucí
lípu. Pevně vzemi zakořeněna zdvihá
košaté týmě do modrého nebe mohut
nými ratolestmi se roz rosttra'íc ve
vzduchu, kterýžto číro o dal '0 za
pach vonného květu roznáší. V šum—
ném listoví rozhostilo se ptactvo ne
beské, a kd koliv zanoti své hymny,
zdá. se jakoby to listi starého stromu

— — Neboř.vy jste oliva naše ! radost.
1. The... 1 20.

buiici svůj život v pisně vylévalo. ——

I včelka řiletá pro med na vonnou
květoucl pu, i ruka člověkova na
lezá ve květu užitečného léku.
Krásná lípol jak dlouho tu stojíš
už zakotvena v matičce zemi, jejižto
Erksry
poskytujiužsily
životně,
ko
' átetobě
změnilajsi
zelený
šat svůj

za rubáš pohrobný , a. jak dlouho 
5
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bouřímvzdoruieš? — Pobledniž ak
ještě
zaznívati
zpěv:
se tvé
ko naz ět do minulosti své, tam kde llao
runy bude
košaté,
jak dlou
o ještě
budeš
skýtati umdlenému poutníku chladu léb tvá stála. Eihle rostl jsi vpůdě
a stínu? -— Budeš zkvétati lípo kamenité, v pustině nevlídné, neda
krásná, dokud zakotvení zůstanou doucí tobě vláhy ni sily; rostl _jsi
kořenové tvoji v kypré půdě, — do sice pro zemi ale usýehals pro več—
kud zdravo a nezkaženo zůstane nOst, nebotjsi rostl ve tmách po
jádro tvé, dokud rozlívati se budou hanstva.
Tmy tyto rozprostřeny
šťávy nc orušené po útrobách tvo jsou nad dávnými osudy tvymi, nade
jích, —- otud zkvétati budeš a pyšně dobou smutné porob ve službě mo
a mohutně vypinati týmě v jasné nebe. dlářské. Než milosr enstvl Boží smi
lovalo se nad tebou, a tys přesazen
předkové
obrali sia ligu
za rukou třikrát požehnanou ve půdu
stromNaši
národní,
zasvěcený;
vcěčný
potomek vidí v ni znak i věrný obraz dobrou, ůdu nebeskou náboženství
národa svého. J ako lípa vzrůstá i ná křestnns ého. -— Ano křesťanství,
rod náš a rozkládá mohutných větví katolické křesťanství jest ta půda
& ratolesti s 'ch po vlastech širo kyprá, ve které jsi sesílil, jím se ti
dálých. Ode gb těch věčněslavných dostalo světla ve tmách noci" smrte
a svatých, kdy přesazen byl v půdu nosně; ——tys opustil dráhu poroby
a od těch dob zaznamenány jsou
plřígodnou
vyvm'
' "š
u svémuá,
vůči činy tvoje v dějinách světových, a
eěa
ša
pln sílí ěsvě.
Kolik bovuýi'i
kriizýeličpi'ehna o se bě jmeno tvé vtaženo do knih života
hem časů chmurným nebem nad vě věčného, od těch dob rozlévá se
kovitou hlavou jeho, avšak nezlomen blaho i požehnání po nivách tvých.
stojí posud jeho peň, a bytsi i listy — A znáš-li také pěstitelů svých,
vadnuly &o adaly, byfsi i jednotlivé mužů oněch volených, kterížto tebe,
ratolesti vic em zlomené odštípily strom ne lo ný, z pustiny přesadili
— národ sám co lí a mohutná vzdo v půdu hristovu? — O ty je znáš
národe mů' a radostně k nim se
ruje věkům ubíhajlcím. —
Národe můj! jak dlouho dcpře'e hlásíš. — ' c o celé vlasti s úctou
ti Hospodin síly a zdaru, jak dloulio a nadšením vyslbvujl se jmena jich,
ještě rospívati budeš v životě i v boji,
ku staví
cti zaznívají
ze sochy,
všech
aniž
s podlehl návalíun nepřátel jím
ončin,
se chrámy,písně
oltáře,
ským, jak dlouho odoláš zhoubné & a na kolenou klečíce volají dítk tvé:
zkázonosné bouři, kterážto sily ži— „Svatý Cyrille a Metho ěji,
Votné národů celých otravujic v zá orodujte za nás.“
hubu je vrhá? ——Tak dlouho ná

Cyrill a Method o jaká

rode můj, dokud zakotveny budou slavná veliká to jmena, největší, ja
kořeny tvé evně v půdě, ve které kých dějiny naše poznal , jmena,
jsi sesilil, okud zdravé zachováš jakáž nejenom leskem s ávy září,
jádro i sll svoje. Běda však národa ale jež s úctou a láskou neskonalou
— jestli ouře vyvrátí tebe z půdy vyslovu'e každý křesťanský, kato
rodinné, aby nemohla ti skýfati více lický Slovan, jmena našich prvních
života, jestli hlodavý červ se vkrade učitelů pravdy Boží, prvních pěstitelů
v jádro tvé a hlíza rozhostí se v útro a zakladatelů vzdělanosti a osvěty ve
bách, že nebudeš chtíti více přijmouti vlastech našich, prvních našich bi
potravy mateřské, že v jed se obrátí, skupů (i mučenlků , prvnich orodov
trůnem Božím.
co ku spáse ti bývalo ——pak ne níků našich pře
„C “lla Method“ rozléhá se zvukem
šťastný národe ——
zvadneš, uschneš,
rad:;tným po tisíc let už po vlasti
zhyneš! —
A která jest ta požehnanápůda, naší a bohda rozlěhati se bude v pís
matka tvoje , ze které života i síly ních & modlitbách, dokud poslední
nabýváš , ve kteréž zakotven všem neumře národa našeho syn.

/
.\E'hle z měst lidnatýchi zne
patrnych vísek ubírá.se zvukem zvonů
provázen zástup lidu nábožnéhomísně
radostné o svatém Cyrillu a Nethodju
rozléhají se nivami, kterými kráčí
k posvátnému Velehradu. Závistivým
okem pohlížejí na ně ti, kterým ne
dovoleno ráh domu opustiti , aby
navštívili slovanský svůj Betlém, aby
pocelovali půdu, již největší dobro
dincové naši kroky svými posvětili,
aby místa ona posvátná s ati-ili, ve
kterých po prvé hlásáno s ovo Boží,
jakož se až posud hlásá„ aby jim
posilnění vrátili se v život zpět. Ano
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se veliké, nesmrtelné jich činy a za—
sluhy vyličovati.

['i'-etl tisíci lety.
Cim jest člověk sám sobě zů
stavený? ——Bídným tvorem, bídnšj
ším a nuznějším tvorů jiných, kte
réžto vyššího povolání a vyšších vloh
nemajíce, sami sobě dostačují a
v sobě dokonalé jsou. 0 člověkuvšak
platí slova básníkova:
Tělem v prach se tljvý rozpadávšm,
Umem hromům cesty, meze davům, —

Veliteljásvůta—otrok—ěerva—duchl—

Ano velitel světa, koruna tvor
stva klesá. pod červa v prachu se
plazícího odloučiv se od Toho, jcnžto
sám životu jeho dáva významu a
ceny. Bez Boha nepoznávát ani sama
nemyslí v dobu, kdežto-svatí Bratři sebe ani cíle svého , po světle touže,
tuto kazali? — A právem vyzývá. klesá. hloub a hloub v bahno smysl
nosti, pravdu hledaje, kolísá se mezi
básník příchozího:
lži a bludem a není stavu z bludiště
Klekuí hříšná nebo na. kolena,
toho vybřednouti. — A člověk milosti
Neb jest půda tato posvěcena
Kroky Cyrilla a Methods;
Božíjsa pýchou a klenotem tvorstva,
Líbejtež ji rtově národa.
spyšněl sám nad sebou a rukou jej
Avšak ne každému depřánopoutí vedoucí cestou blaha, odřeknul se
takové, aniž ji ode všech žádati lze; skutečně Boha rvním hříchem! —
stávát ale jiné ještě pouti, na kterou I souzeno lnu t y Tvůrcem sprave—
každ' věrný Slovan a katolík vy dlivým, aby co ovoce pýchy své za
nicotu svou v celé
dati
se měl, pouti, která. užitku kusil a o
i otěeh mu
sk
0 nemenší -— své sti-aš ive skutečnosti. Mělt kles
nepžpoutkkubečiiů maže ' Velehrad. nouti, klesnouti tak hluboko , ažby
Mlnime tu pout do minu osti národa pokořen hodným se stal vykoupení;
svého, do oněch kohek (hrobů) ta a pokoření toto člověka událo se
jemných, kdežto ze tmy pohanstva v potomstvu, pod jehožto jhcm po
vystupují mím vstříc zářící postavy
stenal; silou
— anadivne
Apoštolů našich velikých; pout du— kčtyry
y olitisíc
svoulet vlastní
nej—
chem v ony doby, které viděly své vyšší stupeň moci a dokonalosti vy
Vyvolcné, které slouchaly slovum je— stupovati se domníval, vždy stupeň
jich, pout do slavně minulosti, v je. tento jenom zárodkem jsa nového
jížto záři i nynější chladně dob se
se Tak
s nímjiždo
bez
zahřívají a skvělá království oží seklesuutí
na zkázy probořil
&porušení.
v pýše
počaté stavení věže Bab lonské místo
Ejhle laskavý čtenáři -—já pod sjednocení rozštěpilo 'dstvo v ne
nikám pout v minulost posvátnou a sčíslné díly a mezera mezi jednotli- '
t ke mně se řidruživ, chceš konati vými povstala čím dále tím více se
jí se mnou? uže nastupmež cestu; rozvírala nadarmo zakládáním států
-- dříve však obratíme zraků svých vyrovnávana 'souc. ——Všechny tyto
k dvěma těm hvězdám, ježto nás pro dily vzaly se ou sice podání a tra—
vězeti budou na pouti té, aby vedly dice věků blažcnějších , i známosti
nás, i odpustily slovům ehabým a o Bohu jedinem, avšak tradice ty
nedostatečným, kteréžto opovažují nejsouc podporovány nižůnlnouauto

zajisté svatadpožehnaná
to půda
hradská!
K 0 přijde. tam
s to Vele
'est,
ubrániti se slzám vděčnosti k ohu
a svatým Apoštolům jeho, kdo se

bl
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ritou, nemohly než u rozdílných ná krmiti. Ovšem, že zde onde vysk tnul
rodů rozdílně přetvořeny býti, hří se muž toužící na takovouto zkázu,
chem pokaženo srdce člověka a za
poštěstilo
se vlastní
sílou ducha
temněn rozum jeho; může-liž tedy jemuž
idského
vymknouti
se z okovů
hnus
divu býti, že opuštěn od Boha nej— ných; avšak kde mu ručil za to, že
vyšší pravdy do oboru přirozeného co bádáním byl
alezl skutečnou
potahoval, tak že lidé změnili slávu pravdou jest? A ta zanikal obyčejně
neporušitelného Boha v podobenství s mužem takým i slabý kmit ravdy,
obrazu porušitelného člověka, i ptac kteréž se domáhal, jako b udička
tgaí čtvernoh ch hovad i zeměplazů. ihned ve tmách se rez lynoueí. —
(Rim. 1. 23.) akli s nejvyšším takto Avšak čím větším měl ýti ten, je
se dělo, když idea božství, tento hož svět čekal, tím větší touha po
nejhlubší základ každého nábožen— něm měla se u všech rozhostiti.
ství ve smyslnosti lidské ut0nula, ne
vyplnila
se konečně
touha národů:
mohlo 'inak se státi, než, že celý I„S
ovo tělem
učiněno
jest a
život ( ultus) náboženský a s ním přebývalo mezi námi.“ Krev
z ran Christových řinoucí rozlila se
smyšlení,
zásad
skutky
vi veškero
obor hříchu
a bludu
po ažen
by . celým světem a od doby té není
A tak objímala noc pohanství člově— na něm místečka, jež by jí nebylo
čenstvo pobloudilé a slabé upomínky obmyto & očištěno bývalo. Onen
naprvotní podání, na bývalou pravdu okamžik na hořeKalvarii, ve kterém
Spasitel svého
ustil ducha, stal
sem tam vyšlehujíce jako blesk
v noční tmě zanikal , oslepujíce zr
se středištěm veškldrýeh dějin člově
a rozmnožujíce bo est očí, řiroze čenstva, stal se zářícím ohněm, je
nosti svou po pravdě vyhlí jících. hožto světlo i teplo zasahuje nazpět
— ověk odpadnuv od Boha upad až ku praotci Adamu a objímajíc
nul v tenata ducha temností, který celý svět i lidstvo veškeré zal-itíbude
ze tmy kořisti v sítě své vlády po jemu až do skonáni dnů jeho. Blaho
celém světě rozpřádal. Nebo věru, sestoupilo s nebe náboženstvím Chri—
nemůžeme jednotlivé výjevy pohan stovým, popraskala pouta ďábelská,
stva nikomu jinému přiřknouti, než člověk poznal Boha.,poznal sám sebe,
úkladům a vnuknutím ďábelským duch víry Christovy přetvořil svět.
Tak je na př. nejvznešenějším úko Na zříceninůch staré říšepohanských
manů vypnul se stolec Petrův —
nem lidským za|istě obět, a po
třeba obětí Z
á. se v přirozenosti a zbud0vána Církev katolická. co
lidské odvislé ode Tvůrce svého. velkolepý chrám týmě své k nebi
Avšak jak hrozně uměl ďábel z nut— vyzdvihujíc a svolávajic všechny ná
nosti této kořistitil — Zde vrhá. rody v ovčinec svůj. Pevné byly
matka květoucí dítko své v roz— základ její, vždyt 'im krev muče
níků s oužila za ma tu, jížto upev
pálenlýjícen
kovového
Molocha, tam
vraž ěno modlíím
bezbranných
za něny a spojeny základní kameny
jatců, otroků ba i přátel a dítek, učení božského jakéž v bahnitou
onde čistota duše nejhnusnčjším způ půdu pohanskou vpouštěli Apoštolé.
sobem pokůlena ku poctě bohů, a Třistaletý zápas mučňů křesťanských
při tom kterak strašně zabi'ídalo proti všem zíobám světa i ďábla byl
člověčenstvo do nepravóstí a hrůz rukojmim, že Církev tato po takém
ných prostopášnosti! Hřich cností, vítězství_věky překoná; smrtí svou
ctnost hříchem nazýváno, ——
člověk dokázalit svatí oni hrdinové, že život
vyššího povolání svého nepoznáva'e 'edině v ní nalezen býti může, mu
ami pře ěnými dali na jevo, že
kul bratra v pouta otrockš., a o 
brav mu svobodnou vůli učinil jej blaho věčn i časné jenom jí se do
od polog zvířetem, ba neostýchal se síci dů., podlehnuvše tělem pojistili
boháč Rímský otroky svými ryby vítězství duchu křesťanství, a takto
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lůno Církve katolické — anebo zá
rozprášení mraků krvavých třista huba. Bohužel, že mnohým z ne
vidíme žasnoucím zrakem krátce po

letého pronásledování veškeré téměř ěřastných v ohanství ještě pohří
země starého světa ozářený sluncem žených náro ů znechucena církev
víry Christo . Netrvalo to dlouho a způspbem, jakým panovníci někteří
Gotové vysla ' již Theofila ku sněmu křestanství, a s ním i panství své
Nicejskému (325) a dočítali se pravd rozšiřovati se jali, _totiž mečem, za
pomínajícc, že křestanství pravé jest
písma
překladu
rčané svatého
vzývali vesvého
sv. Ulíilově,
apoštola učenímmíru a svobody lidské. Zvláště
Patricia, jenžto „zelený“ ostrov pře však panovníci němečtí, od té doby
tvořil v ostrov „svatých“, Frankové co Karel Veliký Lvem III. (800), na
zrůstali v mocný národ Chlodvígem obnovené císařstvířímské korunován
a Klotildou jsouce jhu Christovu pod 'est, za povinnost svou považovali,
manění,Anglicku zavítal sv. Augustín
ýti neunavenými křestanství rozši—
a i Germanští (němečtí) národové ve řovatcli,bytsii mečem a násilím.
A
tak již Karla Velikého železný
vlastech svých káceli modly své po
slušni slovům věrověstců svých sv. krok bezohledně drtil svobodu isamo
Ruperta., Ernermm, Kiliana, Kolum statnost národů, jen aby nových kře—
bana, zvlášt ale velikého apoštola stanských poddaných svaté říši řím—
Bonifáce. -— A tak mile a mohutné sko-nčmccké p'í'ivtělil.
Avšak uprostřed radostného to
zkvétala Církev, buj el mrav křeslem—
stvl a s ním i blaho národů. Chrámy, hoto zkvětu náboženství Christova.
jeden ještě veliký národ neviděl po
překrásné
basiliky nastavěny,
místě modlám
i'ive zasvěceném
písma sud dnů spásy své, neslyšel jeětě
svatá horlivě čtena, překládána i vy— jmena Boha pravého aniž znal Ježíše
světlována, samostany, kláštery bo Christa, ve kterém Bůh smířil s sebou
hem nadšenými světu založené roz— svět, nepočítaje jim hříchů jejich
šiřovaly víru, s ní osvětu &vzdělání (2. Kor. IQ.), aniž seznal ještě ty, na
i mravní ušlechtilost národům suro kteréž složil to slovo smíření (2. Kor.
vým donášejíce.
_
5. 19). Národ onen seděl posud ve
Křeslanství bylo kvasem staré stínu smrti v poutech pohanstva jsa
ukován, a tímto národem nešťastným
pohanské národy (prokypujícim a no— byljsi Ty lide můj slovanský
vých
sil
jim
do
xtvajícim;
jim
se
u ránili záhubě, jaká jim hrozila a před tisíci lety.
národy jiné skutečně zachovávala.
Podobal se stav věcí tehdejších
A divno; jen Církev katolická po zatmění slunce. Anž to osvěcovalo
skytovala národům takovéto záštity slunce křesťanstvíveškerý téměř okr
před zkázou, 'ak to z dějin zřejmě šlek známého tehdáž světa, zatměno
vysvítá. Nápa ě bije to v oči při bylo posud národu Slovenskému a
národech gotského kmene. Národové mhanstvo, 'ež mu proniknouti ne—
tito oddáni bludům ariánským za.
opřálo, hlušoký vrhalo stín na země
ložili několikero říši v Evrgpě ano šírodálé. -—
i v severní Africe. Italie, Spaněly,
Ano tmy, tmy smutné a záhubně
Portugaly, severní Afrika patřilajim.
okrývaly tehdáž jeětě vlasti tyto.
A ze všech mohutn ch národů těchto šlované národem jsouce přírodou
nezachoval se ani jediný: Ostgotové dobrým, Bohem všemi dary těla i
a Vandali zmizeli na celo; Svevi a ducha hojně obda'í'en' , spoutání
Visigotové řelili se v národ jiný. byli otroctvím dábla. armo toužíce
Důmyslný
orer, ač jsa ještě pro
pravdě přikládali
testantem, udává toho příčinu, že poemonick'
, jakéž sevíry
ve h řeludům
vě jich
zrojily. Všnětínu hájů a pralesů tem
vyhynuli
všickni
ti
národové
ne
c utí s odporem k víře katolické. —
ných scházívali
žertvysebopraotoově
ům svým, naši,
ne
Dvě cesty zbývaly toliko národům, přinášejíce
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sm slným modlám. Bělboh a černo
bo dělili se v anství nad dušemi
jich, za které by už Christus Bůh a
pastýř dobrý krev svou vylil. Na
vysokém Radhošti božskou poctu si
osoboval R a d h o 's't bůh pohostinství
a kvasit. Tam zabíjeno v žertvy
volů, ovcí a hlučné odbývány hody

i radovánky, při nichž víno vyléváno
i medovina
poctě modly, an již
Eoohu
veškerém
oru světa
jedinémuo oběť
čistá avzdávána
dobroli
bezna dle pořádku Melchisedechova.
Modle této věnovali Slované staří
i zpěvy své, 'ež ve zpěvnou hruď
'ich byl v ta krásné míře uložil

ůh ku chvále vlastní. — Jasoň

vyváděl slunce i světla nebeská boží
rukou tamo stanovená a slepci do
mm'vali se světlo v něm míti. Mo

hutný bůh války Svantovit

se

čtverou tváří obzíral krajiny, aby
Vyveden byl odevšad, i al) viděl
rozsáhlé království své, jakčz prová
zel nad dušemi nesmrtelnými ubo
hóho lidu. Velehradský chrám býval

hluboká před kněžími a služebníky

bohů, kteřížtoco knížata národům
slovanským vévodili. Taktéž i otroc
tví nepanovalo u otců našich; za
to však nesjednoceni v nesvomo
stech žili beze vší vyšší idey, živo
říce takměř, bludům a pověrám,
zvláště pak ohavnému mnohoženství
jsouce oddáni.
Tak tedy uprostřed jara čilého,
jež nad Evro ou zkvétalo jediné
'en končiny ovanské tuhým po
kryty jsou ledem neznabožství, ježto
nepopřálo ní půdy ni zrůstu všem
oněm ctnostem, jimiž národové jiní
život vezdejší zdobili a život věčný
sobě vydobývali. — Ubohý_ nešťa
stný národel Kdy zasvitnc i tobě
světlo smilování Božího? Kdy uslyšíš
i ty slovo to, kteréž s to bylo zkažený
svět v nové koleje převésti a oblažiti,
kdy přilneš íty k onomu,jenžto zve
lebován celým člověčenstvem upro
střed všech věků trůní a kterýžto

přislíbil:Až povýšen budu, vše
chno řitáhnu k sobě? Kdy

sídlem potvory této ohromné vc ach najdhš s ostatními národy bránu
likosti v pravici roh vína držící. křesťanstva do chrámu osvěty pravé,

—-—
Hromovládný Perun rozesýlal
blesky z mračen temných nade vlastí
shromážděných v Brně (Novgorodě

iKyjcvě) sídlo své mívajc; byly to
však blesky zkázy a divých vášní,
ježto metal v srdce ztrápeného lidu.
Ziva b la jmena bohyní života od
oněch, teí'i ve stínu smrtí sedali.
Lada bohyně krásy a lásky provo

abys závodil s nimi na dráze cnosti,
činů a slávy k životu věčnému, kdy
přijdou dnovó tvoji, a. kteří budou
vyvolení tvoji?! -—
A hle! —- Baduj se, plesej ná
rode, již ti svítá zoí—elepšího života!
——Ejhle muži vážní přicházejí ze

sousedních krajin v ruce kríž ne
souce lni touhy, by tě přivedli ku
stádci hristovu. Již král M oj im ír
zovala
neslič
n i, zoplšmství
yzděn nad
i a dušemi
z ustlými
mo na víru křesťanskouobrácený vyzývá
dřdlsllužbou.Mana
grovázela ku praotce, aby shromáždivše se vy—
smrti těch, kteřížto nebyli života po slechli učení cizích věrověstů, svaté
znali. Víl , Rusalky (Polednice a Christa evanjclium. Doba spásy pri
Klekanicešv, Skřítkové opanovali šla, připraviž lide srdce svoje. —
přírodu a pilně jí střežili, aby svými Avšak nastojte! -—národe nešťastný
divy neprozradila lidu pravého Stvo— ty se spíráš slovům cizin ců těchto,
řitele svého. — Diky řízení Bož s nechutí nasloucháě řečem jich, ?.
skému , nebyly oběti lidské tak časté s bázní vzdaluješ se jich, jakobys
jako u národů jiných, aniž b 1zdravý nevěřil, žeby mužové tito co dobrého
jinak národ do neřestí jiné o druhu ti prokázati mohli.
0 roč nepoznáváš spásy tvé,
zabřednul tak hluboko jako jinde
se stávalo; bránila v tom národu proč váháš rozlámatí pouta otrocká,
zdravá bujará mysl a takto zacho— jimiž tě přikovali bozi k sobě, že
vána víra v nesmrteinost duše i úcta se Opustiti je zdráháš. -— Věrověsti
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zvou tě k oběti svaté, k modlitbám,
tv však nenalezáš zalíbení v obra
dcch i ěvech jejich „a místo abysi
uposlec mul, shromážduje v černém

na odporu, jakéhož němečtí misio
náři a jiní rozšiřovatelé křesťanstva
všude skoro zakoušeli , kterýchžto
od or v záhubné války vzrůstal jako
lesu Záboj muže a syny tvé bo byla válka Karla V. se Sasiky, jimžto
s
křesťanstvím i vládu svou vnutiti
jovné a varytem zvučným žaluje
jim: „Mužie braterských srdec , i usiloval. Totéž bezpochyb mělo se
iskerných zrnkóv. . . I pride cuzí — dín' na Moravě jak tomu z hora uve
usilno v dědinu — i cuzími slovy za dená báseň rukOpisu králodvorského
povídá. I kak sie zdie — v cuzej nasvědčuje. Protivili se Moravané
vlasti. -—. . . I jedinu družu — nám tedy ne tak náboženství Christovu
imět po půtí — z Vesny po Meranu. jako spíše vtírajíci se vládychti
I vyhánie z hájev vše krahuje, — i vosti cizinců dle výroku starého
kací sú bozi v cuzéi vlasti, takým se básníka: „Timea Danaos et dona

klaněti zdie .....

i posíekachu vše

drva i rozrušichu vše bohyl“ -— A
píseň již žaluje na křesťanské věro—
věstce hýbá srdcem národa jako pi
seň Lumírova hýbávala Vyšehradem
a ejhle — lid se rou' — brannou mocí
opírají se náboženství, zahánějí mi
sionáře a v krutém boji potírají
vojska francká ku pomoci jim pri
spělá; a po slavném vítězství s ra
dostí vracuji se k bohům svým

ferentcs.“ —

Byla to doba snad ne'povážli
vější v dějinách národa naše o. Král
křesťanský viděl, jak lid jeho v po—

hanstvu strádá, věděl že jenom kře

sťanstvím lze ho před konečnou zá—

hubou zachrániti &život mu pojistiti.

Z jiné však strany hrozila s kře
stanstvím poroba před žezlem mo
hutného nenáviděného souseda, který
za dar víry, ovšem že ceny nesko—

nale svobodu politickou (občanskou)
v odměnu požadoval národům ne
méně drahou. Jednalo se tu o bytí
a nebytí celého národa, hrozilat mu
bud záhuba v bahnisku pohanstva
-— buď osud onen, jaký stejného
Blahověstové tito kázali bohu— času potkal Sasíky a několik století

„dát pokrm bohovóm
! tamo bohom spůaám
dáti množstvíé obieti
& jim hlásat milých slov
i jim oružié pobytých vrnhóvl“
(Buk. Krldv. Záboj s. Slavoj).

žel lidu „cuzýmí slovy“, byli

původem, pošli ze kmene nepřátel
ských Germánů., od níchžto neustá
lých příkoří a nátisků snášeti bylo
Slovanům. Jak mohli tedy kněži ne
znali jazyka národního krásu, vzne—
ěenost a utěšenost víry křesťanské
důstojnými vylíčiti slovy? Jak mohli
Moravané chápati modliteb i obřadů,
jimž nerozuměli? ——A dále Slované

majíce již samostatného knížete, do
spívali též za národ politický a tudíž
o samostatnost a svobodu svou nad
míru pečlivi jsouce, stůj co stůj
uhájiti ji chtěli. Mohutná však říše
německá neustále podmaniti je usi
lovala , a pak—li nelze upříti, že

pOzdcji
Slovany
polabské,
jižto tak
vy
lazeni jsou
ohněm
s mečem,
že docela vymizeli z řady národů. -—

A tak byla sicenfůda
prokníže
símě
řipravena.,nástupce
ojimírův
Elastislav sám křesťanem jsa' horli—

vým, znal jediné jen touhy: zvele

biti říši svou a národu dodati
blaha, mohutnosti a vzděla
nosti,

což se jen křesťanstvímdo

síci dalo.
Také odporen,
lid přirozeně
klidztiř,
nebyl
dobrému
i nehro
'o
tu krvavé mučenictví budoucím apo—
štolům , duch 'ejich poznávaje na
polo nicotu bo ů voln
byl vymě

niti 'e za Boha pravé o; — jenom
dělníků , dělníků nebylo na vinici
Němci o rozšíření křestanstva upří— Páně. 0 s jakou pozornosti a tou
mně usilovali, nelze též nepozorovati, hou naslouchali zprávám, jakéž je
že jim snad ještě více o rozšíření o štaštnějších bratřích Slovanech na
panstva svého běželo, jak to vidíme jihu docházely, u nichžto již jmenem
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Christovým spása a blaho bylo za
vítalo, a utěšeně se rozšiřovalo. Vy
kladalit vyslancové ku dvoru ear

skému do Cařihradu

hříšníka jest ten, ve kterém ohro

mující nějakou událostí paprslek rni—
losti božské prorazí kry srdce zle—

Rostislavem dovatělého a otevře dráhu nového

blaho— enostného života. Avšak nejenom
jednotlivec -—i národové celí zakou—
seji takovéto doby věčně památné.
rak pě'í službybožív jazyku slo Pro národ mi!; byl to rok 863 po

vyslaní, kterak mezi Bulhar

dárně slovo boží hlásají velicí dva
Apoštolé ze Solunu jim poslaní, kte

vans ém a vyučují lid pravdě boží
slovem mateřským a přívětivým.
Vyličovali obrácení se Borisa malbou
Apoštolem mu představenou, dětin
nou lásku a příchylnost národa ku
svým učitelům, a vše to jedinou jen
budilo touhu, aby tito laskaví uči
telé zavítali též k ubohému národu
Moravanů. Touha tato přednesena

13. Ch. P.

Poutníci, 'iž řicházejí na po
svátnou půdu e'ele radskou, zajisté
žeby neznali většího řání, jako
kdyby dovoleno jim ylo, viděti

svých svatých Apoštolů, učících

předky naše. Ejhle tu, kde lidu na
tisíce se shromážduje, b slavili pa
mátku jejich, shromaždbval se již
Rostislavovi a. tento nemeěkaje vy před tisíci lety lid moravský, amožná,
sýla posly do Cařihradu, aby poslal že kde noha naše stojí, stával kdysi
ear na Velehrad učitele znalé ja— sv. Cyrill neb Method hlasuje slovo

zyka slovanského, kteřítakým boží. () kóžby dopřáno bylo zahléd—
požehnáním mezi Bulhary byli pra— nouti jeho svatou tvář, kéž by možno
covali. A mužové tito trikrúte o bylo zaslechnouti 'ediného jen sleva
žehnaníbyli Cyrilla Methodi
ze rtů jeho! — le této blaženosti
Ku konci docházela doba po zakouěeli kdysi praoteové naši v plné
hautsví na Moravě, — bohové tÍ'ítSli míře; — o proč bychom se tedy ne
se již na trůnech

epanovaných. zabývali rádi dobou tak blahodár

-— Lid dychtil svrhnouti okoxy své
——
brzo měla zasvitnouti doba, kdy
se zaskvěl ve vlasti naší co znak
a asy a slávy znak náboženství
Gilu-istom.

První křiž.
Prapor Chi-hts krále pluje,

leemství ze kříževlaje,

Kde! se umrti upedrobil
A z ní iívot nový dobyl.

Každý život lidský chová. v sobě

nou, proč bychom se nezabírali do
doby ony, abychom alespoň v duchu
obraz štěstí toho si utvořili. Ustuptcž
stoleti mnohé. mezi námi a časem tím
ležící, temná. minulosti depřej jen
ln'atičkébo průhledu v tajnosti tvé,
ab chom nas 'ceni blahem stc'ného
odílu 3 před y svými pode ili; a

lile poslušné věky ustoupají—mlhy
se stráeejí, jak' to obraz skýtá se
žasnoucímu zr u.
Vidíme horu Radhošť, jež chlu

dobujistou, kteréžto nepomíjitelnými mem vysokým co strážce milé Mo
ve mračna se vypíná; na
rysy vryta jest v duši jeho, která. ra
žití celému dala nový směr bud ku wdliolku trůní velika dosti uměle
blahu, bud k neštěstí, doba to ne ze dřeva zhotovena modla boha Ra
vyslovitelné rozkoše neb bolesti, na degosta sídlo zasvěcené tuto mají
kterou co dobu řízeni božího takměř eího. Vůkol hora pokryta lidem,
bezprostředního spomíná člověk až bujarým, silným jako ty buky, jež
do posledního okamžiku života svého. ů ati hory věnčí temným lesem. -—
Moment takový v životě kněžském
Xvšak co to tomto
panuje —za Uticho
ve
modly
musí n. př. býti doba, v kteréž ruce shromáždění
biskupovy skládají nad hlavou svě připraveny jsou žertvy, volové tuční
ceneovou moc a úřad, kterýž za i ovce, na oltáři dříví přichystano,
nechal Christus apoštolům svým. proč je nepodpélí obětniei, aby tučnou
Takový moment v životu zatvrzelého obět ztrávilo v libovonném bohům
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dýmu? ——Lid přibylý sem ku poctě utéěeným. A když vyzdvihu'e Apo
boha proč nez ívá. písní svých a štol kříž, na němžto umřel hristua
hlasit'ch nepře naší roseb? Snad-li Pán tu sklání se mimuvolně šíje hrdá.,
ada k zemi národ, jakož to před
odst oval se odtud ůh a nepřijímá.
pocty vzdávané? -——
Tak tomu sku— bohy činíval a milost Boží již již
zvítězila
v srdci dobrém sice a však
tečně býti se zdá; nebo udivený
zrak i pozornost poutá předmět scela posud ledem ohanstva obklíčepém.
Iethod -—nebot oni
jiného druhu. Uprostřed národa na — Cyrilla
místě vyvýšeném spatřiti muže dva. jsou andělé ti nesoucí život národu
— žehnají lid a poznovu uchopují
Jako andělům přišlým z rájsk'ch
končin na nuznou zem záře zvlástní se slova; líčí nieotu bohů a model
svatostí vyehodí z tváří, zaníceným jakým se lid posud klaní & ještě
Božským plane zrak a mocným hla bázlivý lid tme nad takovýmto rou
holem lynou ze rtů slova. hne-d jako haním se bohům očekávaje pomstu
hudba Eůrů nadzemskýeh, hned 'ako jich nenadálou, an již Cyrill a Me
hrom valící se nade žírnou v astí. thod ie vyzývají, aby zbortili modlu
A lid naslouchá, — zapomněl na málomocného boha. Tu jako bouře
mediu, na. žertvu, na slavnost celou: zdvihá, se v tisících tu shromáždě—
i—íehozicizincové jiného jej učí znáti ných reptí'mí nad drzými smělei a
Boha, dosud neznámého, mecně'šího ve strachu padá vše na tvare, když
nad Peruna, laskavějšího nad de apoštolé sami první ruku mohutnou
gosta, učí jej jinou vzdávati obět na modlu vztahují, a tato rachotem
čistou, neposkvrnčnou, jakáž po celé sřítí se do prachu, kde se v kusy
zemi Bohu se vzdává.. -— A co se rozpadaívá! ——A hle nebe nevysílá.
to skvěje v ruce hlasatelů? — Ejhle žádných blesků, aby epovážlivee pe—
kříž to, jakýž vídalijiž u misionářů třelo, nýbrž jasným sluncem ozařen
jiných, bohům i národu od mých a skví se nad rozvalinami modly Cy—
nepříznivých: ki'íž jesti stejný, avšak rillův kříž a oznamuje první vítěz
jak celé jina jsou slova jejich. Nejsou ství víry křeatanské moravským kon
to více slova „o uzá“ nýbrž v mateř činam. Národ se zdvihá, již zane
ském, slovanském jazyku slyšeti chává bohy a tam, kde dříve modla
cizince vykládati o věcech a prav stála, vděčnou jich rukou postaven
dáeh nikdy netušených, která zota kříž, znamení a asv, první kříž, je'ž
vují srdce a plní je blahým tušením, Cyrilla Method naMoravěvzty—
že se přiblížila doba dlouho želenú., čili. Byl to první dar, jakým obla
žili vlast naši svatí Bratři a od té
doba vykoupení & spásy.
A příchozí cizincové líčí národu doby ta'emstvi kříže a nábožen
stvoření světa nikoli Belbohem a ství je o šířilase po vlastech
.
Černohohem ale Bohem dobrým vse slo vansk ch.
mohoueím, duchem všude jsoucím,
Co malym dětem vykládána nam
trojjediným. V klada' jim původ přečasto búchorka narodni , že na
člověčenstva, j o p
i původ hří veliký pátek v tu dobu, kdy se
chu ve světě.
pašije , totiž umučení Christa Pána
Odhalují jim tajemství vykou— pěje, všechny poklady, které země
pení lidského, učí je znáti jmeno to, chová, se otevrou a volný k sobě
před nímž se klaní vše co v nebe přístup dovolují. Pověst ta mnoho
sich, pod zemi i na zemi -— líčí tu chová v sobě blažené pravdy! —
ncpostíhlou lásku Syna Božího jeho Zdúž v dobu tu, kdy kříž Christův
přehořkou smrt za nás na kříži. — něl na Golgotě neotevřeli se po
A lid naslouchá důvěrně temto vě
ladové, jakých ovšem ani celé.země
cem neslýchaným, jest jim, jakoby neehovala, pokladové to milostiBoží,
neviditelná, ruka sáhala do strun vykoupení Christova a přenesmír—
srdce jejich a. zladila je k písním ných zásluh jeho? avšak i příroda
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od té doby posvěcena 'souc krví
Spasitelovou

Apoštoly rozprášeny jsou tmy a
srdce
Moravanů obklopovaly a pravda
Christem zvěstovana rozluštila jim
otazky, jakých sami nikdy zodpoví
dati nedovedli, dala celému životu
jiný pravý směr, an poznáním Boha

chová. v so 6 nesmír— chmury, jež dosavad duěii

ných pro nás pokladů.
Takováto doba posvěcení a po
žehnání, již poklady nepřeberné mi
losti Boží se odvírají, vzešla nade
vlastmi našimi od okamžení toho,
kdy rvní kříž vztýěen na mohut poznal člověk i sebe sama i účel
ném adhošti. Pryč utekli démonové, svůj a povolání. V lesku kříže oza
kteřížto ve způsobě divných potvor řeny předkům našim pohanským
co modly střežili vrata k onomu po cesty ony křivolaké, po nichž po—
kladu, příroda zajásala osvěcenou, sud kri'tčcli, cesta cnosti křestanské,
svobodnou se citic. Mo útna řeka objevila se zraku jich & brzo bral
Morava, jež v stříbrotoku se se jí celý národ ku spasení svému
valila kol Velehradu, ty studánky a za vůdcovstvím sv. věrověstů, kte
potoky po hájích a lesích střeženy řižto co zářící sloupové zástu y
'áděli.
d
posud vílami a skřítky od nynějška z pouště pohanstva—
rvního kříže vanul po oravě duch
skýtati měly vodu nejen k potřebě
oží, kterýž jest láska,
okoj,
tělesně, ale odevírati jí měly brany
církve a království Christova ve křtu
dobrota,
dlouho
ce ání, tichost,
víra, mírnost,
svatém, ty klasy, kteréžto právě ze trpělivost,
stébel vypučely, ustanoveny jsouce zdrželivost, čistota. Gal.6.22.
snad za žertvy, bohům, sloužiti měly Tajemstvím kříže zavítalo v srdce
kdys za stánek a příbytek Bohočlo— Moravanů tré milostenek křesťan
věka, to bujné rcví, které ku hroz— ských: Víra, naděje a láska.
nům zakladalo, už chovalo v sobě O jaký to přerozkošný sad cností a
zárodek štávy, ktera no Radegastu blaženosti vypěstiíy milostenky tyto
obětována, ale v krev Christovu pro v srdci tvém národě můj! jak zcela
měněna býti měla při nejsvětější přetvořily, posvětily tebe! Víra se
oběti. Chrámy a stánkové bohu při ti stala okem, jímžto jsi ve všem
pravovaly se ku přijmutí Boha pra vůkol sebe Boha a jeho řízení spa
vého. Avšak což se teprv událo se třil, ona ti byla uchem duše tvé,
srdcem, a nesmrtelnou duší našich kterýmžto jsi naslouchal tajemným
předků! O! to se také otevřelo ta hlasům přírody vykládajíeím o slávě
jemstvím kříže a poklady dobrých a moci Božské; ona ti dodala hlasu,
vloh a dobré vůle, 'akéž Bůh byl abys prozpěvoval slávu Hospodinova
do něho uložil, se o jevily v plné &noze tvé propůjčila jistoty na dráze
kráse a lesku milosti Boží; avšak příkré k nebi.
Vírou zbudována v říši srdce
poklad ne'skvostnějěi uložili v něj
sv. Apoěto é naši — poklad to viry tvého tvrz přepevna proti nepřáte—
křestanské. Tot jest ona svatými lům spasení tvého, i nemáš se čeho
Apoětoly nam donešená perla dražší více strachovati, vždyt i horám a
nad stříbro a zlato a nade všecky skalinám, jež tě na dráze tvé za
poklady zemské. Kdo ji chová v s ati a rozdrtiti hrozí, rozkazati
srdci svém buď jednotlivec buď ná mužeš vírou: „Zdvilmčte se a uvrzte
rod největší na světě bohatství má., se do moře.“ Vírou dana ruce tvé
jež nezh e mu smrti jeho ale i na zbraň nepřemožitelná proti útokům
věčnosti íojn 'rch a pravých vyněěeti peklai světa, a ověncena věncem
bude úroků. Nebo „Přísahalt za vítězoslávy uvadí tě víra
ět ku
jisté Bůh,žejen ti, kdožuvěří, znamení onomu, z něhož puvod i
vejdou do stánků odpočinutí sílu beře, ku sv. kříži „ve kte
j eho.“
rémžto spása“, aby tě učila pokoře
Září kříže vztýčeného svatými a svaté oné prostotě, ve kteréž
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jedině pravá víra obstéti a utvrditi
se může.

A kol víry co pod jilmy silné
'. Pne se co kmen vinný — naděje,
Bez níž nic se v světě neděje,
S důvěrou jsou sestry nerozdílně.
(Dr. Bílý).

Ano s vírou snesla se na luhy
tvé inaděje, aby ti podporou i ští
tem byla na dráze trnové, jakaž

rodinu z celého člověčenstva tvoHc.
— Ejhle takovýchto darů dostalo
se ti národě můj, náboženstvím
Christovým od doby té, kdy zarazili
sv. Cyrill a Method první kříž. na
půdě

tvé!

——

, A proto pravem plasal Velehrad,
toto mohutné sídlo krále národa nyni
křesťanského, v jehožto chrámech
n i přinášeli sv. Apoštolové Bohu

esudem či raději řízením Božím ur— o čt čistou nového zákona. Tam za—
ěli Vznešené zpěvy a hymny cír
čena byla tobě mii—odemůj. V tomto

pramenu útěchy napájel jsi ve stra
stech ducha svého, aby neklesl pode
tíží trpké skutečnosti, alebrž pozíral
do otevřeného nebe eným důvěrným
zrakem, kterýžto sílí a občerstvuje
nebeskou útěchou pozemského člo
věka. Naděje učila tě vytrvalosti
v trudech a pracích, povznášela tě
i v hříších a nepravostech pohi'ižena,
abys nezoufal nade spásou svou,
ale upamatoval ses na onoho, jehožto
oko vševědoucí nad tebou bdí. Hříšná
duše třásla se sice před okem timto,
avšak naděje naučila té je milovati,
a tys za lanul křestanskou láskou.
-—A las ou touto dostalo se ti pra
vých slasti, největších jakých to země
přechovává. Neboť od nynějška nn
psa'no nezrušitelným písmem v srdce
tvé: Miluj Boha nade všecko, a bliž
ního, jak sebe samého, a tím přede
psán i cíl i úkol tvůj na pouti ve
zdejší. -——
Láskou

dostalo se ti pra

vého života, jehožto pramen plyne
z zřídla božského, dostalo se ti
plemenu, v jchožto žáru vsechny,
i sebe nepatrnějěi dobré činy tvé
ve zlato se mění, jímžto si vykoupiti
lze vstup do království nebeského,
—-milosti Boží, kteréžto i t ký kříž
proměniti dovede v leže ružové, a
utrpení splácí věčnou radosti. Láska
ovinula ! tebe národe diahý onou
páskou bratrskou, která lidstvo ve
škerého světa obejímá a je co dítky
jednoho otce plní vroucnou k sobě
přícllylností, páskou, která. i meze
časnostzipřesahujíc zemřelé již bratry
buď ve slávě božské se radující, buď
ještě strádajíci v mukách očistcových
víže k církvi bojující, jedinou takto

kevně jazykem materským a vřadili
je takto mezi jazyky, jimiž až posud
chvěla Hospodinova zaznívala, po
světivěe takto krásné a mocné hla
hol jeho. Velehrad stal se kolébkou,
ve 'teré odchovan národ v prvotních
letech ku ravému životu, stal se
Betlémem s ovanským, hodným toho,
aby po tisíci ještě let vděční po
tomkové utovali k svaté jeho pudě
a děkovai Pánu i největším svým
dobrodincům.
Cyril!
a Method
meziSv.
nůrory
slovanské
stalizavitavše
se,tako
řka středem, ohniskem dějin jejich;
nebot nejenom Morava, Uhersko a
Cechy, kde osobně slovo Boží hlásali,
právem slavi slavnost tisícletou jejich
příchodu, i jiní slovanští národové
mají k tomu příčin nejvážnějších
Tak uvedli křesťanství mezi Slovany
Bulharské, kdež sv. Method pokřestd
Borisa krále a byl toho příčinou, že
již Boris sám jakož i syn jeho Simeon
jmenu bulharskému v letopisech člo
věčenstva největší slávu získal „ ls
pola'e horlivostí k církvi Boží.“ glo
van korutanšti již pokřestěni jsou
v poddanství biskupské stolice Vo
glejské iSaleburské, avšak svatými
Apoštoly našimi utvrzeni 'sou u víře
své. Cechové, jak odot uto, kře
stem Bořivoje na elehradě obrá.
cenj , a Poláci kněžnou Dobravkou
z Cech křesťanství přijali. A tak
poželmaná činnost našich Apoštolů
vztahovala se na velikou čast národů
Slovanských. Ale i ti národové slo
vanští, kterým jinou cestou křesťan.
ství se dostalo, radostně a vděčně“
k nim pohlédaji; nebot an přinesli
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čenstva, světlem, které učí nás znáti
dílo rukou božích, svět i člověka se
všemi tajnými silami a schopnostmi,
— osvětu křesťanskou;nebot sva ježto upotřebiti lze ku zvýšení pra—
tými Apoštoly Slovanům podána — vého blahobytu, osvěta jest ta, která
nám pravdu jasněji na oči staví, ku
První kniha.
dokonalejšímu poznání Boha i sebe
napomáhá a takto člověka cestou

Moravanům první kříž, přinesli ve
škerým národům slovanským jiný
dar po náboženství nejvznešenější,

0 vy hvězdy jasně ůvoneí
Na niti národ na prshnouci
Roňlc svatou osvětu.

Suiíl.

Osvěta jest heslem věku nyněj
šího, kterážto rozléhá se po celém
světě, za kterýmžto co jediným
cílem všeho snažení až do ů adku
pracuje i jednotlivce i národ. světu
vepsal si mohutný vojevůdce i chytrý
státník na korouhev svou, která vy
zývá k boji buď si již spravedlivému,
buď zákeřnickému; osvětu chce Vnu
covati národ národu mnohd za pře
drahé výkupné práv i svobodě, osvětu
hledá učenec ve prachu starych kněh
(foliantů) i v elegantních dílech filo
sofů moderních a hledav ji po celý
svůj život volá jestě na smrtelné po
steli s Goathem: „Mehr Lieht, mehr

Lichtl“

A zasluhujeť toho zajisté osvěta,
aby se stala snažením člověčcnstva
celého, nebot ona jest to, již člověk
za Pána přírody Bohem postaven roze
znává sebe od ní, od nerozumnýeh
tvorů; ona jest mu žezlem přemoc
ným, kterýmžto vládu svou nade
světem pr'ovádí. —- Ovšem že rozum
řirozcný dar boží jest; avšak tak
jako oko k vidění v 'bomě zařízeno
ničeho nevidí, nepadáli do něho pa
prslek světla, tak irozum, toto du
chovní oko, nemohlo by ničeho věděti
beze světlajiného, jasnějšího rozumu.
A toto světlo jsou ony vědomosti,
jichž člověk k časné i věčné blaže
nosti zapotí-ebí má, které neuspoko

k nebiprovází. Tot jest osvěta, která
národy oblažu'e, daleká osvěty té,
ježto pouhou lesklou rouškou jest,
jížto se holá nevěra, materialismus
a egoismus (soběctví) našich dnů se

zahaluje, kterážto utíkajíc přede
sluncem víry křesťanské neustále
černou noc nevěry světlem umělým,
lampami a plynem v zářící den pro
měniti usiluje. -— Bez osvěty pravé
ale národ každ ' zaniká, protože ne
odolá proudu 11álostí časových i po
kroku lidskému. -—
A hle i před tímto zaniknutím
v nevědomostech, v nevzdělanosti za
chránili národy slovanské sv. Cyrill
a Methoděj; nebot kázavše předkům
našim víru pravou, učili je také vědo
mostem potřebným a položili co první
učitelé národa_základ ku vzdělanosti
a osvětě křestanské.
Dle starých, hodnověrných svě
dectví nebyl sice národ náš ani za
času předkřestanských docela beze
všeho vzdělání. Jsa od přírody ná
rodem tichým, práce a orby milov—
ným, stál již v 9. století na vyšším
stupni vzdělanosti či raději spůso
hilosti než leckterý sousední národ.

Tak jest k. p. staroslovanská
zřízenost státní za základ po žena
království uherskému svatým btěpá—
nem; porobu a nevolnictví předkové
naši neznali; města zvláště na vodách
ležící kvetla obchodem. V národním
básnictví a. ve zpěvu předčili Slo
vané daleko národy jiné, jak to
jují toliko zvědath naši, ale raději z pozůstalých zlomků vysvítá, avšak
ušlechtují mysl i srdce naše. Osvěta historie nám ukazuje, že yšechna tato
utvrzuje v nás viru jsouc oním svět zvedenost nemohla je štastnými ani
lem, kteréž nám ukazn'e všemohouc— dočasně učiniti, nebo neodolali touto
nost Boží ve všem, co lověku možno sílou duchovní hmotné síle národů
proskoumati, které nám zírati dává menších, surovějěích, 'ako Avarů,
onu ruku Páně, ježto řídí osud je Bulharů, Kosarů at. d. odobala se
dnotlivce &.pořádá pásmo dějin č ově— osvěta tato světýlku noční bludičky,
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kteréžto ze země vychodíc neosvě
cuje, ale spíše mámí a zavádí, a
do země opět se propadá, jiné zajisté
světlo ze tmy pohanské zroditi se
nemohlo. A tu na pokynutí Páně již

tož skutkem popirana, že jazyk

jest klíčem k srdci. Jazykem

materským podařilo se sv. apoštolům
otevříti srdce pohanských ředkův
našich a nasíti tam nebes 'ého se
mena
viry a osvěty; slova mater
Hvězdy dvě se z východu
ského te rvé lckali se bozi kacíce
Berou v svatém průvodu...
Kudy jdou, mře mrákota,
se bez v údy a moci ve prach, jazy
Světlo jasné bleskoté.
kem přirozeným jenom rozplašeny
(.s-1m).
jsou chmury ustupujíce křesťanské
A hvězdy tyto, naši Apoštolé, vzdělanosti.
Buďtež tedy díky, steré diky
vyučují národ osvětě a vzdělanosti
pravé. —
vam1 vyvolení, a oětolé a Otcové
povždy slýchati
Jevištěm toho místa jsou jim naši! —- O kéž p
místa dvě -— chrám a škola.
povoleno národu slova vaše dadoucí
Ejhle tam ve chrámu výmluvností mu život i spásu , kéž sprostí vas
ohnivou hýba Cyrill srdcem lidu, a Bůh křehkého těla a přispůsobí je
sazí víru, mrav i osvětu ve ětě nici anjclskému duchu vašemu, abyste
národa, tak že „poušťkde diva 'ive dieli na věčné časy mezi dítkami
květla, tamto raj teď v šel nam“ Suš.) svými. Avšak i vás bohužel zastih
— zde ak uprostře maličkýc zav nouti má osud lidský — rty vaše
sedá vc ' Method malým sám snimi pravdomluvné stuhnou kdysi a uloží
se stana. ulily se k němu co k otci se ku věčnému tichu, oči uzamknou
svému přeštastné tyto dítky , na se a ruce zledovatělé nebudou více
slouchaly svatým slovům jeho a sr 5 to žehnati potomkům těch, kteréžto
dečko malé učilo se rádo znáti Boha, vypěstili k životu novému. —- Avšak
cnost i vědomOsti rozličné, kteréž Cyrill a Method nestarali se jenom
položiti měly zaklad blaha. pro pout o Slovany souvěké, nedo ustili, aby
života. První biskupové naši zajisté činnost jejich časem neho místem
byli i první učitelé národa, kteřížto
obmezena bšla,
a dostalo
se jim také
ukázali mu cestu k moudrosti kře— vnuknutim
ožim
prostředku,
kte
sťanské otevřevěe mu rozum a při rýmžto slovojich apoštolské utkvělo
vedše ho ku oznéní děl božích.— pro staletí budoucí. — Sv. Cyrill
A jak rádi užili se Moravané, 'ak totiž, dříve než byl se vydal na
statně napředovali na cestě jim
é cestu k Bulharům, vynalezl písmeny
zané, nebot byli porozuměli svým slovanské řeči přiměřené a přeloživ
apoštolům i nezištně lasce jejich, knih sv. častečně do slovanského
kteréžto neběžclo o moc a slávu jazy , přinesl otcům našim s kří
ale jediné o spásu naroda. O jaký žem svatým dar jiný rovněž ceny
to rozdíl mezi činností touto a půso nesmírné— rvní knihu — po
ku zvelebení řeči
bením dřívějším misiOnéí'ů němec— loživ takto z
kých! Biskupové němečtí dosti sice a literatur slovanské, a tim samým
vynasnažili se vštěpiti Slovanům mrav i k ušle tění a vzdělání dalšímu
i víru křestanskou a získati sobě i národa.
Neboť živel, ve kterém duchovní
králům svým nových zemí a národů
oddaných, avšak neznalí jsouce řeči život člověka se pohybuje, jest řeč.
lidu, podávali mu místo živého slova Veškeré činnost duchovní zračí se
modlitbičky a formule pouhé, jimž takoi-ka ve slovu a čím mohutně'i
nerozuměl, učili ho obřadům, jichž tato činnost působí, tím krásněji, vy
vznešenosti a smyslu nechapal, anto
znamněji
slovo;
naopak
mu je důkladně vysvětliti nedovedli, tím
jasnějiplyne
uch též
ojímá
to,aco
se ve
&tak se již tenkráte ukázala pravda slovu bylo ustá ' o, očistila, takořka
za našich dnů tak často ne-li slovem vtělilo. Slovo těkavé však poutáno
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býva písmem a proto jest písem
nictví první podmínkou a známkou
vzdělaného národa; kde literatury
(písemnictví) není, tam malý neb
docela žádný nejevl se čily život
duchový & čím větší činnOSt a čilost

Bulharsk ': „Svatý muž Boží, Kon—
stantin filosof řečený mnohou praci
podniknul stroje písmena knih slo
vanských a evangelií a epištol ře
kliidaje výbor; -— koliko stačil) za
živobytí svého v tomto temném

v národě, tím mohutněji literatura světě, toliko přeložív přešel v bez—
se rozkládá. Jesti zajisté literatura konečné světlo příjlti mzdu za díla
národu totéž co i'eč člověku jednotli své., Po něm pozůstalý ři životu
vému a mezi požemskými věcmi bez velký Boží arcibiskup Method, bratr
odporu ne'vysši, ne'vznešeně'ši úkaz jeho přeložil všecky knihy sv. písma
lidského ucha. Ja o řečje inč člo z jazyka řeckého ra slovanský.“.
A tak i národu našemu položena
věku
danata'přede
všemi
tvory1jej
vy za základní, uhelní kámen literatury
značuje,
šlechtí
národ
litera
tura, jsouc skladištěm, ve které co první kniha pismo svaté, o němžto
skládá celý národ perly, kteréž mu pravdivě dl básnik:
dáno vytěžíti z hlubin srdce lidského,
Písmo —- zahrada to zlatoštěpti,
Kvítka tamto kvetou neuvadlá,
z dějin světových i divů přírodních,
aby jimi okráělil arcndilo Stvořite—

lovo -—duši lidskou. Literatura jcst
onen výkvět čistě lidský, jenž na
zemi této povstav jaksi zemí nena—
leží více, alebrž z výšin nebesk'ch
vychoditi se zdá.. Una jest o ov
onen diamantový, jenž stoleti časem
dávná duchem poutá ku dnům našim
a ma'etkem činí všech, co jednotliv
cům ohem dano. -— A hle základní
kámen k takovéto literatuře položili
nám sv. Apoštolé první knihou. A tím
podali nám sv. bratři dar ceny pře.
nesmírné, ceny tím větší, an se jim
stali dobrodinci nejen nám., ale ve
škerým slovanským národům, od
moře Jaderského k Baltickému, od
Tater až daleko za Ural: (totiž Bul
harům, Srbům, Chorvatům, Slovin
cům, Čechoslovanům, Polákům a
Rusům).
'
Co se týká vynálezu lsmen

kyrillských

samého, by? tak

sestaveno, aby vyhovělo potrebam
Slovanů v lecku, mezi nimiž sv.
bratři vychováni 'sou. Takto opa
' tření důvěřovali so ě nastoupitl cestu
k Bulharům, kdežto rovně jak po:
zdě'í u nás s křestanstvím i liturgii
(bo uvedli.
xoslužbu)Jak
slovanskou
tví
velice sii písemnic
obrodmí
toho vážili staří Slované, vysvítá
z toho , že ve všech legendách co
zásluha zvláštní svatým bratřím se
to počítá.. Tak praví Jan exaroh

Slovo každé jesti hvězda spadlé,
Každá strana —-nebesa jsou lepé. -

(snu.)
Na základě tomto brzo utěšeně
zkvétalo písemnictví ve všech konči
nách světa slovanského, zbudován
chrám vzdělanosti, v němžto zaujaly
záhy stánek vědy, tyto perl a ozdoby
duše lidské, jež nadhvězdlivými po
chodněmí nazývá. básník: rudnymi
báněmi, z níchžto se kov drahý vy
bírá. ku blahu lidí a k věčné slávě
Páně. —
Nejzdamější učeň Apoštolů byl
bez odporu král Boris, v němžto
lásku ku krásnému jazyku mater—
skému , k písemnictví a ku vědám .
rozdmýchal Methodčj. A tato láska
ku vzdělaní národnímu tak utěše
ného ovoce nesla, že brzo množství
spisovatelů v Bulharsku se v skýtá.
Syn Borisův učený car Bulharský
Simeon (890—927) sám knihy řecké
na slovansko prekladal i jinym pře—
kládati poroučel, jsa první koruno
vanou hlavou mezi spisovateli slo—

vanskými. Biskup Klement navrativ
se z Moravy do Macedoníe rovněž
mnoho knih se sal, taktéž Jan ex
arch, biskup Kldnstantin, kněz Gre
gor, mnich Theodor Doksov a jiní.
— Podobně zajisté zkvétala litera—
tura a vzdělanost na Moravě; bohu
žel že bouře, jakáž příliš časně zav
chvatila krajiny naše, zničila i plody
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prvotního písemnictví našeho, tak
že ani knih Cyrillových a Methodo—
vých ani spisů žáků jejich zvlašt ——

Gorazda a Klementa se nás nedo
chovalo, a písmo Cyrillské latin
skčmu se slovanskou liturgii ustou
piti muselo; nicméně však zaklad

položený
potrval, jsou,
když ai počátky
udovy rozbořený
potomci
stavěli vděčně budovu literatury a
osvěty dále tak, že národ mi!: v do
bách takových literaturou a vzděla—
ním se honosil, kdy jiní národové
teprv kamení ku stavbě sbírali. A

Říma o ty město velsslavnó,
Církve svaté věčné nadhero,
K tobě se má srdce _velkero
Přivinuje v lásce nevýpravné!

I my na outi své po minulosti
ubíráme se u'ccmi ímskými, nc
hledáme však Vatikánu nebo chrámu _
Svato-Petrského, aniž vkráčíme ve
chrám Klementův, kde se před ne

davnem položily ostatky papeže mu—
čeníka prinešcné sem věrověsty mo
ravskými, mincme rychlým krokem
cesty ondy ještě jasajícím lidem na—
lněné a vkročíme v malou komnata
'term', kdežto apoštol náš svatý
když také u nas Cyrillice latine
ne zpět
ustoupiti musela, přece dosud velika Cyrill chystá se na cestu ——
k
národu
moravskému -— ale do
polovice slovanského světa užívá. jí
vlasti nebeské, aby složil těžký úřad
ve spisech a knihách svých.
Snažili jsme se doposud vylíčiti svůj v ruce Hospodina, a přijal
dary, kteréžto Apoštolé naši naroda v odměnu korunu slávy.
našemu donesše největšími se mu
Ejhle tu leží na loži smrtelnou
dobrodinci býti prokázali pro věčné stižen nemoci a oštol, jehož slova
plamennou vým uvností učila Mora
časy;
tudyž nelze
již abychom
nepřibližitii vany pravdé Boží, oko jeho zapolétá.
se u Asvětcům
našim,
s osudy jich se seznámili, a seznali ve kraje nadzemské, ústa pohybují
se v tiché modlitbě, ruka jeho ale
ony prace
a utrpení,
ve kterých
jim tiskne posledni sílou ruku bratra
strádati
bylo,
k yž obětujíce
národu
našemu svůj blahob ve vlasti , po velikého Methods, kterýžto vedle
klid klášterní, své z avi a svůj život stoje hlubokou bolestí slze roní. „Hle
zasloužili si, by co znak slávy apo bratře“ -— tot jsou slova Cyrillova
štolské a útrap takořka mučonnic věčněpamatna— „posud jsme dva
jako s řeženi od Boha k jednomu
kých zaskvěla se na jich hlavě:
dílu téhnouce brázdu na roli jeho;
O'
já nyní padám na líěe dokonávaje
DVOJI koruna.
žeň
života svého. Vím to, že milu'eš
Dobrý boj „hem bojoval, běh jsem
dokonal, víru zachová Naposledy velmi horu a toužíš po samotě
a
složena Jest ml koruna spravedl
šterní. Než prosím tebe, k vůli té
ností, kterouž i_nl dl v onen den
Pha, spravcdílvy Soudce.
milé hol-eneostavui — neodřekni se,
1. Tím. L 7, &
neopouštěj učení svého na Moravě.
Říme, město věčné, město na Zůstaň u toho dobrého lidu a vy
rodů, kolébko křesfanství, zavlažena uču' ho pravdě BožL“ — Pro
tolikerou krví hrdin mučeníků, ty rockým okem nazíralt do tmavé
sídlo stolce Petrova inástupců jeho, budoucnosti, tušil, že nové ohromy
město svaté i nám Moravanům roto, a natisky řivali se nas
ce jeho.
že přechovávas v lůně svém je nebo 0 jak r
by déle jeětě pracoval
z Apoštolů našich , jehož kolébka ve na vinici Páně, jak rad by i život
východu řeckém stala a jehož čin svůj položil za ochranění lidu milo—
nost Slovanským národům ku spáse vaného od strasti a nehod, jež mu
dopomohla,-— přechovávaš co draho hrozily. Než Bůh jinak určil. Ode
cenné rukojmí věrnosti naroda na vzdav se tedy ve vůli ieho — do
šeho k církvi, je'íž viditelnou hlavu posledního okamžiku m ' se ještě
hostíš; -— o to č zde nam zvolati za národ mu svěřený, za národ náš,
s básníkem naším:
a modlo se usnul v Panu, aby
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pokračoval ve přímluvě své přede
tváří Božskou. —- Vůkol panoval
tichý pláč vděčných učeníků 8.Me
thod prodlel dlouho ve hlubokém
žalu u milovaného bratra. Tu ležela
bez vlády, beze sledu života schránka
ducha svatého a velikého, s kte
rýmžto společně pracovával, těšil a
sílil se v útrapách života apoštol—

zlému se schylovala konci. Byl to

boj krale Ratislava o samostat
nost

vlasti nepřátelskými sousedy

neustále & bezprávně porušovanou.
Na krvavém bojišti nebylo ovšem
lze Methodu hlasati míru. Uchýlil
se tedy na čas do zemí knížete

Kocela,

křestěncc a žáka svého

mu posud s mileným bratrem ěliti
bylo a vtlačí jej sám na hlavu svou.

zvláště milovaného, nežby mir vla
stcm Moravským opět se navrátil.
Avšak větší ohromou než ne hl
telska valka Ihrozili sv. apošto u a
dílu jeho bývalí misionáři Moravy,
biskupové a kněží sousední, a odtud
již život Methodiiv jest nepřetrženou
řadou činnosti apoštolské í utrpení
mučenick ch. Solnohradští totiž s.
Pasovští iskupové a kněží nena
viděli apoštola, jehož práci Bůh více

Ach jakých
jakých
útrapživot
ho
ještě
čeká! prací,
1rení-li
celý ten

ježto

ského.

O jak mu samotnému tru—

dnol — o jak milostivě kyne palmu
míru z osvátné samet kláštera

Olympsšého,

jižto by zanechal

k vůli bratrově — avšak poslední

slovo Cyrillovo ještě zní mu v Lití-obě

rozechvělé a již neváha déle, již
chápe se věnce trnového, kte 'žto

apoštolský cestou trnovou, nebyl-lí
až dosud naplněn hojně namahánlm,
strastmi, nevděkem a křívdami? —
Zdaž nemuseli sv. bratři co obžalo—

vaní odebrati se do Rilna, aby očí
stivěe se před Hadriánem II. ze lži
vého obviňování sebe i národ svůj
od'delšich nájezdů a křivd uchrá
nili? Věděl pak Method, že to jen

požehnal než namahaním

jich,

se ani dal'iti nemohlo; po
něvadž nebyli jaZyka slovanského
znalí, a poněvadž 'ím bylo u lidu
našeho s předsud em zápasiti, 'a
koby jim bylo běželo o nadvládu,
o podmanění národu našeho pod
jho německé.
Závistí vedení žalovali o mě
u papeže, že Method slovans ého
jaz ku při službách božích užívá , a
po porováni jsouce jak se zdá.
Svatoplukem, kterýžto mezi tím ha
nebnou zradou strýce svého Rosti
slava trůnu Moravského se zmocnil,

počátkem
strasti
jež
naň čeg:,st
jí ze
stran nesčíslných,
litých ne
přátel. Avšak u mrtvoly tatra zvěč
nělého utvrdil se v něm úmysl na
vrátiti se do Meravy za národem se ali spis žalobný, ve kterém ná
svým a světec bratr vyprosil mu ro y své na Moravu opětně odůvod
stejnou dobou u Boha vyu-van! a ňovalí; ano 'avše sv. Methods do
síly ——I pochován sv. apoštol náš vazby (žalářej vsaditi jej neostýchalí
v Římě v zemi oné, jež přechovává se, tak že co mučenlk pravý po
apoštol náš
těla tolik tisíc svatých, a Bůh vy tři léta strádal
kazav sv. Cyrillovi hrob ve městě u vězení, až na vyzvání papeže
Petrově, vykázal i Slovanům těžiště Hadriána okovů sproštěn 'est. Na—
církevního života tam, kde hlava stopce Hadriánův pa ež an VDI.
církve katolické trůní. Ano na po rovněž zastal se roz odně sv. Me
thodia, zamitnuv spomenutý spis
sledni
cestě své ku
vedl stolci
sv. Clýrill
po obžalovaci a. potvrdív všechna usta
rvé Moravany
etrovu;
ethod však vrací se co biskup novení svého předchůdce, ubezpečil
Moravský opět k národu svému, do další působení apoštola. Bylo tedy
provázen kněžmi, Moravany to nepřátelům jiný ch pikel a žalob vy
v Rímě
věcenými.
mýšleti, aby cíle svého dosáhli.
Zatím pak svatý muž Boží s hor
Než ohužel smutně to vypa
dalo na Moravě za času toho. Nová livostí neunavnou pracoval na vinici
krutá valka zuřila s Němci a ku Páně. Ud hor Karpatských až dolů
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přes Duna' k moři Sin'ému vztaho
valo se po e jeho činnosti apoštol
ské; od Vltavy v Čechách až po
hranice říše Bulharské musil konati
cesty; — tu nevražili naň zarputilí
pohané, tam prostopaěné dvořanstvo,
onde žérliví soupeřově — mnohdy
nebylo panovrííka, jenž by jej chrá
nil ramenem svým, k lyž Svato luk
na vážného káratele byl zanevře ; -—

jedno
učeníařpírkve,kdyby
byl
přerušiltuspojení
s ímem. Znal však
svatý Otec Jan VIII. pravověrnost'
a ělechetnou duši muže apoštolského

lépe jak
vlastní
kral moravský
Sva
toplu
, jenž
uvěřiv
napolo neustá
lému osočování, sam 'iž papeži po
chybnost o sv. Metho ě'i byl sdělil.
I objednal sv. otec Met odia k sobě
a vyšetřiv důkladně nevinnost jeho,
přísnými rozkazy zjednal mu žádou—
sv.
Method ale
pracuj?dehorlí
neohroženě
—- utuje,
cz ustání.
mu cího míru, aby posilniv se na hro
kyne naděje, že by Christu získal bech knížat apoštolských i zvěčně
duši ——muž Boží neuhýba se ni lého bratra svého sv. Cyrilla vrouc
žůdnému nebezpečí, neleké se ničeho, nou modlitbou, -- dokonati mohl na
nebojí se leč, aby nepronodbal své Moravě dilo apoštolské.
Co biskupovi záleželo mu mimo
povinnosti, nepromeěkal povolaní
svého. Silen důvěrou v Boha šlape utvrzení v náboženství nejvíce na
on po draku a basiliškovi, bytby i tom, aby dobrých a horlivých kněží
tisícero hlav ohněm srěících proti národu a cirkvi odchoval. I žehnal
němu ozdvihovali. Tak jedné muž mu Bůh 'ako i ve všech ostatních
Boží! ira jest mu štítem a pravi pracích je o. Příkladem svatým více
dlem, ro niž hotov jest trpěti, než slovy povzbuzováni řadili se kol
umříti; llaska horoucl Christem roz pastýře i učitele svého horliví uče—
nícena jest ohniskem čínův jeho, pá.— nici, kteréžto sam ku knězství při
kou a sílou veškerého života. Pra— ravoval. I přibývalo vůčihledě kněží
coval usilovně apoštol Páně; nelenili hodných, celou duší oddaných církvi
ale také nepřátelé jeho.
a biskupovi svému; byli to ponej
Nemohouce proti samostatnosti více tuzemci domácího slovanského
církve moravské ničehož pořídití ža jazyka cele mocní i počítáno jich
lovali sv. Methodia z kacířství, že pri smrti sv. Methodia na 200. Mezi
totiž jako Photius vynechávaje slova: nimi byl kralevič Slavomír, jenž tak
„Filioque“ v Symbolu nevěrl, že statně chopil později meče za obranu
duch sv. od Otce i od Syna po vlasti a bezpochyby s ním také s 
chází a že tudiž slovanského obřadu nové jiných vladyk moravskýc
jen proto užívá., aby rouškou řečí ne O jak svatá. musela to býti horlivost
známé zakryl pred světem bludy ve sboru tomto chovanců kněžských
své. —- Takovouto odlost osměl' ' sv. Methodia. On zajisté při ravoval
se zaslepenci přičítat: muži, kterýžto je důstojně pro veliký úkol, němuž
kdysi važen jsa u dvora Cařihrad je odchovával k rozšiřování kralov
ského hodnostmi a slávou by obsyo ství Božího na zemi, a ku správě
pán byl býval, kdyby se byl při— naroda zvláště tehd , až by on ze
vinouti chtěl pod vrchní zprávu světa se odebral, bojovati je učil
patriarchy tamějšího, stati se tova— proti nepřátelům Boha a naroda,
učil 'e knihám svatým i vědám boho
našem
Photiovým,
muži, by
jehožto
iné slovo
bez pochyby
bylo d'e— myslným, naváděl je k lásce drahé
stačilo, aby se všecky krajiny Bul vlasti i řeči materské, tohoto klíče
harské bez tohojiž nemálo pobouřené srdce lidského, kterýmžto odemykati
mu oddali co metropolitovi Morav 'e učil srdce a ducha lidu svěřeného.
skému, jenž se tedy státi mohl metro lhedevěim ale hleděl upoutati je
politou církví bulharských, ochrany k Rímu a církvi katolické tomuto
středišti křestanstva, kam tak často
Boživaje
u císaře
Basilia
krale byl zavítal pro útěchu a posilu ve
ulharského,
kdyby
byli zapřel
,
6
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pronásledovaních svých. Věděltě sv. boje ne'krutil. Avšak opuštěn od
apoštol, že dokud Říma se přídi-ží panovni a nestal tu samoten, byl
národ — nezahyne na věky, býtby s ním věrný národ a věrně kněžstvo.
í zevně přemoci nepřátelské ne Neohroženě stupuje Method před
odolal, že mu 'en v katolické církvi
důvěrně
obrací
se do
nalezti lze sílilyživotní, jež ho za Švatopluka,
.ima o vysvětlení
té věci,
a o útěchu
chrání red záhubou a dopřejc mu ve strastech nesčíslných, jakouž
žádouc .o vývinu.
tam i našel. Radosti splesati musí
Bohužel, že se nám tak málo srdce každého Slovan a nad listem,
zpráv o těchto prvních chorancích jakýmž sv. otec Jan VIII. svatého
sv. Methodia dostalo; jenom jmena muže těšil v plné míře uznavaje
se nam dochovala předních a nejvý jeho šlechetnost a neúhonnost a za
tečnějšlch ve sboru tomto kněžském. tracuje podlé počínání odpůrců.
Byli to Klement, Naum, Angelar, Sava
B 1 to snad posledni tuhý boj
a Gorazd, kteřížto se sv. apoštoly 'Metho 'ův, nebo poslední leta života
pode jmenem sv. Sedmipočetníků v dáno muži Božímu v pokoji pro
církvi za svaté se slaví. —
žíti. -—Činnost Methodíova i utrpení
Takovou měrou dilo Boží, jak a boje jeho zakladem byly onoho
srdce si žádalo, dařilo se v národě vrcholku slávy a lesku, jakóž říše
velmi utěšeně. Církev moravská pa—

pežem Janem prohlášena za samo
statnou zkvótala vůčihledě. Na
žádost Svato lukovu podřízen sv.
Methodiu suši-agar: Nitranský \Vi

Moravska pod mocnýmžezlem
Svato lukovým toho času do
sáhla. itězně skončiv války s Ar
nulfem císařem Německým, upevnil
říši svou
i mocí zevnitřní
aSvatogluk
hle 6 dávná.
provinění
sva vše

až?
a netrvalo
a do možným způsobem napraviti, stal se
' a ubíral
se o ěttoz dlouho,
Moravy kněz,
jejž Method uzn za důstojného. bi
skupské hodnosti a jejž kral Svato
pluk vypravil k sv. otci pro posvě
cení. A tak řibývalo neunavnou
činností Metho 'oví denně listů va

vřínovýchdo koruny slávy, a

však množilo se ítrní ve věnci mu
čenickém, an každý nový výsledek
nepřátele ku větší ještě zuřivosti
ponoukal.
Nemohouce u spravedlivých pa
pežů ničeho )oříditi, násilím museli
vydobývati c outek svých. Věděli
předobře, že celé působeni Metho
djovo závisí hlavně též na vážnosti,

jaké u králzdpšožíval, kterouž tedy
všemi prostí- y podkopatigim b %.
Nástrojem
k tomu
te
réhož si Method
nabyl
aa (jím
rech ad,
byl vy
choval, suffragan Wiching. Podvrže
ným
brevem co
papfže
pána listem
V. líčil co
Methodia
'acířeŠtě
a
sobě uděloval úřad dohlídky nad
ním; tím docíliti chtěl, aby Methodčj
co lhář a pokrytec u Svato luka se
objevil. I přikvačili na sva o muže

zajisté
největším
svého
vě
u, jehožto
říšepanovníkem
i co do velikosti
i co do správy s jinými závodila.
Co zatím veliký tento kral o
stránku hmotnou říše a o zevnitřnl
blahobyt naroda se staral, pečoval

Methodéj
dom uotec
až do
konce
dnů svýchco
0 str
naroda
mnohem
dražší, totiž duchovním slovem, činem,
utrpením. A tak v blahém pocitu po
žehnání Božího, kteréžto 'eho prace
všude doprovázelo, a z ouseje již
utěšeně dozrávající ovoce na stromu
křestanství jím štěpeného maje kol
sebe sbor zbožných nadšených láskou
k Bohu a církví synů, kněží mohl
zvolati se Simeonem: „Nyní pro
pouštíš Pane služebníka svého“.
I bylit dnové jeho již sečtení;
přibývalo mu každým dnem břemena

věku í hodina k odchodu k otci ne—
beskému se blížila. Již stříbro krylo

hlavu i bradu vážného starce, avšak
třesoucí se ruce 'eště žehnaly ná—

rodu. I ty poslediní doby drahého
života zaujímaly prace apoštolské
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hlavně pak péče o zřízení církevní

r. 866, 6. dubna zesnnl veliký naš
apoštol smrtí spravedlivých.

metropolity. Věděltě, že cízozemec
Wichíng nemů srdce ní k národu

Osírelý národ s Methodíem po—
choval i dobu největší slávy a blu—
ženosti své. Neboť s nim klesla do
hrobu i svornost.,jižto svatý ncbožtik

a ustanovení hodného nástupce,

nik církvi a tudíž obávaje se, že
by pletíchamí a lstí za nástupce jeho

vyšínoutí se mohl, svolal 'eště v po— tak krásně udržoval mezi knězi roz

sledních dnech života své o slavnou
synodu (sněm kněžský) na Velehrad.
Sešli se kněží z velkodiécese Mo
lavské, s žalostí vyslechli slova lou
čiciho se s nimi a oštola í otce laska.
-vého; srdce se 0 vělo pri myšlence,
žeby ztratití měli hlavu svou, avšak
rozum velel Opatřiti církev nastup- ,
cem důstojným. A Bůh sám se
o takého
staral. Vynikalt mezi
učeniky ethodovými nade všecky
zbožnosti, dary „ducha í učeností

ličných obřadů. Nešlechetný Wiching
lstivostí svou brzo opanoval nad
Gorazdcm i kněžmi slovanskými,
kteřížto ivlast i národ svůj opustiti
museli, vyhnáni byvše do cizmy; a
v nedlouhém na to času vidime Mo
ravu zahalenou chmúrami zkazyplné
vražedlné valky.
Již to modré nebe nade vlasti
se černa, lečby záře požárů je ru—
dým ohnčm barvila. Země duní od

Moravan i v jazyku latinském a
řeckém dobře se znal, mohl snaze
než jiný zastati důležitý úřad, a
řiditi církev, v níž mimo obřadu
slovanského i latinský ařccký kvetl.
Když tedy kněží shromážděni sv.

strašlivé přemoci divých Uhrů &
Němců hájití vlast. A již i jemu
naděje všechna zmizela. —-zrakoma
bolestné zoufalosti pohlédá hrdinný
vůdce k nebi , mečem klestě si ne—

kněz Gorazd.

Ze pak jsa rodilý kopyty vrahů; —-—v krutém
ojí
ví ětí poslední hlouček hrdin proti

píátelami
dráhu
——
až proklán
šípem,
esá z oí'e
—-Mojmír,
syn Svato

Methodějijím
žůstavílí,
on sám
ustanoví
nástupce,abyukázal
_muž
Boží na Gorazda, řka: Tento bud dlo
vůle Boží i mo'í mým nástupcem.
A tak byl
konci přivedl dilo
své , jež v důvěře v Boha se svatým
bratrem na Moravě byl počal, an
nemoc poselkyné smrti se ukázala.
Bylo to na květnou nedělí, kdežto
sv. biskup 'iž onemocnělý napOsled
do chrámu elehradského vstoupiv,
oslední ještě obět konal a národu,
králi Svatoplukovi i celé říši jeho

slavné krásné veleříšc Mo
-ravské.

posledni
požehnání
O kdož
ovede se
vmyslitiuděloval.
v okamžik
ten,
kdy drahý otec s ditkami se loučil,
kdo popsati může bolest lidu mozavo
ského, kdy naposled 'cj žehnala
ruka, kteráž je byla po řestíla! —

lůna mořského! — I chceš vypla—
kati žal svůj na hrobu Methodově
-— a hle nikdo nemůže ti udati

pluka, posledni

král Morav—

ský. -— Nad ním vyvstává spousta

pílamenůa
zde pode
posvátného
elehradukouře,
se bori
krokem
divochů a již jí není více — té

A když poznenáhla se rozchá—
zejí koui'aviny — truchlé oko darmo
hleda báně sídla královského —
Velehradu není více -— darmo ptáš

se po kralí— krale není více a
koruna jeho ponořena na věky do

místo, kde lid moravský pohřbil

„Střezte mne deti“, vece svým otce svého! — —

věrným
„střcztecírkev,
mne ná
do
třetího apoštol,
ne.“ Veškerá.
rod i kněží trvali na modlitbách dle
žádosti svého pastýře, kterýžto duši
svou na pout do Velehradu nebe
ského chystal. I stalo se jak byl
předpověděl. Třetího dne 2 rana

Avšak odvratme již oči svých
od obrazu toho; poklady nejdražší
přece nevyrvány národu nižádným
nepřítelem, a při ohledu na ně
lehce nám ztraty vše 'kó oželití. Ne
panu'e sice Moravě mohutný kral

-—-aoChristus zůstal králem ve
6?
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srdcích Moravanu, — neleskne se
tu sico koruna Velkomoravská avšak
koruna nebeská s ozemskou se
neztratila; —-—
nezná lí oravan hrobu

I kořistil z toho nepřítel, svedl ně
které a obral si je za nástroj svůj.
Tito pak jsouce rozumu ovšem by

strého, ducha

ostrovtipného ano

i života i srdce dosti neúbonného ale
mysli _hrdé, vysoké zastávali dobre
i osvěta o lažují národ i
" úkol dáblem jim svěřený rozesíva
jíce semeno různic v církev Chri
stovu, tak že roztrhán národ ve
Po tisíci letech.
strany sobě odporné, jejichžto heslem
Velehradu! pov-tah ze své sutí ,
zde západ, tam východ, zde im,
Vss-na přišla k tvému národu,
Slunko zlatě ucllo na klenuít.
tam Praha., tuto kalich, jinde Tábor,
(Sum-)
brzo Hus a brzo Luther se stal, sám
U večer řede dnem novoročuím svou sílu a slávu ničil, takže v kr—
roku Cyrillo-ťlethodějského 1863 za vavém boji otec se brodil v krvi
zníval po vlasti naší slavný hlahol synově, bratr v krvi bratrově, že
zvonů, a po celou hodinu vítal
svatyně loupeny, przněny a vyvra
covány jsou. Valná část národu zbou
kovové
jaÝ'ky
chrámů
městi
vísek
moravskýc snižující se z končin
řila se proti ímu zaslepena poblou—
rajských rok památky tisícileté dilými vůdci a drážděna úspěchy
na luhy pozemské. Se zvuky těmito zbraní svých. Takto zuřily války
vstoupali k nebi kajicní hlasové husitské ve vlasti, jižto Cyrill a Me
moravského lidu, jenžto s pastýři thod kroky svými zasvětili, takto
svými ve chrámech klečc žalmy ka rozžata pochodeň války třicetileté.
jicné se modlil, děkuje Bohu za v hlavním městě národa a králov

Methodova, avšak dědictví svatých
bratří da , jež mu byli přinesli, víra

dobrodiní v minulém tisíciletí obdr— ství proti sobě rozdělené pustlo, ve—

žena a odpuštění žáda'e za všecky
poklesky, jimiž náro i předkové
jeho se prOvinili. ——Tisíc let! jak

liká svatyně Hospodinova v Slovan
stvu vyvrácena jest vlastnimi syny,
domy a ulice měst a dědin morav

ských ozývaly se_pláčem &kvilenim.
Jedna ratolest odětěpovala se za
druhou od vinného kmene Christova,
anděl strážce opustil ubohou vlast,
cizí víra, cizí duch i mrav podma
nily ji. Nenávist bratrská, kacířství
co stoblavá hydra vzrůstající roze
žírala jako rak kdysi tak veliké, tak
mocné, tak svaté tělo, až konečně
všech sil zbaveno, ve mdlobč kleslo
zůstaveno jsouc kruté ale léčivé ruce
přísného soudu. O jak tu bylo ná
pasů jim přestáti ještě bude v době rodu zapotřebí mocné přímluvy sva
příští
— Věru tolik
útoků pokladům
těmto nebezpečí
hrozi 0, žea tých jeho orodovníkii! I řimlouvali
nelze leč přímluvě našich apoštolů se zajisté; nebo hle náro probudiv
přičísti, že se nám až posud ucho se ze mdlob své radostně opět
valy. Vůdcové národa upadli v hlu— vstává, ab shromáždil se po tisíci
boký zimničný sen, i blouznili v něm letech u olébky křestanstva na
řečmi i skutky způsobem se zákony posvátném Velehradu, Opět silen,
církevními a s podstatou nábožen zdráv a sjednocen u víře v církvi
ství se nesrovnávajíclm. A zatím katolické.
ustly cMy i školy a lid ztrativ
A takto řízení Božímu jenom
ku i důvěru k- učitelům svým děkovati jest za uchráněni víry ve
nenáviděli a opouštěti jich počal. vlastech našich; avšak nepřátelé

významu plná to slova, chovající

. v sobě tolik dob slávy i bany, cnosti
imnohá
hříchu,bouře
spásypřevalila
i záhuby.se O
dojak
ou
touto nad hlavou národa, záhubnými
blesky drtíc paláce i chýzky, životy
i srdce lidu našeho. S jakými boji
zápasiti bylo dědictví Cyrillo-Metho
dě skěmu, darům těm nebeským,
jaliéž nám donesli, darům víry a
osvěty v času tomto, a jakých zá—
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její dosavěde živoří a sbírají se vším i svatých a štolů svých , o kněž
úsilím pole, aby konečným útokem ,stvo, které _v rovně k církvi Boží
z kořene ji vyvrátili. Ba zdá se, že lnulo. jako k národu svěřenému,
v době naší nad jiné povážlivější kteréžby dovedlo s rospěchem roz
Bobem uštědřena slavnost tisícletá šiřovatí království
ží mezi tebou,“
sloužiti ma národu našemu k tomu kteréžto dle příkladu sv. apotoělů
hlavně, ' aby se osilnil a utvrdil nepřístupno pošetile toužebnosti o
u víře k novým
ojům. — Nebo cti a slávě tím horlivěji by vyhle &
valo čest a slávu Boží ve spáse ně
8 urputností holemého draka
rodu, kteréž by však se neostýchalo,
Pozdvíhú se nyní nevěra
otužcno ohněm říkoří a strasti zmu
Aj viz jaki její nidhera, '
Jaká pýcha, vzdomost, zpupnost jaká!
žile proti každťmu hájiti práva své
církve, svého lidu, neohroženě za
(Sušil.)

Cheva zajisté národ náš ve vlast
ním lůně svém mužů bohužel vplyvu
nevěedního, kteříž usilu'í rozšířiti
v národu ducha světské o, duchu
Božímu protivného; usiluií rozšiřo
vati místo osvěty křesťanské, světlo
bludné nevedoucí k Bohu, světla
všech světel, ale odvádějící od něho
v říši duchů bludných, klanícíeh se
šelmě, mající sedum hlav a dcaet
rohů a na rozích deset korun —
šelmě, 'ižto dans. jsou ústa mluvící
věci ve 'ké a rouhání, šelmě reuha
jící se Bohu. reuhajíci se stánku
'eho i jmenu jeho i těm, kteří pre
ývají na nebi. A šelma to jest ne—
věra, novopohanské. osvěta a smysl
nost, která ze zkaženého zapadu
jako hlíza morová. dal a dále se
rozlízá a pod rouškou světla svobody
a blaha národy otravuje v samém
kořenu života. 0 kdožby tu ne
zvolnl s básníkem naším:

stávati ravdu a dob ' ati sobě i ná.—
rodu ta to nebe. —- Tež Bohu díky ,

takovýchto kněží, národe můj, již
ustčdí'il ti Bůh nemálo, 11 viz jak
šťastně za posledních let víru a
osvětu křesťanskou ha'ili. Kolik tisíc
knčh rozesílá se kaž oročně () mě
stách i dědinách tvých -d' ictvím
svato-Janským a Cyrillomethoděj—
ským snažením bohomysln ch tvých

kněží! Jak zkvětíi úcta
svatým
apoštolům, jak se zvelebuje Vele
hrad i nábožná poutě jeho přičině
ním kněží? Hlavní podporou a okra
sou literatury tvé a.tím i vzdělaností
tvé jsou zase synové Methodovi a

komu máš vůbec děkovati za uchrá—
nění & zvelebení v' , osvěty i ná

rodnosti své jako svym duchovním?
A jakby také jinak jednati mohli
majíce za vzor ony dvě zářící hvězdy
sv. Cyrilla a Methodia jsouce učny
a syny jejich?

Proto pokíekni každý v ne'
hlubší pokoře a z celé duše zvol :
Nehynoucí slava buď Cyrillu a e
thoději, našim svatým věrověstům a
Avšak již tomu tisíc let, co ne největším po Bohu dobrodincům,
dli více prorok u národa svého. Kdož jenž rod naš blažnou nebes láskou
ti bude tedy záštitou s vůdcem ve s Christem slučují:
hrozícím ti boji? Kdož tě povede
O vy bratří přesvatí,
v pláči jest nim volati,
k_u vítězství nade vrahy ví a kře
at raj čirý
stanskě osvěty tvé, kdo i dá e chra
svatá viry
niti a opatrovati bude tyto nebeské
nikdy mím se neztratí.
poklady tvé? — Kdo jiný jako ti,
Orodujte u Boha,
jimž sv. apoštolé zanechali moc i
a.! se vzdali mnohe,
úřad svůj, kdo jiný, než tvoji bi—
vždy a! v kraso
Povstaň jednou Opět v tuto dobu
Methedějí vlasti proroku.
\'ylej řeči v prudkém výtoku,
Aby vnikla do nejzazších druhů.

skupové a kněží. Ano ohorlivě

mkvivů se

kněžstvo zadej národe můj Boha

nad Slovany obloha.

Zlomte svodnou osnovu
těchto nectných okovů,
stvořtež pevnou
v lásce zjevnou
u Slovanův obnovu.

Starodávná pol-oba,
nesvornosti hanoba,
národ plfhá
: nás 51:th
jako zhoubná choroba.

Štastný.

Drobnůstky.
Jiří svatý

cti se co patron Římané mnohé z nich do Říma od

v Anglii a. v Rusku. Jiste jest, že

vezli, aby jimi chrámy své ozdobili.
*

*

jižyzantinských
v 4. století sev co
Řecku
v zemích
svatýactil;
však
Zikmund clŠaI', žádám 'sajcd
na. Krimu & v Tatarsku jemu co nou od jednoho z obecných jemu
bohu se klaněli. Vesměs se kreslí milého, aby je" urozeným totiž
jako jezdec, kterýž probodá draka. šlechticem učinil, důvtipně isměšně
Král anglický Eduard III. v bitvě mu odpověděl, řka: Bohatým aneb
u Kresčaku jej za heslo si obral, a Osvobozeným tě mohu učiniti, ale
obraz jeho bud na stuze aneb řetězi urozeným neb zšlechtilým nikoli ne
rytiřům „podvazku“ přivěsil. —- Ale ruchu.“
. * *
mnohem dříve než v Anglii přijala
knížata Ruská obraz sv. Jiří do
Aristip filosofprosil u Dionysa
znaku svého, což tim se dá vysvět— ukrutníka za přítelesvého. Ukrutnik
liti, že jakož víra křesťanská. z By nechtěl slyšeti prosby jeho. I padl
zance k Rusům přišla, i spolu s ní Aristip k nohoum jeho a prosbu
úcta toho svatého ůvod svůj brala. svou opětoval — & vyslyšán byl.
Podivný býval v IE: lii způsob, na Když mu mnozí domlouvali, že 37
sv. Jiří modrým kašiátem se při tim se pokořem'm vzácnost svou sní—
odivati. —
žil, odpověděl: „Nejsem toho vinen,
a
.
Bůh svědek mé duši; ale Dionys,
uši.“
Apelles. Ápelles narodil se že v nohách má.
:
::
354 před Chr. Pánem a dospěl brzo
k takové dokonalosti &slávě, že po—

kládán jest za prvního malíře té .
doby a nejmocnější panovník

sta—

rého věku Alexander Velik , kral
Macedonský od nikoho jiné 0 ma
lován býti nechtěl, než od něho.
Ale veliká. přízeň, kterou mu slavný
kral při každé příležitosti rokazo
val, nebyla 5 to, aby jej ucinila po
chlebm'kem královým. Ano, vypra
vuje se, že když Mnou týž král
Alexander navštívil dílnu Apellcsovu
a prohližeje si obrazy tu rozestavené,
ty chválil, ony tupil ale tak, že bylo
viděti, že malířství málo rozumí;
Apelles obrátil se ku králi těmito
slovy: „Velikomocný králi nemluv
dále o obrazích, sice se ti učennici
moji vysměji.“ -—Veliké obrazy jeho

Hesla některých slavných

mužův našich.
Bechyně z Lažan, Adam

(r. 1629. „Mlčky 'sem a doufám.“

Bu _ovec z udova,Václav

cís. rad. &čes. spis.: „V Bohu sílal“

Hlavsa, Radoslavz Liboslavic
mincmistr na Horách Kutných:
„Upřímnost v Bohu pravá. ctnost.“

Jiři,král český:„vada vítězi.“
Kiňští z Vchynica z Tetova:

„Bůh čest &.vlast.“

Krakovští i Kib šteinští

hr. z Kolovrat: „Věrné a stále !“

Lažanský z Bukové Frant.
Adam (ze 17. věku): „Vítězství
nebo smrt.“

Lip ovský z Lipovice,Jachim

(1599): „Co jest do člověka pH
chovány byl ve znamenitých chrá— větivého, když v něm není srdce
mich řeckých, odkud později vítězní upřimného.“

8.7

Vlasti.
Znáš-li mocnost svaté lásky,
A tu pevnost její pásky?
Vlada. její preblaba
Za kraj hrobu zasaba.

Z o'eni tím Božím tokem
Hl) ' s nebe milým okem

Kdo k mim lásku tady choval,
Ten by tam nás nemiloval?
Kde trůn Boží poblýsků.,
Tam zdroj lasky vytrýskú..

Srdce jejich pláče v hoří,
Když ji blud a necnost moří;
A když cností zarodi ,
Nova slast jim vychodí.

V onom lasky svatém zdroji
Nebcšťan svou duši oji;

ó mů. vlasti, na to pomni,
Patronům svým želů skromni.
V'host dej vši mrákotě,
Z vítej v pravdě, ve enotě.

An
pakse láskou
Všem
láskou oplfví
vy ívá.
Tam i naší patronovó
Ku ponětí lasky nové
Váží z toho pramene
K spáse svého plemene.

Na rozmileu dávnou vlast,
Na sti-ast její, její slast.

Tož ti svatí budou jasat,
Budou za tě žalmy hlásat;
Jako simě rozseté
Blaho tvoje rozkvěte. Sušil.

Historické upmuíuky v Čechách a Moravě.
AčkolivSlované a Němci za

Slovany a Němci, s nimiž se záhy
počali stýkati obchodem, způsobem
evr opského'), změnilise dlouhým mírným i válečným. Jsouce oba nd
stěhováním, povahou svých scho  rodové povah a dějin rozličných, mí—
nosti a přirozeností krajin, v niciiž vali často nepokojné spolu sousedství,
potom přebývali, tak, že zapomněvše nevoli s.rozhořčenost. Oba národové
své bývalé spřízněnosti, nemohli se milovali sice svobodu, ale neste'ným
Způsobem přáli 'i i 'iným.
ěmci
ani lpoznati,
když zase
se vspolu
nových
vla byla oblibou lion a, vyboj &válkať')
etec
co sousedé
potkali.
„echové přišedše z krajin Kar— Cccboslovanům polo, řemeslo a zbraň
patských (z Bělocbarvatska) do nové k bránění sebe, ne k podmaňovímí
své „žirné“ vlasti (451), usadili se sousedů; Němec měl rozličné stupně
jako na rozhraní mezi ostatními smbody a hodnosti osobní, Slovan

pravěku téhož byli původu indo

vážil si osob výtečn ch, maje slu—
') Nůrodovd, kteří dříve v Evropě bydla evil
měli, jimiž i nyní Evropa jest obydlená:
Rekové, Balíkové, Slované, Němci &
Kelti, přebývali před pmvěky :: Indy .a

Peršany na v soč'mě uiatské jsouce
jednim pr rodem neb prakmenem,

nyni indoevropským

zvaným,ma

jícím jed e n jazyk, jed n n vzdělanců,
která se nyní bádáním jazykovým a
historickým dosti důkladně již poznávů.
Čím dále pak se od prakmeue toho od
štěpovaly jednotlivé ratolesti , tvoříce

pro sebe zvláštní

národy, tim samo

statn čj i vzdělávalysebe i svůj jazyk,
tím více lišily se od sebe, stdvajice
ee nepodobnými prakmenu, z něhož
polly.

žebníky, ne však otro y; Němec měl
drive soustředěnou státní moc, pl'i
ial dříve křesťanství a s nim i vzdě—
lanost latinskou, a Slovanů patri—

archálních zmáhala se státní moc
později, když již soused zmohútněl;
ředková naši klaněli se svým bo
bům, když již Karel s Římem o vláda
na západě rozdělil se. -

*) I jmeno German, jím! GsllovóaŘi—
mená Němce jmenovali, znameni. dle

Jakuba Grimmatoho, kdo ve válce
volá neb křičí.
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Není tedy divu, potkáváme-li se v pohraničnýeh lesích Českých na—
již za nejstarších časů pro takovou vždy bylo uvázlo: nezapomínala za
povahy a dějin rozdílnost s nechutí jisté i druhá strana, seSlovany válčivší,
mezi oběma národy!
na porážky své po mnohá pokolení,
„Nechvalno nám v Němcech jako mezi německými Sasy dle sta
hledat právol“ hovořil Ratibor na rých svědectví dlouhá léta nevyhasl
sněmu Libušíně, když „litý“ Chru plamen zlosti, kterou vzbudilo u
doě, nespokojen jsa s vládou a řády Chlumce slavné vitězství velikomysl
domácími,podle práva německého
ného Soběslava nad Lotharem (11263.
žádal, aby mu co prvorozenému
Vůbec mívají, kde spolu válčí, druh
dána byla dědina otcovské, o níž se druha dlouho ve zlé paměti -— se
s bratrem děliti nechtěl. Tu se tedy sousedy pak mívali eši časté války.
již podle nejstarší naší památk li— tak že i v 13. století kníže Zálabský
terární odporně potkala rozdíliiost vyslovil starou zkušenost: v míru
práva dědičného obou národi'i*) pod moudro čekati válku, vezdy nám
porujíc samochtivost nespokojence a jsou sousedé 'ěmci.*) Bývalo tak i
vzbuzujíc hněv v těch, kteří přáli mezi jinými národy staršíhoi pozděj—
právům otci přinešeným. A tak i šího věku, bývalo tak mezi Čechy
v jiných věcech táhli se nespoko a Němci.
Ani křesťanství, zákon sná
'enci na práva německá, jako i ti,
do se o trůn ucházeli, často k cí šelivosti a lásky, nemohlo smířiti, co
sařům německým se utíkali, rušíco na sebe po staletí hněvem zahořelo.
tim neodvislost a práva země České.
Slované pohany jsouce a pra
Pokoušel-li se kdo o hranice vého Boha. neznajíce, pobožným
naše aneb o podmanění celé vlasti, srdcem lnuli k bohům „svým spá—
kdož to byl jiný nežli nejbližší sou sám,“ a horšili, ba i zbraně chápali se,
sed silnější a mocnější? — a kdo když jim z Němec „cizími slovy “
na Slovany chodil se zbraní, toho přicházeli hlásat Krista, kácet po—
nemívali ovšem rádi. proto že mu ani svátné háje a vyhánět krahuje z lesů.
v míru nevěřili. Proč by Čech o Du— Neporozuměvše cizím blahověstům a
ryncich, s nimiž se za. pradávna slýchajíce o svých bratřích Polab
často býval potýkal, dobře býval ských, kterak je ti, kteří jim hlásali
nesmýšlel, za lstivé a zlostně jich křest a.vznešenost důstojnosti lidské,
pokládaje, kdyby mu byli častých
ze svobody uváděli v daň a (porobu,
nečinili příkoří? Hlásal-li pak po— rozšiřujíce vládu světských a uchov
tomkům národní zpěv hrdinské čmy ních svých vrchností: nechtěli se
předků, jak silný Záboj pádným rozloučiti s svými bohy a milou svo
mlatem skolilLuděka vůdce ne řátel, bodou, majíce v ošklivosti ty, kteří
kteří utikajíce byli by zahynu i, po k nim s novou věrou chodili od ná
padavše a potopivše se v eskych rodu, proti němuž často statně v bitvě
vodách, kdyby se byl bratr Slavoj stáli. I když již Cechové přijímali
za ně nepřimlouval; jak Sasíkům svaté učení, nevěděli, kde by se
do Čech v adším (1203) bylo ůpěti spíše měli dáti pokřtiti, na Moravě-li,
a utíkati; ývalo—livypravováno od
starců a kronikářů, mnoho—linepřátel
*) Slovanským Čechům bylo právem as
dičným: buď se synové ucdélili o dě—
dictví otcovské, vládnouce jím společně,
aneb se o ně rozdělili rovnou měrou
starši i mladší. U kmenů německých

dědíval větším dilem prvorozený;

jenom někde bylo obyčejem, že věci
některé dostávaly se synům ne podle

stáří nýbrž podle udatnosti astatečnosti.

kde sv. apoštolové Cyril! a Methoděj
(863—
885) Spasitelehlásali,
z pou é lásky aneEoo
slovensku
v,Řezně, kde pokřtění několika pánů
Ceských (845) sotva stalo se ku ro
spěchu knížete a vlasti, nebo v So no
.) Přečasto osvědčila se udatnost a sta
tečnost Česká, a Dalimil napsal! „Ten
válej (měj válku) s Čechy, kdo nechce

iiv býti!
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hradě, kde duchovní na svaté naše
apoštoly zanevřeli, že jim ujímají
diécese & desátku. *)
Nový rozdíl mezi Němci 9.Sleva
n př'idružilse k jiným rozdílům mezi
oběma národy, kd ž Bořivoi s Lud
milou (873) víru lč-istovu v Cechach

Němcisami, zamilovala si toulky, h

a sedání (turna'e), Ojírem z Fric 
berka v Čechác zdomácnělé,stavěla
si a jmenovala hrady po německu
přijímajíc od nich i jmena rodinná
taktéž německa -—odtud ve jmenech

hradů a osobšlechtických

tolik

i na trůn byli povznesli; neb 'l to
rozdíl u víře, ale v jazyku oho
služebném, který k mnohým nesna
zím sváděl ty, kdož Bohu po slo
vansku a o latinsku sloužili. Po
smrti sv. cthoděje (885) počínalo
větší působení kněží německých, jež
Přemyslovci do čech volali, až jim
jazyk slovanský v chrámích ustoupiti
musel, byv vy uzen i z posledního

-steínů, -burkii,

svéhoPanovníci
útočiště %ízavského
cští z rodu0092).
Přemy
slova záhy nakloňovali se jazyku a
způsobům německým, berouce si
dcery knížat německých za manželky
a užívajíce zhusta rady dvořanů z Ně
mec přišlých. Velmi snadno spřátelí
se všude šlechta se způsoby a chout
kami dvoru a se šlechtou cizích né
ro:lii. Tim způsobem počalo i panstvo.
naše k némčině náklonnost míti
dříve, nežli Němci k nám byli uva
děni, jdouc v tom za dvorem kníže.
cím a chtíc se od svých soukmenovcii
lišiti ne tolik bohatstvím, než i zvlášt
ním mravem. Hned tcnkrétc, když
byl první biskup Pražský Sasík Dět
mar, dosazován na biskupskou sto
lici (973), zpíval lid české velebné
„krleíg“ šlechtici pak po německu:
„Chríste keínado“ Kriste bud ném
milostiv). Zvláště pa se šlechta skoro
celá.zjinačila za královůní Váeslava I.
(1230—1253), který nejen že rád
při dvoře svém míval německé bás
níky, nýbrž i sám pisně milostné po
německu skládal. **) Slechta tehdáž
žila po německu.,ba i nádherněji, nežli

a na přijímaní, přetvořovéní a přizpů
sobování výsledků cizí vzdělanosti
—- ale u nás ochabovala tvorů!
síla, nemohouc se křísiti ro nechut
neb netečnost osob vyšších k věcem
domácím —- a Slovan vůbec rád si ob—
libuje to, co jest cizí a nové, snadno
zapomínaje navěci domácí i výborné.
Odtud tedy to, že obyvatelstvo do
mácí často méně bylo váženo, nežli
cizinci a ti, kteří ku své národnosti
nechtěli se hlásiti."')
Posud nezmínilí jsme se () osa.

") O missionůřích německých dalo by se
jmenovati více svědectví. Alkuin na
př. napomínsl (798) arcibiskupa Solno
hradskébo, jdoucího do Uher mezi Slo

vany, aby šel hlásat víru a ne vybírat
desátky (este praedicatur pietatis, uon

dscimarumauctor) atd.

„Us hoher avsnturs cin suesss werde

hit“ _.

—pachů a t. d. Při—

dáme-li k tomu, že v klášteí'ích a
'inde byla síla duchovenstva němec—
ého, a že tenkrát byly školy v rukou
samých
resvědčíme
se
sna
no, duchovních,
že jazyk, vz elanost,
narod
nost a smýšlení německé u nás již
za dost starých časů hojně bylo roz
šířeno. Víme arci, že veškeré vyvino
vání se národu na dvojí věci záleží:
cítění, myšlení a tvoření samostatném

dách německých v našichvlastech,

které nedaly nechuti a řevnivosti ná.
rodní usuouti ani tenkrate, když již
sousedé nepřepadali zemi a Slované
přestalivésti války obhajné, jimiž se
, skoro jedině v době předotakarské
byli zabývali.
Co kupci a prodavači scházívali
se Slované a Němci na Labi, Duna'i
a jinde, později zvláště v podhra í
Pražském, kdež i mnozí kupci ně—
mečtí pro větší pohodlí kupecké stále
usazovali se, až jim Vratislavem I.

Pořič byla vykázána, aby tam po
dle způsobů svých správu obecní si
') Ti., kteří Přemysla oričs pokládají za
eso u báječnou, kteří nechtí připustití,
že asi od slovanských apoštolů byli
pokřtění, jim: protíví se něžná krása
zpěvů staročeských, ti by arci řekli,
že se tu osvědčila převaha německé
vzdělanosti — což je o slovo, když

se historie dělil
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vedli (po r. 1060). Od té doby při— jiní majetníci a zemané dohromady,

bývalo Němců po celé. dvě století,
až se jimi ne'en pomezí, nýbrž i vnitř
země dosti ustě zalidnila.
Půl třetího sta let po té době,
kde Karel Veliký po prvé přes Labe
přešel, bylo Slovanství v oněch kon
činach oraženo, brzy po tom šlo se
i pres dru, Vislu a Dýnn a živel

německý opanoval města polské..
Slezsko koncem 13. století podává

přec jim stale statků ubývalo roz
ličným darováním,
ucováním a
násilím šlechty. Kdy oli před Pře
myslem Otakarem I. 1197—1230)
úmrtím knížete upréz něn byl trůn
Ceský, bývaly větším dílem kruté
hádky a boje mezi údy rodu Pico
myslova. a komu šlechta pomohla
k trůnu, od toho dostávala odměnou
statky zemské, které brzy počala

se německým zákonům, německému
jazyku, německému panství. — Kon

okladati za majetnost dědičnou.

zíchna levém břehu Odry panství
Němců rozhodnuto; na pravém břehu
odporovala šlechta :. vévodové skoro

válečné, jestliže jim nepotvrdil neb
nerozmnožil svobody a statky. Daně

násilně, že Jan biskup Vratislavský

hýbalo se panstvo se svým lidem,

nemohl jsem najiti) přikázal, nena

men a soudů žn ních;jenom ti, kteří
županům svým byli podřízení, musili
vykonávati roboty a jiné povinnosti
za. celou župu, a župan dle libosti
a chtivosti své s nimi nakládal. Ne
bylo tedy divu, jestli-že utíkali se

yl-li panovník v nouzi, nepovolo—
cem 13. století bylo v Doleních Sle— vali mu stavové pomoci peněžité o.

dostávaly se malo kdy králi, zůstal.
až do 14. století. Ale na nic nedba— vajíce větším dílem mezi úředníky;
jíc, rozšiřovalo se tu němectví tak krajským neb župním soudům vy—
1495) sedlákům Vajckým blíže Ott— duchovní a jich četní poddaní tak
machovo. (českých jmen míst těch též vylučovali se a byli prázdni bře
učí—lise v pěti letech německy, že

jich pryč vyžene. nemoha jich potom
na svém panství trpř—ti.

Čechy a Morava byly tedy ob
klíčeny; čím dál víc odloučenyjsouce
od ostatních zemí slovanských vy
stu ovaly již jen jako horský ostrov
z v , jimiž živel německý bez ustání
šlehal tato předhradí slovanské ná
rodnosti.“"') Kolem dokola tedy mizel
živel slovanský, v Bavorích a Rakou
sích čím dál méně bylo slyšet hovor
příbuzný, na Labi dobojovala sila
slbvanská. v nestejném zápase, a i
v echách a na Moravě sídlo měl
Němec, čekaje, brzo-li utuchne živel
domácí — a neutuchl-li, snad bylo
v národě _dostisíly, která byvši pro
buzena , Cechům život národní do
byla a pojistila.

C0 Němcůmdo vlasti našich
zvláště průchod zjednalo, byla se

slabená moc panovníků domácích,

mnozí statkáři a řemeslníci k moc—

ným énům podrobujíce se jim do
brovo ně, jen aby ukrutenství a bře
menům župním ušli.

Statky a důchody královské

byly tedy větším dílem rozebrány.

moc patrimonialní

zmáhala se,

moc knížecí slůbla. Neměl-li tedy
dvůr královský zcela býti podroben
vůli panstva, musil ohlížeti se po
příjmech a po omocí proti šlechtě.
Pomoci pak ta ové mohli králové
nabytí dvojím způsobem: bud že by
se byli postarali, aby mezi zbídně—
ným lidem domacim řemesla a mo

hovitost zkvětla, aneb že ohlíželi se

o, penězích hotových, za které
by prodávali půdu svobodnou a

jimžbylojistých a stálých dů

práva rozličné..

chodů třeba.
_,
Ač měli panovníci Ce's'tlv 10. sto

Němcům Pražs ým, jež břímě župní
netížilo, dobře vede, a že i koruně
z nich jde hojný užitek, nevšimnuvší
si te yobyvatelstva sourodného,zvali
do echaMoravy Němce, prodávali

letí pozemností mnohem více, nežli
') Hčííer v archívu rakouských pramenů
hist. 14. 1. 809—300.

,_

Vidouce ak králové, jak se

:
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chách a na Moravě změna znamenitá:
zemi přibyl nový stav, svobodný stav

sebe jsoucími častá i stálá vášeň a
nenávist, způsobená dobrýmbydlem
a pýchou se strany jedné, klopomon
bídou anenadčjnosti se strany druhé.
Jiětě že bez výčitek a svárů nebylo
a že utlačování národnosti české
vzbuzovalo od or a probe
o v
čilejělch Bl'dClClvědomí národní.

bylo. V městech žili Němci a vo

plápolnl citem vlasteneckým a přál

jim půdu, udělovali jim hojně výsady,
dovolujíce jim, aby spravovali se
svým právem (magdeburským at. d.),

prosti
jsouce
zemských,
tere od
té dobypovinností
tím více tižil
zchudlé

rodáky domácí. Nastala teh u v Če

městský,

jehož dotud u nás ne I Kosmas (1-1125), otec historie České,

bodně, dělajíce rozličná řemesla více svým rodákům nežli Němcům,
-— míli cest kolem města nesmělo kteří prý „od přirozenostijsou hrdi a
býti řemesl ' s., sice by byl býval naduti, majíce Sl vany a jich jazyk
pokládán za neoprávněného a „po v ošklivosti.“*) O eších poznamenal
ctivým“ pořádkům městským škod Smil Flaška z Pardubic přísloví plně
livého; všecky věci měly bráti se jen trpkosti &pravdy, jehož se o lidu ěe
z měst a od řemeslníka cechovních. ském ode strany druhé brzy užívalo:
Stav řemeslnický, spojený v bratr
poznáš pémiše po slaměném klo
stva, považován byl za poctivčjší, bance.“ i ení v něm mnoho útrpnosti
nežli stav rolnický na mnoze nesvo
*) Bniielívosti národní před Christem a
bodný. Kromě šlechty bylo tedy
v středověku nebylo. Vzdělal-li se který

obyvatelstvo rozděleno téměř na dvě
strany: privilegovanou , *) bohatou
stranu městskou německou &.chudý,
stísněný lid český venkovský.
Měšťan é němečtí měli vlastní
soudnost a samosprávu obecnou, pod—
řízeni jsouce k r tlli; ob vatelstvo
mimo města podrobeno iylo buď
úřadům župním neb patrimoniálním,
plným libovůle s.nátisků. A zmohl-li
se našince některý, že přijat byl do
svobodných měst, jisté že často, ve
den jso. vědomím privilegií svého
stavu, lhostejným sestával k lidem

slovanským neměstsk'm a národu,
jemuž rodem náležel.

městech ten—

krát Slované dlouho byli menšin ou,
až Karel IV. nové městoPražské nej
víc lidem českým řemeslnýmza
lidnil 0348).
Po ukončení kolonisnce v Če
chách &naMoravě v 13. století když i
kláštery a panstvo Němcům dalo lesy
mýtití a pustou idělnou půdu jim pro
dávalo neb najímalo, činiliNěmcijistě

asi třetinu
celého obyvatelstvo..
Přirozeným během vznikala mezi
oběma národnostmi již iv zemi vedle
*) Privilegií

nebvýsadmeziSlovany

nebylo; bylat mezi nimi rovnost práva
pro všechny; privílegie jsou tedy v 'e
chdch a na Moravě pdvodn německého.

národ a zmohl-li se politicky, považo

val ostatní za barbary

& buď jich

hleděl podmanit-i aneb aspoň učiniti
sobě neškodnými. Nic za starého věku
nezbývalo národům, než buď býti ko
vadlinou nebo kladivem, jak se o věci
té Mommsen vyjadřuje. Ani ve středo
věku mnohem lépe nebylo. „Jak bys
si sic vysvětlil krvavé války saských
Jindřichů, Otonů a t. d. ]: vyhubení Slo
vanů při dolením Labi. Mluví se arcl
o jejich křestanaké horlivosti: ale, oč
tu především šlo, nebylo těm, kdož
dějinám rozumějí, nikdy tajemstvím.
Vždyť pak prolévání krve nepřestalo

ani mai Slovanyjiž pokřtěnýmí.
[ jmeno „Sklave,“ jaké to těžké

znamení oněch časů i nyní! A Onen
zákon cechovný mezi osadníky při Odře
a Labi, že žádný nemanželský sploze
nec a Slovan do poctivého cechu při
jirmln býti nemá, neni-li aby směl po
žívati práv měšťanských — zákon ten

jak nim odkrývá spůsob

tehdejšího

ducha národního !“ (v Palackého: \Vílr
digg. der alten holím. Geschichtschr.
str. 100.) Divne bylo by bývalo, kdyby
Němci do Čech přišedší změnili svůj
ráz a své zdění o Slovanech, nad nimiž
buď doma vládli aneb chtěli vládnouti.
Kosmovo povědění zakládá se na zku
šenosti a jenom holou pravdu dí. Vždyť

pak i někteříkmenové slovanští

(Bodrci a Lutici při Baltu at.d.) v stálé
spolu žili nenávisti a nepřátelství ——
což

teprv Němcise Slovany, kteří zhusta do
stávali se stízhuiícím se národům :: pod
danosti do poddauosti, si i ono smutně
a ne přiliš lidské pojmenování Slovanů
n Němců zndrodnšlol
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a vlídností k staršímu, zchudlému
obyvatelstvu téže země.
MeziČechoslovany zmáhal se cit
vlastenecký a hrdost národní, která

nemusel atyděti za chuť, komu líbily
se bohatýr-she zpěvy o Alexandru, a
legenda sv. Kateřiny ladným veršem
českým složené. Jiní kochali se ryzím
jarvm zpěvem národním zachovan m
odpor splácelu odporem. Mezi nej z klasické doby zpěvu národní o.
přednějšimi
13. a 14.
sto . Snad tenkmte (asi 1270)někdo rosto
yly některévlastenci
osoby rytířské
ašlech
tické vůbec, jejichž cítění a mínění libé, lahodné a mužnězpěvy,jic nám

nejživěji a nejvřeleji vyjádřu'e Dali— částkazbylavrukop. králodvorském,
i proto sebral, aby 'imi oživil ducha ná.

milova kronika tak zvaná. esmíme
ji arci vykládati podlé svých nyněj
ších chutí neb nechutí, považujíce

rodního a napravillchut českou, poka
ženou rozvláěným cizým rýmovaním
Kvušení národní s Prem slovci
ji 'storick
pouze z. věku
Dalimilova
co
vyjev
Jako zajisté zášť Němců nevymřelo 0306). Již hroznym vla
byla výs edkem povahy a dějin ná dařenímBraniborským, zajehož časů
rodních, tak ihorlivost vlastenecká. „takové množství Němců z rozličných
Dalimilova vypučily z příčin časo vlastí do země eské nahrnulo se,
vých a staly sejednostrannými právě a to osob stavu šlechtického, prostřed—
tak 'ako i'e iatá. hrdost německá. ního i nejnižšího! že početjejich, jak
erš ' \'lděli pánové naši, jak mnozí soudili, větší byl, nežli roje
šířila se osadami německými, zvláště mne-h“( 1281) přibylo k společenským
v městech, moc královská, vědouce, a národním rozdílům, osadami zpii
čim mocnější panovník a čím bo sobeným, nové hořkosti k sousední
hatší důchod královský, tím méně národnosti, kterou „echové i doma
že může šlechta dle starého zvyku stále byli odstrkovani. Po dlouhém
koruně utrhovati práv a statků. Ač trápení země české za Jindřichu ko
tedy libovali si mnozí v cizím mluvení rutanského. který nevázaným cizím
& psani (máme posud list německy žoldnéřetvcm trůnu eskěho pojistiti
J indiicha ::Roscnberka 1300) v oble si hleděl. vyvolen byl Jan Lucem
cích, hrách a kolbúch rytířských a burský s Eliškou Přemyslovnou roku
v jiných z ůsobech zNěmec přišlýeh; (1310), as ním zase přišla do Ccch
rece nak oňovali se 'iní jazyku a síla pánů německých. Do zpravy
uchu národnímu snadeiž proto, že zemské zaveden vedlé jazyka latin
viděli, jak se cizincům při dvoře krá.
lovském dobře vedle, s nimiž Přemy
slovci radili se a bojovali, zapomí
najicc na panstvo do:mí.cí.*)

ského i německý, v radě městké sc—
dčli Němci, sondíce i píšíce po ně
mccku, v kostelích kázalo a zpívalo

se německy (jako přikorunovaci J a
híích stý
Jestliže byl králům a některým nově). Jan, jemuž se v
pánům oblíbeným jazyk a zpěv ně skala, rud jezdil po cizině, mrhal
mecký, poslouchali jiní raději roman jmění vlasti a odměňoval se cizím
tická vypravování i neladně česky svým důvěrníkům, ba povídalo se, že
' ovanápodlcz ůsobuněmeckého, Jan chce Slovany z země vyhnatif')
te dež odkvetající obásnictví—ase
*) Podobnou vypravuje Dalimil

*) Dalimil častěji panomíkům Českým vy
týká slovy důtklivými (a jistě to i mnohý
uražený šlechtic tak smýšlel), že se při
liš na cizince spoléhají. „Když chceš

s Němci královnu, jak pak se smíš
Českým králem nazývati?“ Na Vác

slava II. touží i Dalimil i legenda o sv.
Kateřině, ze „počal v svou radu Němce
uštetí a jich se ve všem (ll-zeti,“ kte
ito růdcově vše na av ou miantáhnou,
věrným dvořeuínům (domůcím) v službě
překážejíee.

o Pře

myslu Otakarovi, za nějž se 1389 nč
meckf rýmovatel modlí, aby mu Bůh
dal věčnou slávu, protože Němce v zemi
množil, pomáhaje jim k poctivostem a
bohatství. (Er wolt dy tutschin mem
mit richtum und ern in sincn laut vil
gel-n.) Hrdinský Otakar prý proto za—
hynul, uádou Míloty : Dědic na Mor v—
bkém poli, že spoléhaje se na Němce, če
chům a Moravanům nepřál, řka jdu do
boje proti Rudolfovi-. „až se : vojny vra
tim, chci Petřín povlakou poatříti, i na
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Buď si. če domácí panstvo, chtíc míti
lid český proti králi na své straně
& vzbuditi v něm rozhorčení, takový
hlas v národ pustilo, muže to přec
býti zl-etelným svědectvím, jak již
rozjitřená mysl česká byla, že slovům
těm pravdivým neb nepravdivým
uvěríla! Vzpomeneme-li si pak ina
to, jaké za Jana byly platy, daně &
dluhy, které německy král na svých
'izdách potrávil, snadno si vysvět
'me, že “echové tím b li nevrlejěí,
že byl král, který 0 do ré země se

nestaral, rodu cizího.

Odtud také

bylo v lidu vzpomínánínabývalé krále
domáci, jimž se jen to vytýkalo, že
zapomínajíce praotce svého Přemysla,
cizímu hovoru a způsobu více byli na
kloněni, nežli domácímu, že sei stal
jazyk český v zemi méně váženýmJ')
Jistě že tu mnohým pánům i nepánům
často v uších znělo napomínáni, jímž
Dalimil,ktery seještě v oleniJanova
dočkal, kroniku svou ončí: „Radim

dobu novou, která by snad o něco
později, ale mírněji a blahodárněji
jazyku a duchu českému k plnému
právu a zvelebení byla. dopomohla,
kdyby se k ní bylo nepřidružilo nové
hnutí a. rozjiti'ení náboženské a

oli—

tické, způsobené nesvarami ve v ádě
světské a duchovní.
Universí Pražská, kterou byl
Karel (1348) založil, aby byla stře
dem vzdělanosti evropské, 'souc na.

evnině kromě Italie a rancouz
jedinou, přilákala do Prahy silné
množství cizinců. Aby pak učení to
spíše &.hojněji bylo navštěvováno,
udělil Karel všem mistrům a žákům,

odkudkoli pšišlýmstejných

práv

a prívilejí. Ze pak Čechové ph ta
kovém množství cizinců na vysokých
školách byli menšinou, dostáde se
výhod a výživy na universí větším
dílem Němcům, což b lo příčinou,
že i do universí dostalyý se různice
a třenice árodní. Stalo se pak krom

vám, přijde—likteré volení, chovejte

toho, že

se skrze les na křivá drva chození;
vol svého jazyka cizího nechej !“
Karel IV. (1346 -—1378), syn
otce svéh moudřejší a zkušenější,
vida, že echové zatím i hmotně a
duševně dospívali, povolil echům

vách církevních, jichž si cizinci ne

echová

toužili po opra

všímali, a že se mistři domácí ne—

shodovali s cizímive vykládání článků
Viklefových. Známo jest, že strana
česká s českými mistry učení Praž
ského v horlení náboženském spojila
se, vymáhajíc všude svobodně kázání
naň
doléhajicím
,
aby
jim
i
jich
ja—
zyku v ůřa ech a jin e stejných práv slova božího, jakž je byl Milíčdříve
a výhod s Němci dopřánobylo.“) Ale započal. Síněkoleje Karlovy akspla
zatím připravovala probuzenějčí li Betlemská byly od té doby středišté
terární činnosta probuzená národnost snažení národních i náboženských,
od té doby od sebe 'iž nerozlučítel
Pražském mostě nebude Cerha viditíJ'
ných. Král Vácslavl . žádaje (1409)
] Daniel Adam zVelcslavína pozname od universí Pražské vyjádření stran
nal: „Předpovidali staří, že v budou—
cích letech na Pražském mostě tak stolice Římské a. jen mistry české
vzácný bude pravý Čech, jako jelen sobě povolnými shledav, rozhodl, aby
se zlatýma rohem.“
při vselikém úradoyání & hlasování
v K r. 1330 poznamenal kronikař Zbra
v učení Pražském Cechové měli ti'i
slsvký, že téměř ve všech městech a
při dvoře obyčejuějši bylo mluviti ně hlasy, ostatním národům jen jeden

.

"

V

mecky, nežli česky.
Vrátív se z Paříže, kde! česky zspo
mněl, naučil se zase češtině a při! si,

ponechav. Dotknuv se tím řádu slav—

aby se aspoň s echy před soudem mlu—

proti
cizince
učení Pražs
ém,
teří sobě
jsouce
meziv sebou
za jeden
člověk, z Prah i z Čech do vlasti
svých odešli. Przy pak v bouřích
husitských hmotnou silou rozjitře
ných Uechů Němci v
chách byli
potlačení, a národnost česká slav

vile po česku. Proto neměl nikdo v radě
městská seděti, kdoby česky neuměl.
V právech starého města Pražského,
která se pro větší vážnost při isovsla
Janovi a Karlovi, „nejprvnějěí us jest
ten, že žádný Němec, který! by česky
neuměl, nemá purkmistrem bytí.“

ným Karlem stanoveného, po udil
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ného vítězství došla — bohužel, že
Cechové bojem vysílení, ač jazyk
jich ve všem všudy stal se jazykem
zemským, dlouhá leta jej kromě k do—
pisování a k hádkám náboženským

bývalo.“ Ale po druhém stu let
vlady národnosti české strhla se nad

milou vlastí bouřenejukrutně'ší, která
hubic ji celých 30 let, národ. po celé
Evropě rozplašila. Na'irodnota jaryk
skoro k ničemu neužívali. (Viz: Zivo— na mnoze potom ležely úhorem —-a
topis blah. Jana Sarkandra a Kapi neklame-li naděje, bude po úhoru
čím dál větší úroda; ač zůstane-li
strána od M. Procházky.
Teprv stoleti thé přivedlojazyk Slovan svomým a věrným cirkvi.
Máme také národnost zaruče
k utěšeně'šímu květu, který za Ru
dolfa II. očkal se i zlatého ovoce, nou svatým slibem zeměpána.

ač tu Opět zvlášť od časů Ferdinan—
dových nových cizinců k nám při—

Z Ob. Listů.

Drobnůstky.
Duha poprvé vysvětlena.

pak odvedou. Takový
domů ci:;apec rozuměje obyčejně
Zkoušky již v pradávných časech iuboh
konány, aby se odkryla tajemnost jen ovansky mluviti, smutně ještě
známého velebného vyjcvu přírody jednou ohlídne se na své druhy rov
totiž duh y. Jasný pojem o výjevu ného utrpení, v očích zaleskne se
tomto nalezá se poprvé ve spisech mu slza, věnovaná kamarádům —

biskupaSpalats k é ho v slovanské

a již zmizi
odváděn
Dalmatii, Butonio de Domi dobrým
snejejich
zlýmzrakům
mistrem,
často

nis, který týmž rokem na světlo snad i drakem za pani mistrovou
vyšel, když původce jeho zahynul převlečeným. — Sevcovina zdá se
t. r. 1611. Když totiž nejd. prelát býti u těchto nadějných průmysl
tento vodou naplněnou skleněnou
kouli v přiměřené výši proti slunci
držel, zpozoroval, že z ní vychází
ruh světla tak barevný jako duha.
gn také seznal, jak se dvojnásobným
lomem a odrazem světla uha tvoří.

Franco-uz Deskartes

ustanovil

úhly a směry paprsků barevných a

veliký Newton
('i' 1727?
ko
nečně
úkazu tohoto
ůp ny odal
výklad
a theorii.

. . .

níků nejoblíbenější;

nebot přijde—li

mistr švec, může býti vždy jist, že
chlapce dostane; krejč0vina jim již
však tak nevoni a největší nouzi
o učeniky má. mistr truhlář.

.

.

s

Demosten es, řečníkathenský,
jsa otázán, čím by se člověk Bohu
nejblíže mohl připodobniti? odpo
věděl: „Dobře číně jiným a mluvě
pravdu.“

Trh na učeníky slovanské ') čpí
„Vůdpovídku
že Praha
em vsi říše.vešlo,
Ze všech
stran se kjest
ní

odbývá. se ve Vídni obyčejně o sva—

todu's'ních svátcích. Tu přijde s ce
lou tlupou chla ců osmi- až i dva
náctiletých ven ovan, aby je tam
do učení dostal. Zvláštní jest okol
nost ta, že muž ten obyčejně své

bílé
otroky \postaví
na veřejném
rostranství,
dežto učeniky
potře
bující mistři a paní mistrové své
nastávající dělníky vyhledají a hned

chudí :. nuzni co k máteí'í hrnou. Naše
lítost všecky přijímá, všem dobře činí,
nejednou s ujmou svou a svých doms
cích“ — poznamenal D. Ad. : Velesla
vína. Ano: „ caka země matka chleba“
známé přísloví. Nic se tu nezmiňujeme
o zákonech proti cizincům : dob Big
mundovych a t. d..,ani o tom, jak od časů
Ferdinandových cizinci za. své služby

v Čechách nabývali zbozi . titulů neci.
tických — sahat to vše za. dobu námi
vytknntou._
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Ilja Muromcc a. Slavík loupežník.
Národní ukazka ruská.

V Městě Muromě

byl jeden

sedlak a měl syna, řikali mu Ilja

Muromec.

Ilja položil kalenon střelu na svůj
tuhý luk & spustil na hnízdo Slaví—

Ten sedel sedankem kovu, a vystřelil jemu pravé oko;

(jako děti sedí) 30 let, potom vstal Slavík loupežník svalil se z hnízda
a chodil, cítě v sobě silu velikou, jak ovesny snop. Ilja evně ho při
iudělal sobě zbroj bo'ovnickou a vázal ke svému ocelovému stře—
oscdlal dobrého koně. otom rosil menu a jel ke slavnému městu Ky
otce a matku, aby jej od ustii do jevu. Na cestě stál dvory Slavíka
slavného města Kyjeva Bo u se po
a kdyžlou
říje.ežníkovy
přijel k nim,
modlit a knížeti Kyjevskému se po loupežníka,
hle ély z oken
tři
klonit. Otec i mat dali jemu na dcery. Dcera nejmladší s atrivši ho
cestu své požehnání a Ilja Mu zavolala na své sestry: hne náš ta
romec jel. Když přijel do tmavého tiček jede s kořistí i veze _k nám
lesa, přepadli jej lou ežníci, chtíce chlapa přivázaného ke střemenu.“
mu odejmouti dodre o koně; Ilja A starši dcera pohleděvši hořce za—
však pustil na ně kalenou střelu a plakala: .,Ne'ede to náš tatíček, než
loupežníci se mu poddali. I ropu ně'aký člově neznámý a veze na
stil je s napomenutím, chtějí-i živi še o tatíčka.“ I zavolaly na své
býti, ab se toho více neopqvažo— muže, aby jeli roti tomu člověku a
vali. K yž přijel k městu (Jerni tatíčka mu vz '. Mužové jich, silní
govu, stálo tu veliké vojsko nevě jonáci, vyjeli proti Iljovi na dobrých
řících, chtíc města dobytí, chrámy koních, chtíce “ej vzíti na ostra svá
boží zkaziti a vojvodu ernigov
kopí. Ale slavill: loupežník řekl jim:
ského zajmouti. Ilja oddav se vůli „Zeťová mo'í milí! nechtějte v hanbu
boží, počal pro víru křesťanskou
'děte
takového
silného
neprately kopím zabíjeti a všecky při'íti_s
o atyra,ne 'est-li
vám
milý život;
ra
je pobiv, careviče ne řátelskéhq za ději ho po orné oproste do domu
jal a do města dove l. Tu měštané meho na číši z eného vína.“ Ku
a knížc Cernigovský slavně jej při prosbě jich zahnul Ilja do domu ne—
jaly, „Vyčastovaly a mpustily dále.
znajea vzhůru
jich zlosti.
Starší dcera
vy—
tah
na řetězích
železnou
Od Cerni va jel Ilja Muromec
k městu yj evu přímou cestou, podvratnici, chtíc ji na něj a ustiti;
kterou již 30 let zaléhal Slavík lou— ale Ilja spatřiv ji na vratecť, pro
pežm'k, nepropouštéje nikoho, a ne bodl ji kopím. Když přijel do města
zabijel mečem, nébrž svým hvizdem Kyjeva ve knížecí dvůr, ptal se ho
loupežnickym. Ilja vyjev do pole, kníže Kyjevský, kterak mu říkají a
vidél po rys jeho, i jel po nich, odkud je rodem? a slyše, že z města
až přijel)do esů ijanskych, ba Muroma, tázal se dále, kterou cestou
hnitých k řece Smorodince. Slavík prijem 1153vypravoval, že jel na Čer
rozbojník tuše svůj k0nec a neštěstí nigov a ze tu porazil vojsko nevě—
nechtěl Ilji připustiti na 20 verst. i za— řících; pak odtud že 'el římou ce
hvizdal silně, ale srdce bohatýrské stou a jal silného Slav a lhupežníka
se neustrašilo. Potom na 10 verst i přivedl s sebou. Tu rozhněval se
ještě silnějizahvizdal, až z toho hvizdu kníže a řekl: „Co lžeě'P“ Slyšíce to
pod Il'em kůň klopýtnul. I při'el bohatýři A.leša Popovic a Dobryňa
Ilja uromec' až pod samé hnízdo, Nikj'tíc Šll se podívat a ujistili jej,
které svito bylo na dvanácti dubech; že skutečně tak. Tehdy přikázal kní
a Slavík loupežník na hnízdě sedě, že přinesti Iljovi číši zeleného vína.
vší silou zahvízdal , chtě jej nsmrtiti. 1 zachtělo se knížeti uslyšeti loupež
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nický hvizd. Ilja zavinul kníže s
kněhyní v ěubu sobnlí a vzav je pod
rameno, zavolal Slavíka i přikázal,
aby zahvízdal polohvízdem slavičím.
Ale slavík loupežník zahvizdal celým

t_vžebráěe pocestny! co mě strkáš?
třeba mi tě jen do ruk vziti! však
nejsi, jaký byl u vás Ilja Muromec:
a já. bych i s tím se potkatí chtěl!
-— „Tehdy viz, jak jestl“ rekl Ilja
hvizdem loupežnickým i ohluěil bo— Muromcc ia odhodí klobouk, udeřil
hatýry tak, že upadly na zem. A za ho do hlavy po lehoučku —- jen
to Ilja Muromcc ho zabil. Ilja se stěnu domovní “ím prorazil, a pak
pobratřil s Dobrynl Nikytičem, a vzal trup i vy odil tamtudy ven.
pak si osedlalí koně i vyjeli si do A kníže za to poctil Ilju Muromce
pole. J ezdili tři měsíce a žádného od— pochvalou velikou i o'al jej v počet
půrce nenalezli; až tu potkali pocest silných mohutných golmatýrů.
ného žebráka: měl húní na sobě, vá

žila padesat pudů, klobouk devíti
pudů a berlu desíti sáhů. Ilja rozjel
se na něj, chtěje s ním zkusiti svou,
sílu. Vida jej žebrák, řekl: „Hej,
Iljo Muromče! což se nepamatu'eš,
že jsme spolu chodily do školy a
nyní se na mě jako na žebraka roz
jíždíš jako na nějakého nepřítele! a
toho nevíš, že na slavné město Kyjev

Pohádka tato jest tak výhradně
ruská. narodni, jako pohádka o Mar—
kovi kraleviči výhradně jihoslovan

ska, a o králi Ječmínkovi moravská..
Všecky tyto zakládají se jistou mě
rou na skutečném nějakém příběhu
náležejice takto více k pověstem

nežli k lpohádkam,
kdežto
jádro
historie
6 v rodleni
času však
přísadami
baječn mi ta zatemněno, že velmi
nes
no jest odmístiti jedno od dru
hého. Domnívám se, že Slavíkem
loupežníkem rozuměti se má. sku
tečný lou ežnik nějaký, kterýž umí
býka a vypije kotel iva; a kníže stív se v esích Brjanských při cestě
Kyjevský velmi toho ituje, žes ho obchodni, zdělal sobě na dubě sta
v takové nesnází opustil.“ Ilja vzal noviště své na způsob čihadel my
na se žebráeky oděv a 'el přímo na slivských, i střílel odtud ze hrubé
knížecí dvůr, izavolal lilascm boha ručnice na mimojdoucí kupce ajiné
týrským: „Hoj, kníže Kyjevský! po pocestné. Lid ruský prachu střel—
šli mě žebrákoví almužnu“ Spatřiv ného a ručnic jeětě neznaje, přičítal
ho kníže, řekl: „Pojď ke mně do pouhému střelnému buchnutí usmr
pokojů, žebráče! dam ti jisti a pití cující moc; buchnutí pak samo při
a na cestu dar na zlatě.“ I vyšel podobňoval, ovšem smělým obrazem
žebrák do pokojů a stál u peci, dí ke slavíčimu hvizdu. llji Muromee
vaje se. Idolisko chtěl jísti. I při nevidomé střela loupežnikova dva
nesli mu celého býka pečeného a kráte chybila; touž měrou onomu
on jej snědli s kostmi. Potom chtěl se podařilo loupežníka z luku pora
píti. I'rineslo mu 201idí kotel piva., niti a pak zajmouti. Jest-li vyklad
a on vzav jej za uši, celý vy il. I tento pravý, tehdy by původ této
pohadky připadal asi do první po
řekl
Ilja Muromec:
tatiče Ido
měl lovice patnáctého věku.
kobylu,
ožrala se a„Míši
z ochlal“
'
K. J. Erb en.
lisko nemoha toho sncsti, řekl: Hoj,

přiělo veliké neštěstí: řijel nevěrný
silný bohatýr. nečistý dolisko, hlavu
maje jako pivný kotel a zada na sah.,
brvy od sebe na píď, kuší od sebe
s kalenou střelou, a sní pokaždé

Drobnůstka
Roku 1780 za císaře Josefa 11. z těch zrušeno
osob
bylo v Rakousku 2024 klášterů a a as 3
v nich as 63000 duchovních osob; puštěno.

700 klášterů
z nich pro
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Svatý Stanislav Kostka.
(Ve Vídni was.)

Lilije, to krásné kviti,
Jak se ono jasně svítí,
Jasně sviti, jak lesk sněhu,
Jak ta. hvězda v tichém běhu.

A tak a víc a děl volá,

Kostka v mládí krásou slynul,
Z tváře lesk mu skvouci linul,
Duše jeho přes anilá
Liliji se rozzářila.

Před Christa stesk jeho skládá,
Za jinochs vroucně žádá.
Christus Pán se s láskou kloní,
Veliký dar šle mu po ní.

Čistot on květl květem,
Pohl-dival nízkým světem.
Jednu choval v srdci tužbu:
Z cela dát se Christa v službu.

Včprava
jde s nebe
nová,
S
ví se růžtka
lilijová.
Posli dva jdou v nebes kráse
S pannou na zem mládci k spáse.

Neslyčí Ino nikdo z dole,

Ale temto na nebesku
Shlídá svatá k jeho stesku.

Zalibil si ho duch Páně,
Navštívil ho v zemském stáně,
Navštívil ho s božskou moci,:
Dal mu padnout do nemoci.

Stanislave, blahá chvile,
Pňprav srdce svoje mile.

„O můj Pane a můj Bože,
Rád já tuto střehu lože.
Kdo mně však tvé tělo podá?
Ach to duši moji hledá.

Mládcovi se skvě'í tváře,
V 'lzbě stře se z atá záře,
Ne eská v ni jasnost svítá,
An mu anjel svátost skýtá.

Zádný o tom nechce vědět,
Bratr k tomu nechce hledět.
Nakloň Christo ke mně uši,
Nad moji se smiluj dusi.

Anjcl mládci svátost dává,
Mládec zbožný v zdraví vstává,
V zdravi vstává, ve chrám spěje,
Diky vroucně Bohu pěje.

O můj Jesu! To tvé tělo,
Na kříži co pro nás pnělo,
To tvé tělo reč mi dáti,
At mi není darmo lkáti.

Přeblažený Stanislava,
Lili'ové kvitko pravé!
U ežise nebes vládce
Za naše se přimluv mládce.

Panno svatá, volám k tobě,
Jenž lid strážís v smrtné doběl
Barbero, ros svatá za mne,
At již shl . ne Christus na mne.“

Nechat všech se střelnoubludů,
Chovají se vezdy v cudu,
'A zvlášt kvetou v dvojí částce:
Ve víře a v svaté lásce.

Vyslanstvi se spouští nanebe,

Ponavštívit spěchá tebe.

Fr. Sušil.

Podivné příhody prvku uhlíku.
(BdělujeJ. a. mam.)

Jak známo, jest uhlík podstatou
kyseliny uhličité, která se vžd ve
vzduchu nacházi. Z kyseliny uh ičité
béře si rostlinstvo na zbudování těla
svého — vlákna ——
potřebný uhlík,

který se pak ve všech částech 'eho
nálezá. Tak se dostal náhodou Uk
nás až do kořene pejrového, kdež mu
dlouho čckati bylo, než mu v přírodě'
jiné místo působeni vykázáno bylo.
7

Takovýto zdlouhavý odpočinek
trval, jak uhlík naš sam vypravuje,
zajisté asi padesáte roků; tu se jeden
krate octnul v zemi ostrý rejč &
vyzdvihl kus podzemní té hmoty
naši na povrch. Lidské ruce počaly
tuto hmotu řebírati, a nežli jsem
se, pravi uhlík, nadál, byla z toho
zpráchnivělěho kol—ení
uhnětená cihla,
v níž jsem i já. věael. -— Byla to

od něho vdýchnut,

do plic uho

hého pacholátka vniknul. Když se
co kyselina uhličité do žaludku do
stanu, neškodím člověku pranic, ba
spíše jsem mu rospěšen, "ak vam
později ovím; oplic neměi by mne
však n' do ouštěti nebo lákati: tu
at jsem kyse 'nou nebo kysličníkem
uhelnatým, vždycky musím zle půso—

biti. — Ihned se krev začala rmou
rašelina (Torf) kterou Wartenberští titi, a netrvalo to dlouho, přestalo
dobývají, hnětou, suší a co palivo dítě dýchati. Bylot udušenol —-Dru
potřebu'í
hého dne přišel lékař, ohlédal mrt
J sk.milejsem se octnul v sušené volu dítěte a řekl rodičům: Vy jste
rašelině, předzvídal jsem hned, že
rašelina
řádně
ořeti,topilí;
i udusila
Vamnemohla
dítě! Ubohá
mi opět nastává brzká. proměna. Tak ašpatně
i skutečně bylo. Jeden z dělníků dítě bylo pochováno, ajá pořád ještě
sebral jednoho večera několik cihel vězol v útrobách jeho. 1\a hřbitově
s sebou domů, chtějo sobě zatopiti.
tři astopy
hlu
Udělal oheň v kamnech, asotva. se pustili
oko a rakvičku
po li ii na
zemí,
tak 'sem
třísky byly rozhořely, oložil hned byl znovu z rabán od zemí, jako
celé tři cihly na ně. ň jsem sice na oné močálovité ouce.
Než ačkoliv nade mnou mohutná
dobře cítil, že počíná býti teplo, a
že budu míti hnedle zase příležitost, pokryvka zemni spočívala, předce
s kyslíkem se sloučiti; avšak v oněch jsem nebyl navžd pohřben; naopak
kamínkach to špatně vypadalo. Komín za'etí mé netrvs o tehdáž ani celý
byl cely začouzený a popelem zane ro . Brzy totiž očal se opět o mne
šený, tak že průvanu nebylo. K tomu pokoušeti kys í k v pórách země
bylo i na ohništi hromada popele, tak uschovaný , a ačkoliv známost má
že když jsem chtěl hořeti ořádně, s ním tehdaž dlouho trvala, nežli to
jak se na uhlíka patří, necíbstávalo ku sňatku přišlo, řece jsme se ko
se mi ani dosti tepla, ani dosti k s nečně dostali. Te ] poblíže našeho
liku k tomu. A to je hlavní chy &. lůžka slabounkýpramének vody.
Kdo chce, abych já, uhlík,
Ten si mne povšimnul, jakmile se
řadně hořel a te lo způsobil, musí znal, že 'sem opět kyselinou uhliči
mně pripustiti vž ycky nejméně dvě tou, po til mne a unášel mne dále
částice (atomy) kyslíka, sice se ne
rozličné
až jsme
se
ostali
do kamení,
studnice,
z níž
mohu proměniti v kyselinu uhličitou. gřes
J sivšak nalezl v oněch kamnech sotva se Visacím okovem voda nabirala.
jeden atom. Což mi tedy zbylo jiného ——Voda tato mívá. v zimě v letě
nežli vzíti zavděk s touto jednou čá. jednoatejnou studenost,to jest
sticía vpouh oxyd uhelnatý se vždycky + 80 R. Proto si jí váži
proměniti? Ucinil 'sem skutečně tak; každý zvláště v letním čase, a
táte—lise, roč, ovím Vám, že je
jaké to však nemilé následky mělo,
yselina u “čítá avnl toho říčio
ihned se dovíte. — Nemoha co oxyd
uhelnatý pro nedostatek průvanu ko nou. Tato kyselina totiž se drzi ve
mínem utéci , potalel jsem se déle vodě, dokud je tak studená. vý
borně, a teprva když se ohřeje,hledi
plo
ohništi, do
až jsem
konečně
vyklouzl
vi'rkama
světnice,
kde dělník
se kyselina utéci z ní v podobě bubli
svou ženou a dvěma dítkama spal. nek lynových. Voda pak, uhličitou
Rozpl 'nuv se ve vzduchu, dostaljsem kyselinou nasycené., chutná převý—
se až ?; nosu malého chlapečka, který borně, a občerstvuje v letě způsobem
nejblíže kamen ležel.,a tu jsem ihned líbezným unaveného a žíznivého.
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Tak se stalo, že mne nabrali
s vodou do džbánku, a v hostinci
nalili mne do sklenice. kterousobě

výkon ů. Proběhnuv dílny přádel
nické a tkalcovské stal jsem se
plátnem tenkým, a aby ještě sub

roail host 'akýsi. V il mne a co tilnějši bylo, rišlo na bělidlo, kde
ggidět hrálaJ mu kyseliída v žilách, je kro ili vodbu a na slunci běliti
nebot vniknuvši do žaludku, rychle dali. S uueční záře a vlhko zrušilo
vlévala se do krve, oběerstvu'ic a a vyloučilo mnohou šedivou častičku
vedro letního slunce umírňujíc. rzo plátna, je pak co oud vlákniny zůstal
však seukončila tato mů.úloha, neboť _*semstatně na svém místě, a tak
z krve brzo jsem se dostal veskrz _ako někdy v mouce pseničně, i
masa i kůže na povrh těla otem, nyníjsem se leskuul krasnou bě
a můj milý host sobě pot s če a setí—el 10 s tí v plátně.

amnětím pomohlassekvolnosti

povětrné.

[

Koupila si mne jakási zámožné.
paní, a roztříhavěi plátno, dala šití
z něho košile pro syna svého. Mně
se nahodilo dostati se na kraj rukávu
i sotva byla košile ušita, již ihned
přišla do prádla , a poněvadž tomu
móda chce, aby byly rukávky tuhé,
naškrobila pradlena právě tu část,
kde jsem se já uhlík nalezal. Divná
to věc, myslil jsem si, někdy jsem
byl sám jaksi škrobem ve pšenici,

Bylo to doby červencové, kde
největší parna panují. Na lukách se
hemžilo na tisíce broučků a mušek
o kvítí poletujících, kvítka pak me
Sovou štávou napájela tyto pestré
tvory hladové. Dokud pamo sluneční
panovalo, vznášel jsem se neustále
ve vzduchu co kyselina uhličité., k
večeru však, když se smrklo, nastal
chládek a v noci dokonce počal se nyní jsem vláknem a m na mne
studený vzduch rozprostírati o rost zase nalepili škrobu, protože
linstvu a vláhu svou v malinkých jinak nejsem dosti tuhý. Mnohokrate
pcrličkách rosy na bcjlí usazovati. mne takto ptali, škrobili, mandlo—
vali a zase ěpinili, až konečně zase
Také jů. nemohl odolati studenui
usadil jsem se s jednou kapkou rosy přišla hodinka vysvobození pro mne.
na lupínek lnu, jejž 'sem právě byl — Aby byly škrobené rukávky ne
dosáhnul. Z rana p
když slunce jenom tuhé ale i hladké, hrávala
nad horami vyšlo, třpytila se kapička
prmdlena
í cíhličkuvodou,
horkou,
a po
opivši rukavek
přejela
jej
jakou-janěkdy,
když
jsem diamantem
'v a v rukou
císařských
se na několikráte cihh'ěkou. Mně co uhlí—
0 lázel. Záře sluneční počinala již kovi toto násilné hlazení nic neško
již rozchí'ívati rosu, i myslelt jsem, dilo, avšak vlákno sobě zle naříkalo.
že se opět zdvihnu do povětří na
horkou
nějakou další pout, — tu se nenadále Z
ciůočátku
ičkou, jouom
pozdějipraskalo
však se pod
přiznávalo,
citim pi'ipiata. k luPenu a záhy jsem že mu nelze zůstati pohromadě, že
byl u vnitř lnu ve šťávě rozplynut. musí horkem pozbýti své evnosti,
Dělo se mi tu jako někdy ve pšea a státi se křehkou nitkou. ak sei
nici a v pejru, musel jsem se totiž stalo. Rukávck počínal se trhati, a
brzo rozloučiti s kyslíkem, svým brzo vzala pradlana nůžky, odpárala
společníkem , a skmotřiti se s vodou, je' od rukávu, že je chatrný, a zaho—
a kterou o ět se sloučiv,vláknem
di a mezi padrt. Přišla hadrnicc,
ln ěným jsem se ponenahlu stal.
sebrala mne do košíku a prodala do
Vlákno lněné, milý čtenáři, ptáš
" ati. —— kde ze mne měli papír
li se mne, co znamená? -— To jest ggpírny,
to vlákno, které se sušením a mě
V apímě se ubohému vláknu
dlom'm zc lnu dobývá, které se pak zle vedl-b; nejenom že hadr ostrým!
přede na nitě, z nichž se pak plátno vodami ptali a v ařovali, ale m'a—
tkíL Ano, vše to se děje s vláknem stro'em zvláštním ouečně,jemuž ho
a také já. byl předmětem všech těchto len r říkají, tak jej rozdrtili, že již

7.
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o vláknu skoro ani pohádky nebylo rami lupénků do vzduchu, 'a pak
nebot všechno bylo jedina bílé. kaše. s vodou nestal 'sem se tehdáž ani
Přece však jsem co uhlík necítil, že škrobem ani v aknem jako dříve,
by se i se mnou co zvláštního bylo nýbrž slaďounkým cukrem, i popnul '
'rihodilo. Ja jsem neo ak neustále jsem se větvičkami až k jádru, kde
yl ve 8 olečnosti s vodou, jako od jsem se uhostil v třešní právě do
počátku lněné rostliny, a když ko zrávající. — Třešně ještě nebyla
nečně papírová. kaše přišla na dra ani dočista dozralá., tu se přiblížil
těné síti, kde se na tenouké lístky vrabec a nemilosrdněji zobákem,
rozlila a honem sušila, uviděl jsem syým nepotasným rozkloíal. Já. co
štáva cukrová. dostal jsem se mu
se docela neproměněn co hotový

papír bílý.

F abrikant, který mne dal takto

do žaludku,

i myslil jsem, že

roběhnu jeho útrob jako někdy,
zpracovati, osílal své výrobky da— dyž jsem do žaludku člověka co
leko široko.
ě se dostal osud, van kyselina byl vuiknul. Avšak tomu
drovatiaž do Petrohradu, a tu tak nebylo. Na vrabce čekal krutý
mne koupila jakási dáma, inapsala osud, který i mně jinou cestu pro
na mne psaníčko pro svého manžela klestil. —-—

v Sibiři.

Tak jsem se dostal do

Když byl totiž vrabec třešni roz—
klofal, v letěl si, nevim k čemu, do
seznal, že zákony, které předepsal blízkého ájesnad zanějakoumuškou,
Stvořitel příroděa nám prvkům, kterou honil. Z nenadání tu vyskočí
všude jedny a ty jsou, že všude z houští zvíře bílé 'ako sníh a dosti
rovnou platnost mají. V Sibíři neměl malé, řece však ou náramnou na—
severní Asie, a ejhle! ——i tu jsem

jsem však co čast pa íru dlouho dané. yl to hranostaj
meěkati. Psaní totiž, ve terém jsem
se nacházel, nebylo dlouhé, a právě

(Chramo

stejl, hermelín), živočich to naší kol
čavce velmi podobný a také jako ona

na onom cípku papíru, kde jscmja

dravé povahy.

vězel, nestálo nic sáno. Když mne
byl adressat obalí-žel, seděl právě

vrabčáka vrhnul a takořka jedním
chrupem ze světa sprovodil; já. pak
splývaje ještě v útrobách ptačích,
dostal "semse takto do zajetí dvoj

při
čaji,sii zachtělo
mukkouřiti.
ytal
cigaro , aseže
zapálení
jiného papíru neměl, utrhl cíp psaní

a zap ělil.

násobného.

Ten se na milého

Hranostaj musí míti

výborný žaludek, nebot mimo peří
Můžeš sobě čtenáři omysliti, a zobáku celého vrabce desti brzo
co se mnou se takto přiho 10 a při zažil. Je, ani věru nevím, jak a kudy
hoditi muselo! -—V ohni vždy a vždy jsem se dostal až do srsti, a octnul
musím na. sebe bráti kyslíku, a v ky se v jednomchloupku překrásné
selinu uhličit'ou proměniti se. To je sněhobílé barvy. Voda, která.
ísnička , zpívané. vždy touž notou. mne byla posaváde provázela, zba—
vila se mne v tomto přechodu, za
ebylo tedy iv Sibiři jiného osudu to pak mi přibyli dva noví druhové
pro mne; sotva jsem se yl do těchto dusík totiža síra, s kterými jsem
rajin po
poště dostal,
plynul
v povětří,
nevě (jižjsem
a, kam opět
zase se tu dosti blízko seznal a uhostiti
musel. ——
vítr se mnou zavěie.
lIranostaj vedl život velmi do
V Sibiři jako jinde r0ste bejlí

brodružný a vyznamenaval se svou
nesmírnou krvežíznivoatí a vražed
niekou ukrutností; nebot neušel ani
den, aby nebyl zakousl nějaké ptáče
kratičkou dobujsem byl zbaven nebo myčku aneb i mladého zajíce.
svého kyslíka, zato pak opět s vo Tak dlouho páchal tyto vraždy, až
dou sloučen. Kyslík odebral se pó se mu dostalo odplaty. Přišelt my—

všelijaké, jemuž je kyseliny uhličité
zapotřebí jako rybě vody. [ tam
mne tedy zase pohltilo listí rostliny,
a sice třešně, v jejíž šťávě za

lOl
slivec se zbraní výbornou, a'prohnal
mu hlavu knlkou. Nato ak, když
zastřeleného hranostaje selhal. ihned
jej doma čistě okartáčoval a krásný
kožich mu stáhnul, nebot platí tato
kožešina nade všechny ostatní pro
svou srst labutí. Což divu že tak

)Člel kožešina

plna takovéto padrti, zatloukl 'i a
poslal do Jindřichova Hradce. 'Ílam

je továrna na tak zvanou žlutou

sůl cyanodraselnou, z kterése
dělá Způsobem velmi jednoduchým

známámodrá. barva, tečenů.„Ber
línsků“. Tato sůl a pak i barva

dobřezachovaná může se jen z látek živočišných dě

brzo se na trh do hlavního města
poslala, a brzo kupce nalezla. Byltě

právě na cestách v Ruslch

náš

hrabě C, který neváhal, drahou tu
kožešinu koupiti své manželce eo

lati, a to pro nás dva prvky, mne

uhlíka totiža dusíka. Mydva se
spolu za horkb slučujemeve cyan;

a přidá-li se k nám pak drasla, po
skytujem sůl cyanodraselnou, a ři
dá-li se železa, měníme se vespo ek
v Tak jsem se já uhlík dostal do v krásnou barvu modrou. Tak byla
Cech nazpět ve způsobu srsti, tedy nova příhoda má., že jsem _ze
vypelíchaného kožichu
v
opustiv zemi tu ve způsobě papiru! stani—ho
Mám Vám nyní snad vypravovati, Jindřichovu Hradci se stal částkou
kterak si mne paní hraběnka vážila pěkné modré barvy, kterou poslali
do Prahy na prodej barvířům.
když si kožíškem dala mantihi ole
movati? —--— Mám vypravovati jak
Kojil jsem se nadějí , že mne
obdivoval každý bělost srsti a jem nějaký malíř koupi, a mne na svůj
nost, když rukou kožíšek pohladil? obrázek přenese; ale sklamal jsem
— — Tenkráte ovšem cítil jsem, že se, nebot nepřišel pro mne malíř,
se nacházím ve zboží vzácném , ve ale _chlapec,malý to študentlk, který
zboží, v němž by zajisté nikdo uhlíka od svého učitele ve škole slyšel, že
nehledal —?-——Avšak nie netrvá
se dělil z modré barvy Berlínské
na světe věčně, a i mně nastala po kyselina cyanovodíková, proslulá to
nějakém čase nová pout. — K 0 jedovatina (Blausžiurc), která otra
žíšek by zajisté byl dlouhoještě za vujei v nejmenších dávkách. Chlapec
hlavní okrasu platival, kdyby se ne si koupil modří za několik krej
byli na. neštěstí moli do něho dali. carů, k tomu trochu kyseliny sirkové
Což mu pak byla platna bílá. srst &slil to doma na misce dychtivě oče—
když vypadal jako vypelíchaný — ? kavaje, až se jedovatý pl počne
dárek

z Rus. ——

—- Tak si jej

i'estala. vážiti mají— vyvinovati.

tclka jeho, a ala jej své služce;
tato pak jen krátky čas jej nosivši
prodala jej zidu.
Mezi tím byli moli kůží tak po
rušili, žc srst skutečně silně pouštěla

chlupy. l na mne došla rada; jak
mile žid po nejprve kartáčem ko
ustil chlup, v

žicha se dotknul,

němž já. včzel, a

omě toho i na

sta jiných tak, že celé chomáče

chlupů vypadával . Zid ale nehodil
mne mezi smetí, e co dobrý šetrný
hospodář smetl nás na hromádku
a dal do bedny, kde bylo nashro—

mážděnorozmanité péří, ehlu

y,

vlasy,
nehty,
rohy,z těl
kopyta,
v n'a
a po obné
zbytky
živočišných
pocházející. _.,- Když byla. bedna

Mně při tom

ylo ubo—

hého chlapce srdečně líto. Byla to
hračka nade všecko nebezpečná, mne
tak z čista jasna vypuditi z Berlínské
modří, a pak ke mně čuchati. Kdy
koliv jsem s dusíkem sloučen, a sluji

cyanem, patřímmezi nejprud ší

jedy; i umínil jsem sobě, až mne
chlapec z barvy vypudí, neubližiti
mu, ale uprchnouti, aby ani nevěděl

kam. — Přišla mi k tomu velmi
vhod svíčka, která na stolku hořela;
dříve nežli se chlapec nedal, l'ilnul
jsem ku plaménku svíčky, a onem
zapáliv se, stal jsem se opět kyse
linou uhličítou, — co se pak s mým
dusíkem ři tom stalo, sám se nepa

matuji., C
sice také
voně
ale spec
do nosu
mu trochu
přišlo při—
tak
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malo cyanu, že po něm jen trochu
hlavy bolení dostal; horšího úrazu

penatý,
jsem
pravem
oče—
aval něiapročež
é nové
p'ríhody
v tomto
stavu svém. Myslel jsem, že se opnu
se všlm va nem do nějaké rost inky ,
tu nenad e se mi připravil krutý
souboj. Fabrikant totiž nakou il ky
a :ještě
bylo cititi
takového
ja
ý se všude
vyvinuje,
kde zápachu
se stěny seliny sirkové, rozvodnil ji v áděch
vůpnem postřikuji. Vápno takové má a poslal ji na ole vysti—ikovat'a or
převelikou náklonnost ku kyselině nici '( kropit. “u přišla na mne tato
uhličité, a stěny nezbělajl dříve nemi osrdnú kyselina, a sotva spa
pokud se nhličitkou řadně nenasy— třila, že já tu s vapnem v dobrém
tily. I mne k sobě přilákala jedna přátelství ineěkám, popadla mne, a
částice vápna , a sloučivši se se mnou jedním šmahem vymrětila mne na
povrch země, až to syčelo, a sama s
vstala
uhličitan
vapenaty,
ihneddo—
bílou barvu
'ako Hda.
Tu vapnem se sloučivši v zemi zůstala.
jsem dlel na stěně omnaty, v kteréž
Já. jsem se proti všemu nadaní
neutršiěl,
větnice, kde se to se mnou
dělo, byla nedavno čerstvě bílena,

semnohývesel

amnohý smutný

kousek před myma očima děl; ale
to Vám vypravovati nechci, raději

zamlčim všechny tyto události

a

povim Vám, kterak jsem se s vápnem
zase dále dostal.
Byl 'sem asi rok na stěně při
lepen, a již jsem se obával, že přijde
čas, stěnu znova oblliti, a že přitom

budu změn

a zakryt. Bohové

vědí, na jak dlouhý čas: tu se jednou
opřel muž modrým kabátem oděný
o zeď a setřel ji tak, že jsgm je.
mu zůstal vězeti na zádech. Ze pak
kabát takto zašpiněn byl, vzala žena
kartáč a kabát očistila. Já jsem co
bílý asubh'lný prášek splýval chvilku
v povětří, brzo ale musel jsem kles
nouti na zem, kde mne zase jako
někdy v císařském paláci vymetli.
a na mrviětě vyhodili. —- V Praze
jak vite, nesmí se smětí vyhazovati
na ulici, nýbrž schovávají se zvláště
až pro ně vozka přijede, aby je ven
z města vyvezl. To hno'iště, kde
'sem já
ležel,
kant
cukru
z odvážel
akovic _Laliýsifabri
líže Prahy,

vidělzase co kyselina. uhličita
svobodná. a volná. Ze však mě
přátelství s vápuem tuze dlouho tr
valo,

zachtělo se mi nyni opět ně—

jaké společnosti, i ohližel jsem se,
kde by se mi kdo co dobrý druh
nahodil. () odal mého stanoviska le
žela mrtvola jakéhosi ptáčka, a ji.-".
byla silně nalinilá. & čpěla tak, že
jsem si jí povšimnouti musil. Puch,
jenž z ni vystupoval, byl ammon,
lyn to, jemuž priroda zrovna tu
liovou náklonnost ke mně udělila,
jako mně k němu. Byl tedy opět
mezi námi sňatek hotový, a já co
uhličitan ammonatý usedl jsem si na
zem a radoval jsem se nemalo, že
mne ona brzo !( sobě přijala a v
sobě uschovala.
Když pak z jara rozsázeli řlpu
na poli, hleděl 'sem se dostati po
blíže kořinku nějakého, nebot věděl
jsem, že mi tak dobrý osud neujde, že
se opět dostanu do rostliny, a s ní pak
dále do světa. Tebdítž mi však bylo
souzeno, neustale pod zemí setrvati

až do podzimku.
V letě,
když
horko,
rozdvojili jsme
se, já.
co ubylin
i
čita kyselina a můj druh ammon;
plak
cukrovka,
ezlivýborná
nás ve řípa,
voze okolo
Libněrostla.
přes později opustil jsem jako obyčejně
Vysočany k akovicům, a tam nás i kyslík svůj a na jeho místě Opět
na poli na hromádky vysypali a brzo se ke mně přidružila voda, a tak
jsme, jat, uhlik a voda, opět pohro
zaoraly.
Země ornl mijiž byla sice dosti madě se octnuly a splodily cukr, na
povědomé, ale posud jsem k ní při nějž an fabrikant již netrpělivě čekal.
a podzim, okolo svatého. Vác
cházival vždycky co kyselina uhli
na, nikolivale co uhličitan va slava, počalo dobývání řlpy. Napřed
& bnojil jim sva pole, na nichž mu
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nás naložili do jam, a nechali tam,
až přišla řada na nás. Pak nás od
vezli do fabriky, kde Hpu na caparty
rozdrtili a ze šťávy pak cukr 2 u
sobem předůvtipnym vyloučili. ,l'ři
neděle to trvalo, co jsem ve fabrice
rodlíti musel, nežli z cukru homole
bělounká byla hotová. Pak ji zavezli
do Prahy a prodali. Kdo to nevěří,
at se doptá v Čakovicích v cukrárně.
Pamatuješ-li se, čtenai-i, že jsem
Ti už jednou vyplavoval, 'ak se ze
mne cukr v třešní utvořil Tehdáž
jsem byl arci opět cukrem, ale vy
padal jsem docela jinak; byl jsem
totiž bilý jako sníh, a tvrdý jako
kámen, a přece ve vodě rozpustný;
z krátka byl ze mne utvořen ten
pěkný cukr, kterého libra za40 setin
se prodává. — Dlouho jsem na kupce
čekati nemusel; přišla pani jakási a
koupila celou homoli; doma pak ji
na malé kousky roztloukla, a já
k té cti přišel, že jsem se dostal do
ěkné skleněné nádoby kalichovibé.
řišli hosté, zasedli si kolem stolu,
a všickni se divili, že cukr tak
krásně bílý. edna velmi hezká sle
činka vzala mne mezi prsty a pustila
mne do kotlíku, aby sobě kávu při
sladila. Zajisté to pěkná úloha, jaké
se mi tuto dostalo, oslazovati lidem
živobytl! Káva byla výborná a sla—
dounká, já pak co uhlík sotva se

Raději jsem se ohližel, neni-li v po
koji pro mne mlstečka, a hle,. tu
spatřlm blíže okna krásnou růži sto
listou s pěti poupátky, které se chy
staly k rozvinutí. Lemohl jsem za
jisté lépe pochoditi. Růžové listí ze
lené bažilo po mně jako po nebeské
rose a.netrvalo ani půl dne a já byl
od lupénka, na nějž jsem : se byl
_usadil, pohlcen, a vnitřkem stopky
až do samého poupěte doprovozen.
Druhý den, když slunce poledni
růžový keř zahřívati začalo, b 10
mi nad miru jemno i sladko; kysllk,
druh můj, rozloučil se v tom horku
se mnou,
mně
přišel
nový
druh, za
v 0to
dl pak
, a ke
s nim
upřímně

sloučiv se stal jsem se voňavým
olejem, jenž ihned poupátku při
jemného zápachu dodával. Poupátko
se milostné rozvíjelo, a najednou při

čichnul ke mně rozličny nosíček vůně
chtivý, chválu vzdávaje vděčně růži
stolisté.
Růže však je se svou celou krá
sou a vůni velmi pomljejici stvoření.
Kdýž jsem po několik dní svou vůni,
všecky kde kdo byl, okouzlil, počala
vedle mne i jakási ětáva páchnouti,
avšak zápach ten se nikomu nechtěl
líhiti; byltě to zápach jaksi ammo—
natý, a ten se tak nestydatě zmáhal,
že brzo proň ani nebylo možná, mou
libeznou vůni rozeznati. Proto začal
octnul v žaludku, proudiljsem se každý celou růžičkou odkvetajlci po—
do krve, a rozjel-iv ji, tak jsem sle— hrdati, a konečně přišla slečna : nůž.
činku rozveselil, že vti ně ěvitoi-ila kami, ustříhla růži a vyhodila oknem
k celé společnosti. V rvi ale ne ven do pole.
Bylo tedy má slávy konec; vlh
mám nikdv dlouhého stání. Přijda
do plic, které neustále kyslík ze kota, slunce, větry, kde co začalo
vzduchu do sebe vdychujl, musel se o mne pokoušeti, a nemohl jsem
jsem ihned a tímto starým známým dlouho odolati tomu pokušení. Já i
opět se združiti, a ne obyv ani půl vodík , obadva jsme se obrátily ku
hodinky v útrobách Jávčete, pěkně
kyslíku,
ktery u,se: vodlka
nás milerád
ujal,
mne uhličit
ak vodu
jsem se zase vybral, kudy jsem '— ze
šel, totiž ůstama, do volného vzdue u. utvořiv.— Letěl jsem nab ké osení
Slečinka se právě zasmála nějakému ječmenové,
kde se mne chytilo
šprýmu, .. při tom tak z hluboka stěhlo a mne s rychlostí do sebe

dychla, že mne vydychla co kyse

linu nhličitou.

vssálo.
výš a jevíře,
až
jsemPostupoval
se dostal jsem
do hlasu,
ož

' o se mi velmi v teto spo zrna se právě nalévala. Tu jsem se
lečnosti, inemělt jsem chuti, uprch— pozvolna opět zbavil kyslika, který
nouti hned zase z domu ven do poll. uprchnul do vzduchu, ji. pak ! vodou
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opět, jako již mnohokráte, sloučiv
se učinil 'sem se kuličkou škrobo
vou. — dyž ječmen dožat a po
žních na mlatě vytepán byl, nasy
pali nás do pytlů. Přišel pak jakysi
sládek, tuším že to byl an starý

pan starý nevidí; on mne tak bedlivě
pěstoval, ledem chlácholil a v ivě
udržoval, a nyní, když mne má ost

, napění
tak, že
jÝpiti
chtěj
nechtějsklepník
musím pivo
uprchnouti!
— U, vy “nešikovní ěenkýři a sklep
od Halánků v Praze, a zeječmen níei, kteří sobě tak rádi stěžujete na
sládky! Chraňte se pěny, a nekažte
pěkně vypadal, koupil nás.
V pivovái-e nás brzo vysypaii s ní dobrotu piva, jak je sládek ze
z pytlů, a nadělali z nás sladu. sklepů vydává! Kdo chce, abych já
Ani věru nevím, jak mi při tom co kyselina uhličjtá pivu příjemnou
bylo; cítil “sem najednou, že již chut poskytla, at nechá zbytečného
ne'sem více skrobem, ale přisládlým cmírání a napěňování, a raději at
e em. Když pak konečně várka mne nalije co možná polehounku do
počala a rmuty se řádně ropraco— sklenice! — Tak jsem se dostal místo
valy , byl jsem dočista obrácen v do úst, kde jsem měl sládkovi poě
cukr, aniž mi při tom dost málo chvaly získati, do povětří, dříve ještě
vody ubylo. Na to nás dal pan starý nežli mne ústa dosáhla, i znova mi
hodit na štoky, ze stoků pak do tedy nastala pout povětrná.
kádi, kde k nám přimíchal kvasnic,
Ano, zase do povětří! Z Prahy,
ab prý z nás dobre podkvasné pivo unesl mne severní vitr k lesům Hořo—
bylo. — Sotva jsme b ly jakožto víekým, a tu mne pohltila štíhlá
mlade pivo náležitě oc azeny, po borovička, honemze mne kyslík
čaly nás kvasnice dráždití , mne i
vypudila
mne opět pomocí
vody
vláknoa proměnila.
esn! stromy
družku moji vodu, a tak neustupně ve
na nás dorážely, že ubohá voda mu— potřebuji náramně mnoho uhlíčitky,
sela zlosti puknout. Rozpukla se na a kde se tedy nějaká blíže lesa vy—
své částky, vodík a kyslík, a tito skytne, hned je ztrávena. Za to ale
oba chytali se mne a ostatních uhlíků, chová v sobě strom vlákniny na
& evně se nás drželi. Byla to rvačka centnýře a kterak se tomuto dřevě
má; v kádích to klokotem'ako ném“ vláknu dlti může, nahlédnete
by vařilo, něco uhlíčitky atika 0 do brzo. — Přišli drvoštěpovó a porazili
vzduchu, mně pak se podařilo co borovičku, na polena 'i rozřezali a
uhličitka zůstati v kádi, s ostat rozštípali. Později, k yž trochu se
nim jsouc smišena pivem. Když bylo vysušila, sestaví ' hromady polen,
konec tomuto poprasku, jejž sládci příkryli je zemí a za álili.
kvašení zovou, nastalo ticho, a
Takovéto hroma y zovou uhlíři
pan starý dal nás nalití do sudů a milíře. My uhlíkové rádi bychom
sudy dobře zacpati, a odvezl nás v ohni vždycky shořeli a v uhličitku
do skle a naPer's'tejn, kde pěkně se obrátili; že však uhlíl'ové polena
v ch ku ležák odpočívá, čekaje zemi oblepujl, nemůže se než ma
na leto.
lounko kyslíku k nám dostati; což
Stalo se, že 'ednoho dne v letě nám pak zbývá jiného, nežli zůstati _
vyvalili sud a n
' Pivo bylo vý čím jsme, uhlím, a pustiti všechnu
borné, a já čekal, komu se asi do choutku po kyslíku mimo sebe -—'?—
Tak se tedy uhlířům podařilo,
úst dostanu. A bylo mi jinak sou
zeno! Sklepnik vychvaloval pivo mne
dlouhém dobrodružném pu—
nade všecko i popadl džbán a nalil tová po světě konečně všech pří
davků
sprostiti,
a obrátiti mne
ho z vysoka do sklenice, že se pěny
skaro půl sklenky ukarbovalo. A to v černý tuhý uhel, je'ž zavezli
prý je dobré pivo, pravil, pln uhli do železných huti blíže lgomácova.
ěit , dobré chutnání, pane l-—-bkoda, Tam mne smíchali s rudou železnou
mys el jsem si, že mne co uhličítku a nasypali do vysoké peci, kde bylo
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horko přenáramné, takže železo
z rudy se vylučovalo a jako vosk
roztOpený se slilo. Co jsem já uhlík
měl při tom činiti—?—— Měl jsem
snad se zase okysličiti a. do povětří

u rehnonti? Bylbyeh to ovšem po
dre starého zvyku svého rád učinil,
ale já nebyl v peci sám, bylo nás
tam náramná síla, a každý hleděl,
aby se dostal z eee ven. —- Mně
se tehdáž v hlušekosti toho žáru
nainajtul přítel docela nový.

počet, ba stalo se jednoho dne, že
lékař se mnou právě jednomu vojínu
na. samém bo'íšti službu konal, ana
koule nepřáte ská hlavu 'emu roz
drtila, nůž pak mu z ru y v ad
nul a do bláta klesl.. Nepříte moai
se těžkými děly přes bojiště, nuž

zajeli, tak že jej nikdo již nezna
menal; í nemyslel jsem nic jináčc,

nežli
zůstanu
můj že
án zde
sám,
zastřepochován
en' lékař.jako
všem, člověk“ žá n' nevším
Zelezo totiž rozpálené uchvá nui si nožejčku , ačkoli mě násadku
tilo mne, a tak mne silně drželo, ze slonoviny a vůbec hezky vypadal.
že jsem se ho nikterak zbaviti ne Za to ale si ho všimnul starý náš
mohl. Teklo se mnou až na dno pece, druh kyslík. Ten s neunavnou pil
odtud pak když vypustili hutnící čap, ností hledal na oceli tak dlouho, až
vyteklo a do zvláštních kadluhů se byl skoro na polo zrezovatělý, já
nalilo; když ak po mnoha hodinách pak eo uhličitka utekl jsem do po
ustydlo, cítil)jsem, že je mi jaksi větří, i zanesla mne vichřice přes
diamantovitě, nebot byl jsem ná hory doly až k vinohradům dolno:
ramně tvrd.
rakouským, kde jsem se k zemi
Zelezo takovétojmenuji litinu, sklonil a čekal, až mne zase nějaká
berou pak ji znova na zvláštní
rostlinka polapí.
ohniště, kde jí opět rozhřívaji a
Ve vinohradech, jak si můžeme
něco uhlíku z ni vypuzuji. Nadal—mo omysliti, bylo nejvíce vinných keřů,
jsem čekal, že i mně žárem pomohou kteří jako každá šťavnatá rostlina
od kovového druha; mnohému uhlíku uhličitku milují. Jeden z nich si mne
se poštěstilo uprchnouti, já však přivlastnil a proměnil mne ve svých
zůstal těsně spolčen se železem, a cévkácll stavových v sladký cukr.
když pak toto z ohniště vzali a Když se leto sklánělo k podzimu,
skovali, udělali z něho ocel. -— byly hrozně již tak sladké, že se
Ano ocel je ten pěkný druh železa, pán k vinobrání chystal. Mně však
z něhož se, že tvrdý, dělají nože, se při tom nepoštěstilo, dostati se
nůžk , jehly, pilky a vůbec vše, s ostatním cukrem do kádí, v nichž
cokoli má ostrě býti. Kdyby mne se mošt na víno vykvasil.
uhlika neb lo, zůstalo by železo
NaOpak zůstal jsem se ětopkami
vždycky mě ké; má jest to zásluha, a slupkami pohozen, a za několik
že se z něho kromě sprostých hře dní když už i tento zbytek počínal
bíků, odkov a obruěi i takové dů kvasiti, zavezli nás do města Kremže,
ležitějsí a drahocennějěí

zboží dě— a. složili ve fabrice tamější na bě

latí může.
Ten kus ocele, v němž jsem já
vězcl, koupil jeden nožiř Pražský,
a na mnoha části jej rozsekav udělal
z jednoho kousku nožejč'ek ostrý
pro ranhojíče, k potřebě při všelikých
operacích. Brzo na to vypukla válka,
a já byl poslán v pouzdru sníiánovém
na bojiště, kde mnou lékař vojenský
živě maso z ran vyřezával.
Mělijsme tehdáž náramně mnoho
díla, nebot poraněných bylo veliký

lobu. krásnou to barvu bílou, která
se skládá z olova a kyseliny uhli
čítá. Tu mi tedy nastala ovinnost,
bělobu z olova učiniti. Nad ali si z nás
přede vším octa. v němžjá uhlík hlavní
mám úkol, vedle mne pak vodík &.
kyslík. Potom nás hnali přes desky
olověné, které jsme museli rozleptati,

ajich pomaluv uhličitan olovnatý

obrátiti. Ten pak jest bílý prášek, a
říkají mu podle města.,kde jej vyrábí,

také „Kremžská běl.“
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Zaobalen co běloba do papíru
čistého, byl jsem zase z továrny od
vezen do hlavního města. Tu inne
koupil malíř a ten mi připravil lůžko,
v němž doposavád se nalezám, a
snad ještě dlouho dlíti budu. Malo—

jímž Panna Maria přioděnabýti měla.
——
Zádná barva nemohla se mu lé e

k tomu hoditi jako běloba. Rozdě si
mne tedy olejem makovým :: natřel
mne uměleckým štětcem na plátno.
Tu ted , usadív se na posvátném
místě, meč am, započav svou pout
val totiž právě obraz Matičky Boží v paláci císařském, a snad mnohá.,
pro
Ch..ících,
ovalkoste
bai vu vpro
malbu bíléhoi otře
tku, mnohá leta meěkati budu.

Drobnůstky.
V Oceanii mezi ostrovany
kmenepolyncskéhozabíjejí matky
hned po porodu své dítky, jmeno
vitě dívky. Missionáí' Nott nepotkal
tam v Novozeelsndsku na 30 let ani
jedné matky, která by se oňjedno
dítko b la. nezabila. — 'Iiíimtéž na
ostrovec Radakských zemřelou chu
dinu do moře házejí.

Tamtéž

lidožroutství ještě v

Oni je den před tím do chlívů dobře
opatřených
týž dolíy—
tck
vypotí zavírají,
a potom kde
lépese stříhá..
o
stříži třebatě je* slanou
vodou mýti.
*
*

Modrý pondělek. Vanicliově
mají četníci rozkaz, v pondělí zvláště
k tomu hleděti, ab ' se žádný řemesl
nický tovaryš pod)oblíbeným zámy

slcmmodrého pondělka od práce

obyčeji. jsonc ve válkách tou po— nevzdaloval , tak že pak i každý
tulák přistaven bývá.. ——
Zvláště ve
větších městech pocházelo mnoho

včrou mlržováno, že síla sežra
ného do toho, kde jej sni, přejde.

radávnýdh věků propicho

škody z „modrého pondělkn“ nejen
pro národní hospodářství nýbrž ipro
mravnost vůbec; protož žádoucno
velmí, aby tento smutný pozůstatek
cechů s novým živnostenským řádem

ěovali, aby je od jiných rozeznávali.
Přednost tuto jinde krásná pleť a

k tomu jen alespoň tak měli jako
rolníci naši.

Aby již děti tomu navykaly,
vají
jim pro chut maso obětí , ježto se
od tamnějčích *občtníků
* obětují.

Za

vali v usích nevolníkům ucho docela zaniknul. ——
Mnoho mají naši
čidlem, a náušnice do něho zavč řemeslníci ještě doháněti: kdvby se
někteří šviháci* si přiosobili.
*

s

*

*

Když D i oge ne s, známý řecký
Známo z histdríe, že slavný otec filosof(nar. r. 414 před K. P.), jeden
vlastiKarel IV. vinařství české kráte střelce zpozoroval, který špatně
znamenitě zvelebil. Ohledem vína střílí, běžel a posadil se k terči
Zcmoseckého stalo se to roku 13:39, jeho. Když se ho ostatni tázali, proč
kdež zvláštním nařízením povolil,
aby mezi Radobýlem :: Zernoseky
(za Litoměřicemi) vinice se vzdělá
valy, které po 10 let všelikých daní
zproštěny býti měly. Tím způsobem
probuzena chut k pěstování ušlech
tilejších rev, které tak slavného na—
byly jmena.

to
činí,
mimo
terč,odpověděl:
mohlo by
že by mne náhodou
:

stál
seKdybych
ma no státi,

ttrefil.“.
Arlot, jede; dvorský blazen,

řekl příteli svému, vida okolo jdoucí
dámu: „Ai, to krásná. damal“ Ona
však obrátivši se pravila: „O vas
bych to říci nemohla“ „I mohla,“
Španělové*nemyjí ovce I-ed dí on, „kdybyste jen tak lhůti chtěla
stříží jako my v krajinách nasich . jako já jsem lhal.

.

107

—

Tažení loterie v Římě.

Tažení loterie jest sice všude pavlan vkročí ministerský kommisaí',
velkou slavností ,ano za naších po vyšší kněz v rouše íialověm a sedm
čítavých dob jest to snad 'cdiná si na stolici v mvo p_í-icbystanou;
slavnost národní , jižto neustá c ob podlé něho na se úředník sxětsky,
liby přibývá, sotva však bude druhé u rostred pavlanu stojí osufu :: na
město, kde by se slavnost ta a ta n chlapec na stolici, aby jej bylo
kovým leskem odbývala, jako v viděti z dola, rovolavač jest v po
Římě.
zadí v levo. ommisař sednuv si,
Na počátku ledna 1857 v sobotu dal znamení, ab ' se tažení začalo.
spěchaljsem na jeviště tohoto divadla,
Chlapec s v nou tváří, na nižto
na nevelikě, čtverhranné náměstí znáti, že ví 'ak důležitou zde “est
osobou,
udě kříž nad osu m,
před palácem ministerstva íinancí a
obchodu. Náměstí bylo 'iz pokryto sáhne v ně, vyndá číslo a podn je
čekajícími, ačkoli schůze o ještě dva úředníkovi světskému a ten zase
nact minut do dvanácti, kdežto se duchovnímu. Ten sundav obálku a
tažení mělo počiti. Diváci náleželi pohleděv na číslo dá. je světskému
téměř naskrze k nejchudší třídě oby sousedu nazpět a ten rovolavači.
vatelstva římského, a bylo mezi nimi Ticho hrobová opanova o celé na
mnoho tváří, s nimiž bych se byl městí, všecky zraky hledí upřeně
nerad o samotě potkal. Za okamžeui na osudného provolavače, an zařve
vyprázdnil jsem si zadní kapsy, abych hlasem dryačnicky zpěvavým: „Pri—
snad nezavdal některému souseda pří— mo fú estrntto il numero trenta otto“
ležitosti provozovati vnit-h umění své. (Ponejprv bylo tažcno 38). Polnice
Všecky zrak upíraly se dych hlučně zatroubí a v celém zástupu
tivě na pahíc, jehož veliký pavlan zmatené volání radosti a zklamání.
v prvním oschodí byl potažen čer Než najednou zase ticho, osudí se
veným su'nem. Za chvíli přinesen již opět točí, zlaté obruče se mile
tam soudek s pozlacenými obručemi třpytí, již chlapec opět saha'po roz
a, s ním přišly tři jednající osoby. hodném čísle, již se opět rozhaluje,
rovolůvá, hlučně troubí a divoce
Úředník dozorce, který obaloval
čísla do bílého upíru, provolavač, iiučí. Jeětě třikrát o akují, trouba
kter hromovýmlilasem číslopo čísle dozní po úté, za 0
žení zmizí
vykrikoval a cbla ec usi desítiletý osudíi s komisaři s pavlnnu, ale
ve třírohém klobouku, jenž čísla ha na náměstí dole to hučí, křičí, spílá,
zel v osudí téhož okamžcní, když proklíná., až ouzko posloucbati: ty
rovolavač vykřikoval. Když to vy jiskrné tváře něchtějí tomu jaksi věřiti,
'onano a diváci se náležitě přesvěd cítí. že kapsy 'ejich jsou posud tak
čili, žs jejich čísla jsou opravdu v
předsetím.
Alo
za maloujako
chvilbraly
u usadí
vášeň,
tom ětastném soudku, 1
provo prázdné,
lavač rychle točiti osudím, ž trvalo hučící zástup rozchází se na vše
několik minut. Tu najednou přestane, strany a náměstí jest opět tak tiché
zavzní hlučně zvuk polnice a na jak obyčejně bývá..

Drobnůstky.
Va u'canjson' staljse jaksi svým
automatem (samohybem) věhlasu '
mužem svého věku. Udělal totiž či:
chnu, která. sama žrala a zase po

travu ze sebe vypouštěla. —-l\'icméně
nebyl mezi učence do akademie přijat.
Když si pak Bu fl'on ovi stěžoval.,
řekl mu tento: „Příteli, tam platí jen
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geometrické hlavy.“ — „I proč pak
jste mi to jen dříve neřekl, odveee
tento, byl bych udělal velmi snadno
místo kachny *geometrafí
—
*
Tři znameniti angličtí lordové
vsadili se, kdo z nich ne'vtipnější
napad míti bude. V Anglicka bývají
sázky všeliké. Každý z nich napsal
svůj vti do tobolky a básník Toni
son mě souditi, čí vti nejbystřeiší.
„Není ani třeba,“ o větil básník,

„abych vaše vtipy četl; nebot slyšte,
tento
oné. vaše
na
psané:dojista
& sepře
uvoluji,
panuvtipy
'Iomso
novi ročně 2000 liber platiti. Je-li
pak lepšího vtipu
nad
tento?“
*
*

shůry dolii umí voditi; toliko toho se
lituje, že nedovedou vysoušeti ba
hnišfata a močály. Avšak tomu se
i u nás teprv nyní rolník učiti počíná.
Poněvadž v Kytaji hledění rolí
za hlavní zdroj bohatství a blahobytu
národního se považuje, bylo od vlády
zvláště pod orováno &vyznamenáno.
Císařsám vliistní rukou pole na blízku
Chrámu vynálezci orby zasvěceného
každé jaro vzdělává, připraviv se
k tomu, na samotu se na čas vzdaliv,
modlitbou &postem. Půl hodiny asi
oře sam kus pole, kteréž se za ten
příčinou střechoupřikryje; když pluh

odloží, chopí se jeho

knížata a

ministři a orají ne více pod střechou
ale pod širým nebem, čemuž císař
Za řeckéhocísaře Justi niana, z letohrádku přihlíží, tak dlouho až
Upravdu zvanéhoa z rodu slovan celý ten kus role zorán jest. K té
ského pošlého, naskytují se ponejprv práci se císař i dvoteninstvo v roucho

veřejné obecné ústav y tyto: epa
trovny pro starce (gerontokomium);
nemocnice (nosokomium); opatrovny
pro (ssaj—ící)dítky ('brefotrophium);

o atrovny ro sirotky (orphanotro
p ium), a ostinee pro poutníky u
cizince (xenodochiuml.
*
*

Chudina v americe. Zdeja
kož i v Angličanech má.chudý
právo na odporu státní; laska kře
sťanská ří i i stát v tomto ohledu. —

Uhudinee mají ro chudé, kteří
nemohou a pa kteří u echtí
pracovati.
*

*

V Ne w - Y 0 r k u dává sc chu
dinč obecní půda k zpracování za

levný peníz -; (též :e podává).
V Nizozemšku 'sou pro chu

.

dinu i pro zložiuee rolnické osady.
*

Jaká čest děje se rolnictví
.v K yta'i. Nejčetnější část obyvatel
stva v i(ytaji neboli v íně živí se
rolnictvím; však toliko jejich pil
nost, nikoli pak důmyslnost zaslu
huje uznání. V tom ale mnohý cesto
vatel se jim divi, kterak příkré strmé
návrší proměniti dovedou v pohodlné
k orbě terassy , a po těchto vodu

rolnické obléká; mezi orbou však
dvorská kapclla starodávné chvalo
zpévy na orbu a rolnictví pěje. Nářadí
rolnické, jehož se k té slavnosti užívá,
jest umele i nádherně děláno a chová
se ve zvláštních skříních velmi šetrně
a čisté. Pole. jcž císař vlastnoručně
oral, dáva obyčejně nejlepší obilí,
z něhož se pak chleby pekou, jež
nebi obětovati dlužno.
Protože však v Kytaji, jako
vůbec všecko umění i rolnietvi od
mnohých století nepokročilo a velmi
nedokonale se provozuje, jakož i
roto, že tam nejvice rejže se pěstuje,
která ze všech druhů obilných nej
lchěeji a nejčastěji se nezdaří, proto
lehce se dá pochopiti, že alespoň v
každý třetí rok v některé krajině roz
sáhlého císařství toho hlad panuje ta
kový, ve kterém rodiče dítky své buď
vraždí aneb prodávají; však i chu
ravei a starci život svůj násilně kon
ěívají, aby zdravým
l; záhubě nežili.
*
Člověče! tys*vyměřil prostoru
nebes, s vypočítal počet hvězd, tys
zachytí blesk v hrozném mraku,
ukrotils moře a bouře a podmanils
všecky živly: ach! roč pak do vzne
šených, hlaha tvé o se týkajících
snah tolik bludu se vmísilo?

0 rozšíření obilí po oboru zemském.
po zemi roztroušena. Avšak obilné
sk tuje, uzavírati lze, že tam člo rostliny, jakož i jiné důležité lid—
vě na v šěl stupeň mravnosti a stvu rostlině ;plodiny, kterýmiž nás
vzdělanosti vystoupil. — V otevře— prozřetelnost božská v tomto údolí
ných hrobech dřevních králů Egyt— časnosti oblažíti ráčila, z jednoho
ských od skumných zpytatelů na země dílu do druhého výlučně
lezena jest šenice tak dobře v ná. s člověkem se stěhují. Roz
dobach zac ovaná, že obilná zrna šiřuji se pak rostliny potravné nej
ani barvy ani podoby své nezmě více obchodem, a užitek zjich
nila. Pohřbená.tam od tisíceletí
rozšíření tak jest vydatný, že 'ím
pšenice o bývalé vzdělanosti a osvětě i neblahé nasledky rcpřatelskych
starodávných Egypťanů v též míře vpádů umírně'ny a umenšeny
svědčí, jako ohromné jich stavby, b ývaj í. Válečné tažení Rimanů
obilných
nápisy na pamětnícich, pyramidach sledovalo vypěstování
a jinych dávnínách této země. K nej druhů, a výpravami Rekův bylo
réví rozšířeno. Podobně jako Slo
duležitejšlm a takoi—kavšesvěto
vým rodům obilným náleží rýže, vany pohanka (tatarka) do Evropy
pšenice, kukuřice, špalda, žito (tež), byla přineěena, tak i skrze Arab
ječmen, oves, proso; mezi nimiž rýže a bavlník v zemích od nicli
rýže a pšenice mají prvotnost. vydobytých byly rozšířeny, a v kra
Dějepis nižadné nam nezanechal jích, které nepřátelskými vpády
zprávy o tom, kdo prvý rostlin obil jejich nemálo utrpěly, nalezli se
ných užíval a 'e nejprve zasíval. jich až dosavad značná ho'nost.
Nejdřevnějěi jicl'i dě' v mrákotu 'e „Stěhováníobilných drn ii, dí
zahalen: dle pohanských bájí by 't Humboldt, leží na bílednl; pů
jsou bohové sami, jižto stoupivěe vodní pak vlast jejich jest nám tak
na zem lidi tak vděčn 'm darem málo povědoma, 'ako ona rozličná.
lemena lidská, tera dle nejstar
obdařili. V Indii by tě to raliama,
0 E _ tě Isis, v cku Demeter
sich paměti ve všech země dílech
a ve laších Ceres, jež národům se nacházela.“ —
obilí klasité udileli, a je zasívati a
Pohledme nyní poněkud jen
žíti naučili. U Peruánův podobné běžněna přítomné rozděleni
podání z šedé redešlosti rozšířeno druhů obilných na povrchu zemském.
o kukuřici,
)yvěí tam nalezenou V podnebí točnovéin nemůž rolnictví
při odkrytu Ameriky. Věděti sluší, než jen z částky pěstováno a usku
že sveřepě obilí nikde po světě se tečněno býti, ježto za doby dlouho
nenalézá: a to nás přirozeně vede trvající zimy země lůno prudkostí
Kdekoli se po světě obilí vy

k domněnce, že obilné byliny vzdě— mrazův uzavřeno, &.k ustavičně ta

láním veliké vzaly proměny. Tomu
však od írati nelze, že druhy obilné,

jsouce ědictvím od vzdělaně'

ěích národů z dávnosti nam od
kázaným, jedině účinlivostí a pro
středkovánim lidským na povrchu

země se rozsiřily. Mnohá semena
bývají vodami, zvláště prouděním
moře, do náramných důlek zane
šena, jiná. proudícím se vzduchem
zavata: jina zase srstí aneb vlnou
čtvernožcův, aneb ptactvem všude

korka neplodnosti odsouzeno jest.

Oves a ječmen sahá.nejdále

k bočně a poskytuje obyvatelstvu
v Norvežsku, ve Svédsku, v Skot
sku, z částky v Sibiři a v ruské
Americe hlavní výživu. Sibiři má
Evropa zvláštní výborný druh ovsa
co děkovati. V posloupné radě. ná
sleduje žito, a seje se nejvíce v

Ědncbí
jižn ýchv
ajináchpřitočnovém.V
Skandinavie, Dánska,
Německu, Polsku a t. d. jest žito
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hlavním předmětem orby: ječmene

Evropští osadníci přinesli pše

užívá se v zemích těchto jako i nici a jiné obilí nnšinské do Ameriky,
u nás více jen k vaření piva, tak jakož i do Novohollandska a Van

jako oves hlavně jen koňům

diemenska. Ve Spojených obcích se
veroamerických roste pšenicei žito
tak jako v mírných kra'inách Ev—
Evropě,
v Sicílii
a v ropy, zvláště se tam ale chové. kuku
severní ljako
frice, druhdy
onu velikou
žitniei
hledati dlužno. Čím dále k jihu, ztrácí řice u velikém množství. v jižních
se žito až pomaluvymizí, apše nice zemích severe-amerického soustátí
stává. se pak hlavni potravou tam daří se rýže v hojnosti. Do Karoliny
ního obyvatelstva. Sem náleži Fran poslal na konci 17-110 století jistý
cie, jižní Německo, Uhry s Banátem, anglický obchodník z iny eentnýf
'akož i země západní a střední Asie. rýže; a tcnt jest původ a pramen,
lil jižních Němcích a ve Švýcarech z něhož se ročně proudí bohaté žeň
sejí místo pšenice špaldu. V dotče a vývoz r'žc z této částky nového
nych zemích pěstuje se vinný keř světa do čvropy. V Mexiku seje se
s dobrým prospěchem, a víno za— všude kukuřice, kteráž za příčinou
ujímá tam místo piva, pročež zů příznivého povětří a veliké úrod
stává i setí ječmene v ozadí.
nosti půdy rolníkovi za jeho snažení
Ještě dále k jihu ro i se čenice bohatou žní se odměňuje. V nížinách
u veliké hojnosti- hledí se pak spolu mívá. 200 ano i více zrn na jednom
i rýže a kukuřice; sem počítá. se klase. Indiáni & Mestizové živí se
Portugalsko, Spanelsko, Vlašsko, Tu— nejvíce kukuřicí a kassavou (Mani
recko, Recko a celý sever Afrik , hot), pšenice pak od obyvatelů bílé
kdež se i ječmen šestiřadý seje. V pleti v městech přehyvajících se
Egyptě nese ječmen 5—12 zrn. K zpotřebuje. Poněvadž krajiny Mexi
těmto druhům přicházejí: cirok (dur kůnské suchem trpívají, užívají tu
rak) a rozdílné rody béru čili rosa. zemci, jako v Nuhii, umělého za—
Na východu starého světa, v crsii, vodňovám'. Neurodí—li se kukuřice,
v severní Indii, v šířinéch a plani nastává v Mexiku drahota & hlad,
nách nedaleko Chvalinského moře tuzemci nuceni jsou, jisti bobule
se rozvinujícíeh všecky jmenované nopálové nezralé a trpké ovoce.—
druhy obilné, jakož i pohanka
V jižní Americe nachází se šenice
(tatarka) hojně a bez mnohé prace v jižních krajinách Brasilie, nenos
bydlitelů se daří, toliko ovsa tuto Ayres a Chili. V krajinách mírných
není, a tuzemci koně svévjeěmenem & řítočnových jižní polokoule po
krmivají. Vobojí Indii, Cíně a. Ja řa ek orby v témž srovnání a po—
panu převládá. ryže: jako zase v měru jest jako v krajinách pod stej
Americe hlavní obilí 'est kukuřice _nou vyvýšeností nad mořem severně
(neb turecka pšenicej. Z předmětů od tropů. ——V Australii podobně
tropické orby požívají obyvatelé Asie jest pšenice hlavním předmětem orby
nejvíce rýže: naproti tomu poskytuje tamějších osadníků: ale v nejjižněj
kukuřice hlavní otravu Amerika ších částkách toho veleostrova' a ve
nům. Toto rozdě ení osnuje se na. Vandiemensku potkáváme se i s ječ
přirozeném základě, jelikož Asie ne menem a se žitem. Obyvatelé ticho
poehybně vlastí jest rýže, jako kuku— mořských ostrovů nižádného nepo
řice plodinou Ameriky. Připomenouti třebují obilí, dosti ma'íce na jediném
'eště slušno, že obyvatelstvo zemí. blah0potravném chle ovm'ku. Majít
de se proso v hojnosti rodí, na i při tom palmu sagovou, která jim
nižším stupni vzdělanosti a obecného rýži a kukuřici hojně nahražuje, ježto
vyvinutí kráčí, nežli ono krajů těch, dřeň její moučnatý na pečivo se
kdež převahu má. pěstování a hle
hodí.liber
Strom
dává. obš'čejně
300
dřnějeden
moučnatého.
růbec
dění rýže.

za obrok slouží. Vůbec v severní
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dobrotivý Stvořitel země horkých

aby tak obyvatelé jejich s poskyt
nutým v palmách ovocem spolu i
mouku, oděv, palivo i náčiní sklízeli.

pásem a Oplývajíci ětědroty své na.
dal

ami ——mezi nimiž co krá

K arel Císař.

lovna vyniká palma kokosová — l

Drobnůstky.
V knihovně krále Ptolomaea Nehoda tato mnenši se značně při
v Alexandrii bylo rý přes 700.000
velikých a psanýcřh knih. Ta byla
sice od vojska císaře Julia římského
mnoho popálena, ale M. Antoniem
Triumvirem koupenými (as 200.000)

mícháním kandisovaného cukru (cu
krkandu) k pálené kávě a sice jed
noho lotu dobře rostlučeného cukru
na každou libru kávy. Ze při tom

lněna. Saracenové dobyvše r. 626
Klexandríe všecky knihy ty k roz
kazu Omsrově. na pžach spálili.,

vadž se pak káva takto připravená

na sebou,
zmar nepři
v Pergamě knihami opět z části do— spotřebovaný
c ázi, rozumí cukr
se samo
poně

Tíže neboli.váha zeměnaší.
Podle Bailly-ho , presidenta lon
dýnské společnosti hvězdářské, kte
ryž po šest let neunaveně o to se

pokoušel, obnáší hustota

země

méně sladí. ——Věc tato byla jed

noho kavárníka tajemství,jehož káva
co velmi chutná a silná zasloužené
pověsti požívala.

.

*

Hesla některých slavných
mužův našich.
JanKrištofPopelzLobkovic:

„Sladkého nezasloužil, kdo hořkého
se rovná nejvýše : 0'00'58.
neokgsiL“
Veškerá tíže země naší je
Svik z Lukonoě (z 16. stol.):
tedy : 6062165592211410488889 „Ve štěstí nepejchej, v neštěstí ne
zoufe'!“
tedy 6062 trillionů atd.

5.6747 (je-li zde nějaké chyby, tedy

.
s
ilém z Valdětcína
Velikost Angličana New věku):

tona (“i-1721) Znamenitý a vůbec
známý učenec francouzský Frant.
Arag 0 (11853)pravil, podávaje živo
topis N ewtona: „Pl-ohlašují hned

z rvu , že považuji New tonaza

největšího ducha všech časů a všech
zemí a ne 'imám při tom ani ne
smrtelnébovšá e p pl e ra“ -—Výrok
tento tim nabývá ceny své, že jej
pronesl veliký učenec, který zásluhy
učenců oceniti dovedl, že jej pronesl
F ran c o uz úplně vědom' velikosti
národa svého, národa svymi učenci
s skutky, svým ostrovtipem, du
chem a svou vzdělaností bez odporu
prvního na temito božím světě našem.
Káva. Pálená zvláště ale otom
umletá káva ztrácí za několi dní
kořenný zápach svůj, čímž se pak
odvarjejí jen matným nápojemstává.

.

z 16.

„Doufám v Boha svého,
žet mne sprostí všeho zlého.“
Zděnek Smil (Eusebius) V r a t i
s 1av z Mitrovíc (ze 17. stol.):„Toliko

cnost šlechtí“
JindřichOldrichP říchovský
z Příchovic (ze 17. věku):

„Lidská závist jest mé štěstí,
nestrkej mnou, dám ti pěsti.“

AdamZalužans ký ze Zalužan
(slavný lékař a přírodozpytec v 17.
století : „Ničím neodkládej“

arelknížezeŠvarcenberku:

„Buď vždycky pravdivým a zřejmým,
i jemným buď a evným,
& vlast svou zcera znej,
i vždy jen o Ill dbej*!“

Alfons z Aragonie byl u
jistého zlatníka s mnohými dvořany
svými. Sotva že vyšel, přikvapil za
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ském; a takéliž tou řečí dokonale

ním zlatník, a praví, že se' mu ztratil
veliký diamant.

Alfons poručil při— mluviti znáte?“ Na což oni řekli,

že jsou rození Říšané, jazyka toho
nikoliv sběhlí nejsou. l řekl na to
císař: „A proč pak se ho neučíte,
abyste se rekrutům při cxecírování

nesti veliký hrnec plný otrub a kázal
každému z dvořeníuů zavřenou rukou
doii sáhnouti, a odevřeuou z něho
Vytáhnouti. Když se tak ode věech
stalo a v otrubaeh hledáno, nalezen
byl diamant.
'

a vyučování dokonale vyjádřiti mo—

hll? Což pak to sobě za nějakou
nečesť pokladáte, toho krajejazyka
* * *
_
Císař Josef II. a císař užívati, jehož chleba i jiných po
František Josef I. v Hrani žitků trávíte? Tot nejenom ošetilé
cích. Podávám tuto událost, kte— smýšlení, ale i velikou nev ěčnost
rou zdejší rodák a národní básnik zjevuje“ To ropověděv moudrý
náš Heřman Gallas, současník cí mocnal', obrátil) se od nich mrzutě
saře Josefa II. ve svých zápiskách a vsedl do vozu.
vlastnoručně zaznamenal, a kterou
Jest to jakoby se časové po
jisté době opakovali. I za našich
slovo od slova v psal jsem.
_dob
navštívil J. Vel. náš císař Pán
„Roku 178 dne 29. měsíce
června jel císař Josef II. do Ruska město Hranice a zvláště akademiu
přes Hranice. Pozastavil se před vojenskou. Zkouška se red ním
poštou asi půl hodiny, kdež vyleza v akademii odbývala, a hle , na co
z vozu procházel se maličko pod nejméně páni učitelé mysleli, ztoho
odlouhím, a s rostý lid všudy se on též žáky vyslýchati dal, totiž
podotknuv
lioufnč blížil, aby svého monarcbu z českého jazyka,
viděti mohl. I počal poštmistr Ge při tom k učitelům slovy řísnými,
rardis tlačící se nazpátek žducha'ti, aby na to pilně dbali, by žáci v ja
což vida císař udeřil ho párkrate zyku českém pozady nezůstávali,
svou špařihclkou řka: Proč zbraňuje nýbrž aby si jej dokonale osvojili.
*
*
lidu, aby blíže přistcu ili, zdaliž se
obává, žeby jej zatlačí i? Když pak
Císař Augustus neodporu
mu na to vojenští oíicíři, krajští a čoval nikdy synů svých národu bez
jiní zdejší úředníci svou poctu skla
řídavku: „Pakli toho zasluhovati
dali, vyslyšev je všechn svou oby budou.“ Ano i veřejně svou nespoko—
čejnou přívětivostí , o írátil se k jenost vyjevil, že zástu cové národu
oněm a rozpravěl s nimi o věcech před nimi povstali, k yž oni ještě
jich stavu se tikajících, a vida též
praetextu
ještě
za
čipemých synu Ladoně podle dru togu
dOspěé
uznáni nosili,
nebyli(když
, a že
jejich
hych starších olieírův státi, tázal příchod tleskáním os vovali. Svá
se jich, kterak by sobě v těchto vnoučata vyučoval osobně, a zvláště
oko'ných časech svůj dlouhý čas je učil plování. (Sueton.)
*
*
- ratili? Načež jeden z nich pravil,
*
že je na učení rozličn'ch jazyků,
Hádanky
,
-zvláště pak francouzského vynaklá
Ani neklame, ani klamáno bývá.
dají. I túzal se ho císař důtklivě,
('omeeaz)
zdaliž se v regimentu mnoho Fran Co to? “'
Aby se líbil, mlčí. Kdo to?
couzů a Angličanů nachází? Na což
('Wd)
mladý oficírek odpověděl, že jen
několik. „A kterýchž pak se nej—

více nachází?“ vece monarcha.

'o l hyšlišu.
s
_sem [I?(dyžse komu líbím,
Cu

Roste během. láddptld?
l
' (use & ml )
sobě myslil,“ řekl dale císař, „že
Ne sobě ale světu slouží . Kdo
se těch, neboli Moravců, nejvíce na,-.
'
('oounls)
cházeti musí při regimentu morav— jsem?

„Ilanáků“,

odpověděl. „To jsem

]
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Lumír.
Kam podělo se varyto
Jímž hudli naši předci?
Jest rozbito či zaryto?
A sešli pěvci všeci?
vstaň Lumíre a pojď k mím
A zbuduj u nás zpěvů chrám.

Ai, posmívají sousedé
Se pro tu naši nouzi,
A v hrozbě na nás škaredě
, Zlý jejich zrak se spouzí.
() vstaň Lumire poznovu
A oprost nás těch okovů.

Kde stával druhdy zpěvu hrad,
Teď matná. čumí cliýže,
A nepřichází dotavad
, K nam dávno ždsný kníže.

Kdy's na vsryto zahudal,
Vždy Vyšehrad se třásal,
Kraj slasti blahou zarudal
, A kámen slávu hlásal;

U vstaň anire

od hrobu

() pojd aníre

s písněmi

A hudej všudy po zemi.
A sejmi z nás tu hanobu.
Lid všechen s tužbou hlubokou
_ Vždy na tvé písně čeká,
U vyřiň valnou zútokou
Již slova milovděká!
Kraj celý znova okřeje
Fr. Sušil.
Když píseň tvá ho ovějc.

Pochválen buď Pán Ježíš Christus!
Až na věky věkův, Amen.“ Toto
pozdravení nebude tobě,jakožto ka
tolickému křestanu nic neznámého
aniž něco neobyčejného. Avšak znas
snad také sám tak mnohého člověka,
komu toto pozdravcm' přes rty nechce,
aneb ktery tak s ěšně &kvn ně ho
ze sebe vyrazí, jako by ho byih něc'o
spálilo, a kdybys nevěděl, že to má
býti toto velcbné pozdravení, ani
b s neuhodl, co se svou pochvou
c ce na tebe zahoukna: pochva. .
Snad's také sám již měl okušení,
toto pozdravcní potlačiti, "dyž ono
již ze srdce do úst vstupovati chtělo,
& ty's miso toho řekl: Dobré jitro,
aneb něco podobného. Na to můžeš
si něco zakládati; nebot tu's jako

kých kloboukovýeh paniček nikdo
neklckl -—nevím právě roč, abych

ti to pověděl; já tak sedim, že snad
roto ne, že by lidé mysliti mohli,
ze také oni jsou katoličtí křesťané,
a že také oni mají náboženství, a
že také oni uznávají Syna. božího a
Vyknpitole svého za.většího nad sebe
pána.
bys nepřišelPochva—
vhod,
'dybys _“—Těm
jim dal pozdravení:

leu buď Pán Ježís Christus. Tu si
musíšjiné pozdraveni ohjednati jako
k. p. ponížený aneb jestě lépe: nej
ponižcnější služebník; aneb mám tu
čest, rozkošného jitra přati a.podobně.
A chceš-li to dobře vyvésti, musíš se

ři tom hodně hluboko uklonit, mno—

emjeětě hloub nežli to doma dělával
mnozí a třeba studovaní páni v mě— při pozdravení: Pochválcn buď Pán
stě 'ednal. U těch neplatí arci toto Ježis Christus! neboť tento nebéře
poz ravení více, a proto u nich zmi to tak přísně jako onen pán v mě

zelo, a také když na klekání zvoní,
tu by nikdo z nich nesmekl :. se
nemodlil, a když jde kněz s Pánem
Bohem k nemocnému, tu
z nich
a z nestudovaných velkých | nevel—

stě nebo na venku.
Již jsem kolikráte o tom pře
mýšlel, proč asi toto tak krásně &
velebné ozdravení v takové nevít
žení up lo. Mohu toto pozdravcní
8
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jak chci ohraceti, nenalezám ničeho
ncslušnóho nebo urážlivého v něm.
Nemohu nahlížeti, proč bychom ne
měli Pána. Ježíše chváliti? Ba na
0pak jest ono docela podle ísma
svatého, nebo apostol národ , na
jehožto slova přece i sami luteráni
a helvité mnoho drží, píše, že řed
jménem Pána Ježíše každé ko eno
se má ohýbati nebeských, zemských
i ekelných. V pozdravení nevězí
toho příčina; musí teda jinde vězeti,
a to v těch. 'ežto mají tak pozdra
vovati; v li ech musí vina. trčeti.
U těch však nedá se to, dle mého
zdání, jinak vysvětliti, nežli že lidé
v Ježíše Christa bud již právě nevěří,
anebo
nebodruhé
že jej) ude
právětímnemiluji;
vinno, jedno
aneb
oboje. —
„Co, uleknuv se řekneš, v Pána
Ježíše nevěřitií jak jest to možná?
Kdo jen biblické příběhy četl, ba
kdo se 'en katechismus učil; co se
tu divné o a zázračného oPánu J ežíěi
vypravuje, jak jeho vtělení anděl
Gabriel zvěstoval,jak se narodil, vy
učoval, divy a zázraky činil, trpěl a
ukřižován umřela z mrtvých vstal, a
církev katolickou založil, jí své mi
losti, svaté svátosti, svěřil,a na nebesa
vstoupil, a Ducha svatého seslal. Není
divu pohanu neb turku nebo židu, kte
rýž 0 Pánu Christu ničehp ne'slyěel,
že nevěří v Něj; ale křestan a kato
lický křesťan aby v Nej nevěřil, tu

přirozenost v jedné osobě spojil, aneb
zdali dvě osoby lidskou a božskou
podržel atak dále.— To všechno máš
za věci zb čně; ty věříě,že jest J ežiš
Christus ůh &spolu člověk, že jest
druhá božská osoba, že v této jedné
osobě Ježíšově božská i lidská pri
rozenost spojeny jsou, že jest on náš
pán, náš vykupitel, náš spasitel, usta
novitel zákona a učitel. Tak to sto'í
v katechismusu, & pnnktum. ——JJ
náče jest to ale s učenými. Ti roz—

kládají všechno , mluví pro to a proti
tomu, bádají o tom jak a proč?
a po podobnýcli)věcech. To sice také
musí býti, ale mnohý spoléhá se
jenom na svou hrstku rozumu, a
chce zázraky prozírati, nestíhlých
věcí postihnouti, nepochOpitelné ro
skoumati, moí-e tajemstvi božíc do
důlíčku svého lidského rozoumku

vměstnati,a tu se neszka stává, že

bludy rozličné povstanou, jak se to
při tajemstvích o Pánu Ježíši stalo.
— Takt učil počátkem 4. století Arius,
že Ježíš Christus prý není 'ednoro
zený syn Boha otce, nébrz že byl
teprv v čase od Otce stvořen, a tisíce
a tisíce tohoto bludu následovali ana—
zývali se ariani. Asi za 50 let povstal
jiný, Apolinář, a učil, že Ježíš Chri
stus 'est sice Bůh od věčnosti, ale že
prý okonalou lidskou přirozenost na
se nepřijal, a ti co se k němu při
dali, slouli Apolinaristi. Netrvalo to
dlouho a ovstal Nestorius a učil, že
věru nevím co bych o takovém my— v Ježíši C istu jsou nejen dvě roz
sliti měl. ——A pak Pána J ežíěe nemi dílně přirozenosti, božská a lidská,
lovati, kterýž nás tak neskončeně mi nýbrž prý také dvě rozdílné osoby,
loval a z lásky k nám se vtělil a na božská a lidská. Take on našel násle
svět pHěel, z lásky k nám na kříži dovníků a zastávatelů tvrdoěi'ných.
smrt podstoupil, &z lásky nás dobro — Proti němu povstal Eutyc os a
dinímiobsypává, to jest pouhá nemož ve své horlivosti upadl opět do ji
nost!“ Ano, můj milý tak by arci měli ného bludu, uče, že v Ježíši byla
vžichni křesťané sm'šleti a iednati. ne'en jedna osoba, ale, prý, také
Ale jak docela jináee se to ve světě 'edna přirozenost, božská totiž; a
ukazuje! -—

Ze jsou lidé, jenž v Christa Pána.
buď dokonce, aneb dobře nevěří,jest
stará věc. To se pak takto stává. Ty
: mnohý jiný arci nehloubáš mnoho
o tom,jak se Ježíš vtělil, jak se Bůh
člověkemstal, zdali božskou s.lidskou

lidské tělo že, prý, měl jenOm zdán—
livě. -— Pri všech těchto a podob

ných bludech a kacířstvích měli
předce uctivost k Pánu Ježíši; ale
v nejnovějších časech to jinak cho
dilo, rozum čili nerozum to zkrátka
odbyl. Ze nemohl tajemství o Pánu
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Christu ochopiti, zamítl všechno
rka, že ežíše Christa, prý, ani ne
bylo, to že jest, prý, jen vymyšlená.
osoba.
hle, v tom spočívá pří
čina, že Ježíše Christa nechtí již
tak chváliti, proto že v něj již ne'

jest syn boží, jedno s otcem, že

věří. ——Avšak, co lidé po 1800 let

bývaly, byl by ho Ěůh divy a zá
zrak konati nechal? Nikoli; kdyt
by byl tím podvod pod orovaL
Ježiš ale konal divy a záz ' *,tedy
nebyl lhář ani podvodník, t y jsou
jeho řeči a u'ištováni ravdivé, tedy

věřili, co apostolové na své vlastní
oči viděli a rukama hmatali, co svou
smrtí dosvěděili, to má ted najednou
vvmyělěnkou býti! A předce jsou
lidé, kteří tomu věří a ostrovtipu
takovéhoto uph'ače Christa se ob—
divujíce jeho nevěry následují! -—

Jiní pak dí, že skutečně jednou
Christus byl , ale že prý nebyl nic
víc a nic míň nežli mouth" muž,
veliký filosof, jenž prý se o Egyp
ťanů své moudrosti naučití měl.
Ovšem že moudrý muž; ale jeho mon
drost nepocházela z Egyptu, nébrž
byla to moudrost nebeského otce;
ovšemžc velik ' filosof, out již co lŽti
letý chlapec osofy svého času za
hanbil a zahanbí všechny íilosofy
nevěry i s 'c'ieh bezbožnou mou—
drostí, až ně ' přijde soudit živých
i mrtvých. ——
*'id', jaké to matcnice
nevčr & bludu! Ille odtud to po

musí všichni v něj věřiti, chtě'l-li
do života věčného vejítí atak dJále.
— Teď ale se těží: Kdyb byl Je—
žíš podvod zamýšlel, k yby jeho
řeči &.ujišťování byl

lži a podvody

jest on syn oží, ná. edovně musim
v něj \'ěi'iti. A já, věřím v něj, a
dám si raději život. vziti, něžli víru
v Ježíše Christa, jednorozeněho syna
božihc.“

-„

_

'

Nato ti jen pravím, že 's tímto
důkazem nevystačiš. Tito lidičky

nevěry
ani vpravxdlem
diVy ani zázraky
nevěří; právě
a vůbec
u nic
jest, všecko upírati nebo aspoň v
pochybnost uvěděti. Divy, zázraky,
myslí, že je rozumný člověk ani vě—

í'iti nesmi; na nejvýš by tebe i s
tvým důkazem politovali. --—„Ta
ková je?“ řekneš snad, „i to musím
těch lidí politovati; nebot vím velmi
dobře ze svého katechismusu že

chazi, že pozdravení: I'ochválen

Christus musel nás Vykoupiti od dě—

velkém ncvěrcckěm světě nechtějí
a 'ak by měli toho chválití, v kte
ré o nevěří, o kteréhož \'elebnosti a
dobrotč přesvědčeni nejsou, ba často

dičného hříchu a od pekelného trestu,
do kterého každý člověk pro ten hřích
upadl; a vždyck jsem slýchal, že
ani nejsvětější ověk, ba že ani
všichni lidé dohromady neb li by

ani zdání nemaji? — „Jak? jest
to možná?“ řekneš snad udiven, a
doložíš: „co pak neznají důkazu
pro božství Ježíšovo? Takový dev

urážku, Bohu učiněnou, shladili a
zavřené branv nebes opět otevřeli;
a že jenom ůh sám v lidské po

bud Pán Ježíš Christus! ve

cela
jsem ijednou
slyše jednoduchý
& roto sidůkaz
ho dobře
zapa
matoval.
pislně svatém, a to snad
předee ještě něco platí , čteme totiž
o mnoh "ch nadobyčejných divc0h &
zázracic ], které Pán J ežíš činil. Vy
pravují se tak, že nelze, je upírati;
jlsou
to tedy
prave divy
u pak
si myslím:
Divy &zázraky.
a zázrak '
neda zajisté Bůh lháj-i a odvod

niku konati, zlástě když jimi své
lži a podvody otvrzovati chce. To
jest opět rav a! Tedy dale: Ježíš
Christus ': on že jest spasitel, že

s to bývali, aby neskon

enou

stavě to mohl učiniti. Nebylo—líted '

nížíidného Christa, aneb, nebyl—'
před 1800 Christus Bůh sám, tedy
nejsme ani vykoupení, a pak by

chom b_vlinejneštastnějši, ze všech
nejvýše neutěšitelní tvorové na. širo
šírém světě. A co k tomu dí ti ne
věreové?“ — Oni dí, že prý není

ani dědičného hříchu, vůbec ani
\ekla; to že prý jsou toliko nálezky
ěží, a tudy že pí " vykupitele ani
zapotřebí není. Vidíš, že všechno
upírají. ——„Když všechno uplrajíf'
pomyslíš si, „tedy nechci. s nimi
81:
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ničeho míti ba ani o nich slyšeti.“
A to máš dobře.
Také jsem ti právě tutéž radu
chtěl dáti. Chraň se nevěrců. Ob

ho chválil a velebil, a musíme všech
vybízeti, aby s cbválem'm Ježíše

Christa se shodovali. Ale tato ve—

liká. láska lidem chybí. Takt svatí
zvláště ale musím tebe na něco upe— milovali Ježíše Christa, a srdce i
zorniti. Mnozí začínají pérem i ústyr ústa přetýkala chválením s,velebením
nevěru tuto také v našich Vlastec
Pána. A hle, nevděčnému člověku
rosěiřovati, aj sou přitom tak ůskoční, nechce se více Ježíše milovati! Jdi,
že tuto nevěru za vlastnost dobrého o tvrdosrdný, k jeho 'eslím v Be
vlastence vydava'í. Pod rouškou
tlémě, a taž se sebe: roč pak vše
lásky k vlasti a národu ukrývají mohoucí velk Bůh tak malým a
jed nevěry, a snaží se lehkověrným slabým se s ? Jdi na horu olivet—
velblouda na nos postaviti, jakoby
horu
kalvarskou
taž
svaté náboženství katolické na za skou,
se se]jdi
e: na
Proč
Christus,
syn aboží,
hubu naši slovanské národnosti bylo, všechno toto tr ěl? pro koho to
'ako by nevěra a láska k národu učinil? —- o eihe! tu musí tvrdé
jedna a též věc byla. Proto se také srdce tvé se obměkčiti, jako sníh na.
nestydatě opavažují hanu na svaté na teplém jarním slunci, a zvolati musíš:
boženstvi, na církev mctati, a samého O lásko má, proč pak jsem tebe
PanaJežíše snižovati, a veřejně(stalo
Vždyílšk nemiloval,
proč pak jsem
malo miloval?
se to zvlášť v rouhavém spisu: Zi tebe
vot Ježíšův od Renána) i soukromně
Ano na tom to záleží; kdyby
rozličné jakkoli znamenité lidi ba i s 'edné strany lidé víru v Ježíše
mistra Husa k Pánu Christa přirov Cilrista pevně drželi, a kdyby s dru
návati. Těch a takových nevěrccky he strany srdce své láskou k Je
žíši rozněcovali, ak bychom své
smýšlejících se chraň, nevěi' jim.
Věak nechmež ted nevěrcii, : krásné ozdravem častěji a nábož
obracmež se k těm, kteříž v Ježíše něji slýeliali. ——Učíňmež nyní úmlu—
Christa věří. Tu dlužno nám se té:— vu mezi sebou, kterou ale každ'
zati: Proč ak také tito nechtějí o z nás nn. slovo musí zachovávatl:
našem chvšitebněm a krásném o Budeme hodně často a. nábožnš uží—
zdravení věděti? Jiné příčiny nelze vati pozdravení: Pochválen bud Pain
Ježís Christus, až na věky věkův!
ani si mysliti nežli: Že Ježíše pravě a nebudeme se za toto pozdravení
nemiluji.
Mnohý
řekne:
niko
i,
(já
se 'en ostýcham. Ai, ai, miluje-li k o nikdy styděti. Snad přispěje k tomu,
koho, a má-li ho hodně ze srdce že Ježíš Christus Opět více ke cti
rad, ak se nic neostýchá. Veliký přijde mezi lidmi; a to by bylo velmi
kral
avid hlasitě a .veřejně celý záslužné.Nebotkdož mne před
svět vyzýval, slunce, měsíc a hvězdy, lidmi cti, dí on, toho budu
ptactvo v povětří, ryby ve vodě, také před otcem mým,jenž
zvířata polní i lesní, lidi i anděly, v nebesícb jest, ctíti. Tedyzů;
všichni aby Boha chválili a velebili. stane při tom: Pochválen bud
Milujeme-li Opravdu Ježíše Christa., Pan Ježíš Christus, až navěky
pak musíme si přatí, aby celý svět věkův. Amen.

Drobnůstky.
Největší hostinec na světě.

Všechna odnikůnl nového světa
(Ameriky) jsou velkíínskými rozměry
vyznačena, což i nově vystavěný

hostinec v městě Novém Yorku do—

svědčuje. Tato , na 7 ater (poschodí,
kontignací) vysoka udova, heatin
cem „k novému světu“ nazvaná,
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pokrývá plochu 3.600D metrů (me
tre má naše 3 stopy, 1 palce, 10%,

nimi v bujném výkvětu. —- Tak v
Rusích; u nas mívají židé v obcích

kánské, plochu 456g metrů mající

rozené, poněvadž se obce naše sv mi
německými školami o vzdělání je ich
dosti dobře staraly; užívají jic a
prospívají v nich přirozeně němečtí
židé lépe než čeští kiestsné.

čáry) a obsahuje v sobě jedno vch— vrch inteligence,

večcřadlo, 8 velikých sálů spole
čenských, 120 menších k prona

jemným
súlůvpocest
a 420
velikých bytům
jízeb patřících
ubytovaní

ných, ani
menších
ko
můrek
pro nepočítajíc
s užebnictvo
určených.
Schodů tato budova nemá; nebo
kdožeby lezl do 5-ho, G-ho, 'i'-ho
patra jako na vysokou věž nahom?
Místo schodů zaujímají velikým pa
rostrojem na horu a dolů hnané
vozíky, z nichžto každý 6 osob při—

jmouti může. Hostinec má svůj vlastní
gasometr (stroj k vyrábění osvětlo
vacího plynu), z něhož na vše strany
budovy rozvádí. Každá. světnice má
svou vlastní vodu; kouření (topení)
stává. se pomocí vřelé páry, která
se trubicemi přes každou světnici
vede. Ve zvláštním oddělení budovy
jsou kuchyně a komory, v nichžto

pára ubrusy, servitky a jiné běliny
pere;
ve hkotlů,
avní kuchyni
jestse5maso
veli
anských
v nichžto
pro tisíc osob val-í.
*

.

Zidé v Rdsku. v Oděse
v Rusích založili si před třemi lety

což ovšempři

. .

Pomsta obuvníka. Jistý

mladík z Paříže navštívil Milán a
jelikož potřeboval nových bot, byl
poukazán k nejdovednějšimu obuv
níku. Přijda k tomuto a číně svou
zakázku podotknul pyšně: Jest mi
to velmi nemilé, že se vidím nucen
nařídití si zde nově boty, ár pa
řížských zajisté nedostanu. Sstatně
hled'te mi posloužitijak pravě umíte.
Obuvník, jsa touto nešetrnou po
známkou uražen, mlčel, a přinesl
druhého dne jednu hotovou botu,
aby ji zákazník oboutí zkusil. Roz
mazlený Pařížan obuje botu a jeli
kož jemu výborně přiléhala volá
potěšen: „Tot je výborně, na mou
čest, jako v Paříži, ani bych se toho
nebyl do Vás domýšlell“ Obuvnik
rosí , aby mladík botu opět vyzul.
"o se stane, avšak k největšímu
úžasu vidí Pařížan, že mu zůstal na
noze ten ncjvkusnější baletní střevíc,

také židé svůj organ a sice vjazyku

'enž uvnitř
bot-yvelmi
uměle
národním — ruském. Dle slov re— liyl.
„I u všec
všudy,“
zvol raven
Paří—
daktora tohoto časopisu p. Rambo žan nadšeně, Vy jste učiněný čaroděj!
viče musí se opozdění se rusko- ol Prosím Vás, brzo-Ii dostanu tu dru
skych židů v osvětě připisovati to 'ko hou botu?“ -_—„Tu druhou? ——„Nu

té okolnosti, že si neosvo'íli jazyk
naroda, v němž žijí,jako ží é západo

ovšem, vždyt pak v jedné botě ne

žid jen
má sice
rusky
ievropští.
po sky, Každý
píše ale
židovskou

vil mistr ševcovský zdvořile se uklo
niv, „tu druhou račte si dát zhotoviti

mohu choditi.“ ——
„Tu druhou,“

ra.

němčinou, písmem hebrejským. — ——v Pařížíl“ S těmi slovy o ustil
Velkého obchodníka není mezi nimi u vědomí své hodnosti při ytek
a obchod jest větším dílem v rukou udiveného Pařížana.
.
::
žen, čímžrodinné poměry velmi trpí;
děti se musi svěřiti z cela služkám
Během 16. sthletí bývali v mě
a následkem toho jest prý mezi židy stech českých takoví pekaři zvlášt—
ruskými tolik mrzaků jako nikde ním způsobem trestani, jížto ěpatné
jinde. Muži vyloučeni ženami svými pečivo pekli. Bylit k rozkazu před
z obchodu oddávají se lenosti a stavenstva bez milosti do koše dění
podloudnictvi. V za dníchkra'inach a na náměstí do kašny zlehka po
jsou prý celé spol y podloudJnickě.

Závistivost a nenávist jest prý mezi

topení,
aby odilí,ja.ksiveřejněomyli.
takto svou lakotu, kterou
ce
éobcíš
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Jak se nám nebe předstamjc?

Dojista převyšuje stav ten duše,
jejž nebem jmenujeme, vsecko naše

myšlení, a roto podobenství,

jimiž slovo

ožl k nám o nebi a

jeho slastech mluví, dle našeho

pochopu

volena jsou, a vždy a

všude 'imi praveno tolik, kolik _chá
páme. ebot těmiž vlastnostmi stkvi
se obzvláště podobenství Písma sva
tého, uvodíc nám na mysl veškeré
radosti nebeské. Tak mluví jimi zje
vení Boží dojímavě: a k trpícím,

známe dokonaleji, nežli zde možná
duchu nejdůvtipnějšímu.
A z toho bude veliká radost.
Již smysln
člověk nad ničím ne—
mívá tak ve ikó radosti jako když
něco nového, nevídaného může spa—

tí'iti: jak se teprv zaraduje duše,
když ji bude pepatřovati na to, co
'o nejkrásnější a nejdivnějěí — na
oba samého, poznávati jej do—
konaleji a koehnti se v kráse původa
pravdy a cnosti samé.

b) tak k těm, kteří těž o pracují
2. Obcování s Kristem a
a pod tíží vzdých aji, & nicméně
pocho itelně c) promlouvá slovo Pá svatými jeho. — „Kde 'sem

ně k idem pezemským, tělesně

já, tuti můjslužebnlkbude.“

(Jan 12. 26.)
Každý člověk rád se nachází
ej ícím,
myslsllutků
'ejich
nnajaloniti
k činěníchtíc
dobrého,
ve společnosti jednostejně smýšle
bohomilých.
A jakž, abychom v řeči své jících lidí, zlěmu stýská se ve spolku
dále postoupili, mluví Písmo sv. k poctivých, a spravedlivý by o rozum
duším bobomyslným a vzděla jřřiěel,kdyby s lotry obcovati musel.
ím více touží člověk pobožn po
ným? — Slibujet jim:
1.statkya radosti duchovní, obcování s Bohem, tak že sv. avel
a sice
vyřknul
tu touhumám,
klassickým
„Radost
rozděvyro
en
ú lně'ěí oznání ravdy; kem:
2. obcovjáníl: Christelin &sva— bgti a obcovati s Kristem.“
(Fl. 1, 23.) I toto přání zbožných
tými Jeho;
& nevýslovnou oslavu nebe— duší bude vyplněno v nebosich , nebo
Pán
Ježíš prosil Otce svého, aby
skou;
věrné jeho spo'il s nim vc slávě
4. shledání se s přátely &
věčné (Jan 17 , 2 ) ef. (Zjev. 14, 1—5).
5. to vše bez konce.
2. Timto peti—enimna. tvář Boží
1. „Nyní vidíme jako skrze

::rcadlo v podobenství , ale a.obcováním snebeětany na
tehdáž tváří v tvář.“ (Kor. 13,12.) bude duše zbožná jakési ne

Zde na světě vidime sice skutky vyslovné oslavy a vznešenosti.
a. tvory Boží: jeho však samého, „Nejmilejšilnyni jsme synové
Tvůrce neviditelného, rozumem po Boží: a ještě se neukázalo,
stihnouti nelze. Celý svět, země s. co budeme.“ (1 Jan 3, ?.)
V zmku obilném leží již skryta
obloha jsou “akovelikánské zrcadlo,
v němž vi íme, ne Jeho samého, bylina se svojím listím, s květy &
ale odblesk jeho moci, lásky a všude ovocem, kteréžto svým časem vzej
přitomnosti; on sám přebývá ve svě dou z ní. Ale toto všecko není na
tle oku smrtelnému nedostupném. tom zrnku viděti, ono to 'eětě není
Když pak někoho dobře a jak patrno, & kdo toho nevidě , ani by
náleží
znati chceme, díváme se neřekl, co z toho zrna vzejde. Rovněž
jemu tv ří v tvář. Tak i když Písmo my již nyní jsme synové Boží: ale
sv. slibuje: „tam jej poznáme tváří -_ještě není na nás patrno, co z nás
v “tvář,“ chce nám tím na um po bude.To pak víme, že když
ložiti, že na enom světě Boha po—

se ukáže, podobní jemu bu
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deme; n ebot vidě ti jej budeme
A to velika rsdost,že jsme jich
neztratili, alejen předeslali, aby nám
tak„[jakž
jest.“
(1.
Jan
3,
2.)
ak jsou i kapky ranni rosy zjednali místo, kam sami přijít! kde
krásné odobné malému slunci, ale
teprv te dáž ukáže se jejich krása,
až slunce veliké vzejde a na ně září.

se s nimi shledatí doufáme. Á jak
myšlenka ta: shledati, poznati se
o ět na věčnosti, mocně ctnost a
4. Shledání se s dobrýmipřd— b aženost lidskou pěstuje! Za uzujet
lměvamysl ne řátelskou; vz uzujet
tel y oží
jestživota
jednaspolečenského
z největších radosti
roz
a životaa aušlechtujet las u kbližnimu, zvlástě
rodinného zde pod lunou. Když se k přátelům; zasvěcujet svazky spo—
davno už neviděli přátelé a najednou lečenské a odjímá hrůzu smrti.
5. A všecky tyto slasti
sobě padnou do náručí: tu se prolévají
slze radostného shledání. A však zde n eb e s ké mají do sebe té před
není tak radostného shledání, aby ne nosti, že trvají věčně. „Spravedlivi
bylo kaleno myšlenkou rozchodu s
ůjdoudoživota věčného.“ (Mat.
loučení; a to „loučenLloučení, jak je ' a'), 46.) Nejštastnějšim lidem děla
to těžká věc.“ ím radostnější bylo někdy starosta bolest ta myšlenka,
shledání, čim delší &srdečnějši ob žejejich štěstí předcejednou vezme
cování: tím bolestnější potom při konec, že sestárnouti a umříti musejí.
padá od sebe rozchod s. loučení. Tento strach odňat bude na štastná
A však shledání se v nebesích bude věčnosti. Smrt, tento rušitel života
takové, že už nikd nebude louče & radostí, tam nebude míti vlády

více.— „Ani oko nevídalo, ani

nim přetrženo: „ aličko & uzřite
mne zase -— -— o ět vás uzřím

ucho neslýchalo, anina srdce
a radovati se bu e srdce vaše, lidské nevstou ilo, co Bůh
a radosti vaší žadný neodejme připravil těm, kteři jej milují.“ (1.
o d vás.“ (Jan 16, 22) —

Kor.

2, *.'-).)

Drobnůstky.
Poustevník, život svatý vedoucí,
přišel jednou do Alexandrie, & byl
od zlomyslných světáků škúdlen a

posmívan, a také em,

lidi, a předce ons. jest základem

všech cnosti. Odetne—li se strom od
kořenů, uschne a zhyne. Odlouči—li
se cnosti sebe světějšl od pokory,

jakým by

se mohl zázrakem o synu tesařovu
z Nazaretu (tak totiž nazývali po
hrdlivě Spasitele) kázati? Pok0jně
. dal jim za odpově : „Jeden z jeho
zázraků jest také ten, že mne na
učil a že mne silu dal , abych se pro

zajdou a pominou.

!

o

o

P 0k o r a podobá se kořenům,
na nichž ostatní strom cnosti roste.
Kořeny ukryty jsou v zemi, šlape
se po nich, nikdo nevšímá. si 'ich,
s. předce drží celý strom a s ávu
života jemu davaji. Nápodobne po

kora jest ukryta., a neviímána od

.

Nůpisy pro příbytky a dílny.
Z pilnosti se štěstí rodi,
lenost holou bídu plodí.

vašeáxťení
a posmívaní
hněvem
roz
' ' “ Posměvači
odklidili
se ne—
za
han ení.

.

*

Kdo Bracuje,
toho
ůh nezkracujc.
.

Bez práce není ovoce.
,

Kdo chce něco míti,
ten se musí přičiniti.

Jak ty Bohu,
tak Bůh tobě.
Své. ruka vladyka.
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Maliěkost v domácnosti.
Řemínek, jímž se klika na dve—
řích vytahu'c, jest snad přec ne
patrnou m 'čkosd? Ale slyěmc, co
o něm francouzský spisovatel Say
umi povídati:
„Za mého
bytu na venku,“
iěe on, „zkusil jsem též jeden pi-i
klad oněch malých škod, kterým
každá. rodina samochtě se podrobuje
— z nedbalosti. Na dveřích, jež z
dvorka do pole vedly, scházel mím
řemínek, jímž se zapadak či klika
měla povytahovati; proto nesměli
jsme zavřiti tyto dvírka. Privteli
jsme je přece za sebou, jak možná,
ale klika zapustiti se nesměla; protož
zůstali brzy zavřeny, brzy zas se
otevřely, a tak vrza'íce, napořád
se zaviraly a otvíraly. \řyěel-likohout
neb slo ice, aneb 'kůře, ztratilo se
všecko. eden den běhlo nám tlusté,

„milostné“ selat

o, a ublhalo k

lesu. Hned každý, kdo )i'í ruce byl,
zahradník, kuchařka, mladšinka, bě
žely za ním. Zahradník , kterýž první

byl úskoka zahlédl, chvátaje za ním
vymknul si nohu v kotníku, a nemohl
pak 14 dní ani z domu ijíti. Ku
chařka, která právě vyvařovala pě
kné prádlo, našla při svém návratu
je připaleně; a poněvadž mladšinka
spěchajíe za scletem, opomenula pri
vázati krávu bujnou, ta zatím dala
se do hříběte, které též v kravíně
bylo, a nohu jemu zlomila. as, ne
mluvě ani o bolestech, jejž zahradník
ztratil, stál doiista 20 korun; prádlo
připálením zkažené a hříbě raněné
též tolik, neli více. Že scházel ře
mínek, který nejvýše za groš zje—

dnatí se dal, utrpěli jsme škodu 40
korun a mnoho nepokoje, bolesti a
mrzutosti.“
Historie tato dotvrzuje za'istó
tu průpovídku, že z nedostatku lnře
biku v záhubu přišla podkova, z
nedostatku podkovy zhubil se kůň,
a z nedostatku koně zhubil se člověk.
Což by's tedy nazval v domácnosti
maličkosti?

Drobnůstky.
Vliv elektřiny na pěstování

ěstuje se ročně více než 26 milionů

stitelé hedbavnictví ve Francouzům
shledali, že jsou bourcí elektrovaní

pěstuje se jich ročně 51 1/2 milionu
kilo ramů v ceně 213 milionů franků.

bourců hedbavných. Někteří tě kilogramů kokonů; v celé Italii vy
silnější a větší a že se svláčejí, aniž
by se tím tak vysilovali. Meziclektro
vanými nebylo téměř ani žádných ne
mocných, kdežto se u neelektrova—
ných nemoci dosti hojně vyskytovaly.
Elektrovaní se alespoň o 36 hod. dříve
zepředali než ostatní, motýlovó byli
z nich také čilejší a silnější. V roce
nasledujícím kladli elektrovaní bourci
vajíčka dříve & bourci z nich byli
čile'šl , silnější a větší a také v této
dru (:generaci abylo málo
nemocných.
*

Zdě avúním hedbúvi zaměstnává se
asi 300.000 lidí. —- Dle úředního
udání dají 52 miliony kokonů čili

klubeček 4,195758 kilogramů, tedy
dle váhy asi 8% hedbáví v ceně
238,138759 franků, z čehož podni
katelům asi 20 milionů franků čistého
zisku v 'býva. V Piemontu a v
Lombar sku zaměstnává snování
klubečck či závitků asi 77000 dělníků ,
nejvíce ženských.
.,

*

*

*

Ceskou naši řeč jmenovali

Hedbávnigtvi v Italii 'est staří předkové naši „řeč sv.
jedna z nejvýnosnějěich živností v ta— Václava, řečsvatých patronů
lií. V Lombardsku a v Piemontu vy

zemských“
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Duch proroeký v Církvi nikdy nevymírá!
Dne 9; června léta Páně 1837
zemřela v Rímě žcna, jménem Anna
Maria Taigi. Patříc do tak nazvané
nižší třídy, velmi nuzně živila sebe
a svou četnou rodinu denní mzdou.
Jsouc chudobná. dle náhledu světa
byla tím bohatší red Bohem, nebot
se skvěla
div odnými ctnostmi.
Ačkoliv do rá. její pověst až k nej
vyšším osobám jí zjednala přístup,
vždy předce věrnou ostsla zásadě,
že za modlitby, do nichž malí velcí
se ji poroučeli, a za duchovní do
brodiní vůbec nebude žadati ani při

hlavním městě státu Chili, V 'ižní
Americe.) Neobyče'ným způso em
že bude vyvolen, vo ba pak jeho ode
všech národův s plc-sáním vítána,
ano že od samého císaře tureckého
dary bude poctěn. Dále, že rozličné
opravy
vezme, přijaty,
kterým, Bůh
bu
dou-li oSrI-edse
lidi vděčně
požehná, avšak na národy, budou-li

k zlčmu

používati jeho dobrých

ům *slův,přísné tresty sešle. Konečně
liči a onoho papeže co svateho vůdce,
iemužto dáno bude, pevně státi proti
rozne bouři na Církev se valící,
ramě boží že mu bude záštitou a
že Církev po těchto bouřích tak
skvělé bude slaviti vítězství, že na
rodové užasnou. — Nám katolíkům

jimati darův, zvykajíc své dítky
raci a všelikým strastem chudoby.
dyž jedenkráte princezka Maria
Ludovika Burbonská. v její přitom
nosti odevřcla schranku plnou ryzího 'est tato žena důkazem, že Duch
zlata a jí nabízela, aby jak mnoho
áně neustále v Církvi žije a svých
potřebuje sobě vzala, usmívajíc se zázračných darův, komu za dobré
bez obalu nazvala rincezku dětin— uznává, propůjčuje; spolu má mnohé
ským blázínkem. ( a quanto siete úzkostlivé srdce katolické vítanou
pazzarellal) Tato prostá, v pravdě příležitost, čerpati z předzvěstova
duchem chudá., služebnice boží brzo
rozmlouvala s některým knížetem
cirkevným o nejvyšších důležitostech
Církve, brzo rad poskytovala sou
sedce v domacíc potřebách a ne
snázích. Očkoli Boha v modlitbách
svých prosila, vyplnilo se, mnozí

\; nemoci

k ní se utíkali a na

modlitby její předešlého zdraví Opět
dosáhli. Přede vším ale proslula
svým duchem prorockým; všechny
osudy totiž, s nimiž apoštolská sto
lice a město Řím od čssův Pia VH.
až po dnešek se potkaly, od Anny Ma

rie
Taígi
předpověděny.
určitě
přebyly
ověděla,
že v maloDocela
letech
Církev bu e pronásledována, že do
nucen bude papež k útěku, že stát
římský upadne v bezvládí. Tázána
jsouc: kde bude v onen čas papežem
a. zdali již jest kardinálem? odpo
věděla, že po tento čas jest teprve
prostým knězem a právě v daleké
zemi meška. (Známo , že za onoho
času hrabě Mastai co úd apežskóho
vyslanstvs.se nacházel ve alparaisu,

něho od Anny Marie vítězství Církve
svatou útěchu, když nynější utrpení
Církve důvěru jeho mate a mýlí.
chapomíneime, že Syn boží usta
novil Církev dědičkou Sveho kříže
a že ona dle Jeho příkladu v čas
11 ení po každé od nepřátel svých

bu e pohaněna a uplvána. Avšak
na. utrpení a ukřižování vždy bude
následovati z mrtvých vstáni a vždy
nový blesk duchovní sláv . Co se
nám již naopakovalo: víra katolická
jest mrtva, Církev katolická se )ře
žila, nemá. žádné budoucnosti! do
však má zdravě oči, uhlídá brzo
pravý toho opak. Co se přežilo a
zastaralo, co nemá žádné budouc
nosti, to jsou všechny moderní sm 
šlenky a honosivé systemy, které ze
položí základy ku spáse rozviklané
naší společenští, se ještě nedávno
chvástaly Všechny i ty nejoblíbe
nější pru ovídky vidíme kterak tratí
barvy a esku oslepujícího: není za
našich dnův více slova, kteréby do—
vedlo v národech vzbudili ruch spa
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sitelný, mimo Slovo Tělem učiněné! v tomto ohledu samospasitslnou, jeli
Není moci za našich dnův, jenžby do kož Hlava jeji nesmrtelná. &.Srdce
vedla život národův : nitra obnoviti její nesmrtelné, kterakby mohla se
mimo jedinou Církev katolickou i přežití? Kterak se sestarati? —-—

Drobnůstky.
Perilles zhotovil tyranovi Agri— Ke všem se on míval krotce
A se ke všem schyloval ,
gentlkému v Sicilii, jmenem Phalari
Na hlas Páně v tomto roce
movi, měděného. dutého vola., tak že
V jinou vlast se stěhoval.
když do něho dá. zavříti člověka, a
oheň pod ním rozdělati, nařikání a
Tento kříž jsme jemu v lásce
sknčení téhož člověka bude tak se
Postavili na rově;
rozléhati, 'akoby onen měděný vůl
0 kde jdeš tu na procházce,
sám řval. dyž však zhotovitel toho
Pomodli se hotově;
ukrutného & hrozného stroje žádal
By ma Bůh dal při'ít k částce
zaň plat od t rana, dostalot se jemu
Ve všech slasti omovč.
Eravě
takové
o,
jakéhož
zasluhoval.
II.
yl totiž nucen, aby přede všemi
jinými na řed zkoušku učinil sám na
Manželka a matka uložila
sobě; a ta strů'ce mučidla toho stal
Se tu v tmavém smrti zátiší;
se sám oběti anebněho vynálezu
Ač tu svorně vždy aštastně žila,
svého.
Nedošlo. přede tužby nejvyšší.
* * *
než synu kněžsky věnec dán,
Epikurejšti mudrcově.— Dřív
Povolal ji k sobě nebes Pan.
E ikur, filosofřecký, kladl nejvyšší
Zato dokad tady prodlí,
b aženost v ne řerušené požívání
On se za ni vroucněj modlí.
smyslům libých o'mů čili smyslných
I vy též se pomodlete
rozkoší. Proto tvrdil sice, že bohové
At ráj Boží tam ji zkvete.
jsou a nejvýše možné blaženosti
III.
požívají; a však že na lidi nedbají,

gonevadž
tito blaženost
jimCicero
rušili.
ýbomě byosmivá.
se íman
těmto bohum epikurejským i'ka: „Jo
viš
váš 'est
proto
jest nejblaženější,
něvadž
ne'svrchovanější
lenocglo
.“
Byl-li
musel
i lidé
ravě

by něllcdo nečinnějšl Joviše,
by též blaženějšim býti. Než
našeho věku, kteří nemusioe
nic dělati, myslí, že jsou

bohové, žádajíceklanění se od
jiných. Ale pravá blaženost záleží
v poznání a vědomi své síly a moci,
svého Působení, zvláště blahého
zdaru jeho.
*

*

*

Nápis na hrob.
].
Tuto leží tělo otce,
Jenž svůj rod vždy miloval,

Položens'. v tomto hrobě
Manželčina mrtvola
Radu'e se oné době,
K(llyž ji anjel zavolá..
Dvakrát v. snahu se člověkem

Lásky věrné hledala;
Žít v tom svazku milovděkém
Kruta smrt ji nedala.
Nyni vjit chce darem Páně
S Nim již v svazek trvalý,
Proste, aby v nebes hraně
Anjeló ji přijali.

IV
Matko milá, nedopust bloudit dceři
volně samotné;
Bez matky dcera, bez paseo to jehně
slabě.

Fr. S.
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Kdo by z nás nelhal? —„Já!“
(Ze života mladého katolického kněze).

Před několika lety seděl mladý
katolický kněz ve společnosti dů
věrných přátel. Namátkou obrátila
se řeč na smrt.
I řekl kdosi: „Kd bych si mohl
smrt voliti, řekl byc : Na bojišti!
Horoucné 'cst Opojení boje! Zaha
lena v oblaky prachové přichází smrt
v p0stavě letící kulky, okamžení —
a ve cti jest dokonáno! Ohnivě a
bolestně spolu zníti bude pochod
míru domů navracujicích se vojínůl“
Soused jeho namítl: „Já nejsem
toho mínění. Bojiště považuji za pole
šilenosti. Já bych svých bratrů nc
r.abijel, aniž jméno své pokrvaceným
železným perem do knihy věčného
koje zapisoval. Anděl smrti pře
vapiž mne spěšné okamžiknutím
v tiché pracovní světnici nebo ve
spanL“
„Já. bych tak nerad umřel,“
pravil třetí, „a náhle, bleskem, to
již dokonce ne. Kdo na živé má
věrného otce, laskavou. matku, milou
manželku, nadějné dítě atd., tent si
přeje, aby svým milým aspoň sPá
nem Bohem dáti mohl. Avšak i kd 'ž
člověk docela sám jest, přece y
rád se Stvořitelem svým napred se
smířil, nebot: Umi-ití není dětská.
hračka. () b mne nescházelo někdy
času ]: rozčučení a k připravení
sc k smrti!“
Když pak otázka na kněze přišla
jakou
smrtřlj(
bye si
on jako
přál, ku
od kavěděl:
Nechť
smrt
nebo

dýka, jsi plamen nebo vlna, jako
hromový blesk nebo spaní, jen at

mně přijde po dobrém skutkul“

Prišla “rečnyní na rozličné druhy
násilné smrti. na strašlivý vynález
mučirny a skřipce, na muky svatých
mučenníků.
'
„Představme si,“ pravil někdo ze
společnosti, „mezi jiným hodne živě
muky svatého Vavřince.' Jak to již
bolí, když si člověkjenom ruku spali.
Tu pak čekají kat-né, aby se tebe

chopili a na žhavý železný rošt
hodili, pod nímž, aby bolesti delší
a traplivější byly, slabý oheň a uhlí
se živí. Kdo z nás,“ pokračoval v '
ravující „kdo z nás smí říci: &
bych takové muky snesl, prvé než
bych za nehet od své ovinnosti
uchýlil-se? „Rozvaž, lež y mohla
tebe zachovatil“ Kdo z nás, sálmiž

každy na prsa svá., kdo z nás by

neselhal?!“

Všichni mlčeli na tuto otázku.
Nikoli však— teď zaznělo mírné
řece ale pevné, vážné: „Jal“ —
Klladý kuěz to promluvil. Hlas byl
skromný a spolu plný samocitu. Z
očí zářila posvátná. vážnost. -—„Jál“
V tomto jedinkém slovu spočíval
celý svět! Všickni se na něj dívali,
a nikdo si neopovážil pochybovati
aneb aspoň se pousmáti. Hluboké
panovalo ticho . . . .
Prozřetelnost, která nad osudy
lidskými se vznáší a je řídí rukou
odivnou, knězovo „já“ zaslechla.
ělt zkušen býti. V září téhož r.
v městě, kde svatý úřad zastával,
vypukl oheň. Zuřivě uchvátil bouř
livý vítr storanlenný plamen a hnal
ho ulicí dolů. Když ohnivý tento ve
likún, červený svů' plášt daleko
široko za sebou vlleka k věži se
blížil, započalo tesklivé, tiše chvě
jící-se, zadumčivé znění ——bylt to

pílač
předplamenného
smrtí rozpuštění-se.
ůkolzvonů
zkáza
anděla!

Out vnikl do nadhemých komnat
boháčů, kde pozlacená bída bydlí.
Již hrabe se v 'ejich skříních; ba—

líčky bankovek outí se vjeho la
menných rukou a vyletují co lio
touč'e popele z oken; stůčky dukátů
rozsejpá co lesklou zlatou spoustu
po zemi. Ale též do chatrčí chudých
vniká strašlivý hrozitán, hledá 'cjich
pokladů. a na hlavy matek, terč
nal'íkajíce dítkyr své uchvacují , ho
řící trámy záhubně vrhů.
Hle, tu chvátá ulici kněz, aby
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trám na něj, a. celá světnice jest jen
jeden veliký, daleko šlehající lamen,
a
ž'nás by neselhal? — .,Já“ — hluboko v něm, neuchmnite ně, od
kuže, \'izme! . . . Rectc, odkud za— počivá kněz umírající na zemi . . .
Znívá toto srdcerozrývajíci uai'íkání Tu se ještě skrze světlý plamen
tolika dítek? Vidíte tamhle to okno? zdvihá nnhé opálené rámě, talarovy'
Běda! Tolik dětských hlnv, tolik rukáv plamen již strávil — a dělá
útl'ch o pomoc volajících ruček! znamení posledního požehnání! Na
Ne obě, kdož může iich ještě za— jednou zahalu'e hustý kouř to místo,
chrániti! Pro živého Boha! což tu a bouřlivě zurí plamen.
není matky, což tu není otce? Kdož
Kdo druhého dne ještě domu
se odváží, aby timto plamenn'm toho hledal, nalezl jen s áleniětě,
mořem sobě cestu klestil? K 02 ohořené trám , opálené z ' a ěedé
nebude padajících trámů se báti? — ssutiny. V je né pak hromádce po
Blíž a blíže zuří plamen, srdcepro pele nalezlo se od plamenu netknuté
nikavým stává se křik dítck. Pane — srdce, srdce mladého kněze!
na nebi, pomoz, sic osm dítek v ohni
Odpočívej v pokoji, 0 kněžské
zahyne a jako popel od větru od srdce, v hrobě, do kteréhož's bylo
nešeno bude! Bože, jak se chvěje položeno! Tvůj prach by zasluhoval,
srdce kněžské! Osm dítekl
aby do zlaté popelnice sehrán a co
Teď běží dva vojáci okolo něho; drahocenná památka nejčistší lásk
jich následuje měšťan. „Muži,se mnou k bližním uctivě chován byl. Zije—i
se spojte, zachovejme tyto dítky! posud matka, kteráž tebe někdy pod
Pravimt vám, Bůh jest s námi; on srdcem nosila., o necht pláče v ža
se dívá se zalibenlm na skutek náš. losti, ale i v svaté hrdosti. Dítky,
Pojďte, následujte mne!“ volá on, kterým's život zachoval, nikdy, ni
a vrhá se do hořícího domu. „PojďteE“ kdy nezapomenou na tebe. Budou
volá ještě jednou z vnit!- hořícího často hrob tvůj navštěvovali, a ho
domu, a šlechetní muži nezůstali po kvítím a slzami zdobiti; budou mi
zadu. Již běží kněz s dvěma dítkama lovati a ctíti, co tobě nsdšenosti,
v náručí jim vstříc, a třetí drží se která smrti se nebojí a život nasa
mu okolo krku. Chvála Bohu, ty by zuje, propůjčilo; milovati a ctíti
byly ochráněny! Celo jeho zdobí budou dceru nebeskou, matku věeho
rubin lásky klidem, spálenina; tře krásného, dobrého velikého, —- ne
pení jeho kněžského pásu jest upá vyslovitelně hluboké a podivně vy
lené. Odevzdal dítky a chvátá zpět. soké učení katolické církve, ná
Lidumilovný hrdino, jak hbité jsou božcnství Ježíše Christa, a
nohy tvé, jak obratné mcg.tvé! Jak tak ——což korunou díků jest ——
svatě krásná úzkost tvá! Sest životů umírajíce někdy skončí život, kterýž
(lítck jest zachráněno. S vitěznýma hoden byl, tak drahocennou obětí
očima kvapí do zadního konec pro vykoupenu býti!
Odpočívej libě, o srdce kněz
dvě poslední. Již jich uchopil, 'iž
skě, až ke dni opětného shledání
_Lepodává
do
ruk
vojáků
—
tu
j
'o
v kraji blažených!
romovym treskotem padá hořící
tem; aby pomáhal s umírající do
lepšího života sprovázcl. —- Kdo

Drobnůstky.
Pokušení podobá se jiskře, men se zejme, tak že na otom uha
která, hned-li z prvopočátku so šení bud' těžké neb docent nemožné
udusí , neškodná jest, pakli ale ne
povšimnutá nechá se doutnati, v pla

'est. Podobně jest to s hříšnými my
slenkami &žádostmi, kterýmiž od těla
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Bez náboženství, t. j. bez víry,
bez důvěry vBoha, bez lásky k tomu,
některé věci v ohni měknou, 'iné jenž nám ukázal cestu, jenž nás
a'k tvrdnou. Vosk ku př. mě e, dříve miloval; bez důvěry, že Bůh
hlína pak tvrdne. Podobně v ne— vše k našemu dobrému spravuje a
řídí, a že všeliků dílo lidské ochrany
snázích a. pokušeních od světa gui jeho požívá., ——
bez toho všeho život
lidí
totiž)
strojených
stávaaiíse
'e
ni
mírnějšími, lepšími, jiní
' tvr ošij náš nema pod ory. A vy zamýšlíte
nějšími, horšími, jakož i jeden z lotrů vychovíwati li sprostý a nuzný -—
ukřižovaných v trestu svém se obra bez náboženství! — Kletba vás jistě
til a. s a.sen byl, druhý pak ve své zachvátí na místo žehm'mí. Za dnů
zarputgosti tím více se zatvrdil a neštěstí & bídy se osvědčí, na čemž
zavržen byl. —- Pokušení podobá se nejvíce záleženo.
také bouři mořské, v kteréž plavci
. * .
bud hynou anebo k břehu tím spíše
Přísloví: „Noc má své právo,“
se dostávají. Zhyuc, kdo lákáním jakož i často opakované vypravování
satanovým sve'sti se dá. v bouřlivé v národních pověstlcb, že jak kohout
pro něj době na plavbě nynějšího ži zakokrhá. , trah' duchové svou moc,
vota; i'irszí ale tím bezpečněji k bře
se původu bezpochyby talmud—
hům lažené věčnosti, kdo hvězdy zda'i
ské o byti. Pavel Christ. Kirchner v
mořské, víry a důvěry v Boha, ani židovském ceremonisři píše násle—
za tichého aniž za vlnobitnčho moře
této časn03ti se nes ouští. — Tak dovně: „Zídé při své ranní modlitbě
mezi jiným taví: Pochválen budiž
se n'wem pokušen všelikcré pro Hospodin,B \ naš, pan nad celýmsvě
ksžgého člověka podoba rudému tem, kterýž kohoutu rozum dal, aby
moi-i, skrze které Israelité poslušni den a noc rozeznávati uměl; poně—
suchou nohou šťastně přešli, a na vadž on totiž židy svým pěním ři
otom Bohu tím více se oddali, rozednívání k ranní modlitbě bu í.“
lilgy taně pak vzdoroviti v něm Odkud ale to pochází, toho udávají
utonu i. —
následující příčinu, totiž: „Jak mile
.
*
noc nastává., dává (prý) Pán Bůh
P 0mlouvažjest ako pavouk. všechn brány nebeské uzavírati,
Jako totiž pavouk dogrou štavu v u nichz anjelé sedl a mlčí; zlí pak
jedovatinu roměňuje, tak dává. po duchové všud po světě se vysý—
mlouvač dogurým skutkům zlou po— lají , a lidi, s kterými se potkají,
dobu a svými lichými výklady činí, bavívují. Po půlnoci,--ala ovolaJe
že bývaji za zlé
* považovány.
.
(prý) v nebi, aby se na en brány
opět otevřely, a aby se nikdo ne
svého pokoušeni bývame. ——Poku
šení podobá. se ohni. Víme totiž, že

.

Nab ož en ství jestjako obloha;

čím více ji zp tujeme, tím více nachá
zíme hvězd. not jest jako moře: čím
více je považujeme, tim neskončeněj—
ším se vidí; jest jako zlato: čímčastěji
se klade na báň,
se stkvu
* tím jasněji
.

o ozdil. In.pak

slyší (p_x-'
'_
zac dole na zemi , a počnou ihned
kokrhati, aby lidé vstávali; a tu
tratí zlí duchové svou moc, a ne—
mohou již nikomu čkoditi.“

ČIOvěku, jen-ž v nevšímavosti
k náboženství zrůsta, nižádná po
vinnost nebývá. svatá.

H a d a n k y.
Který kůň bývá. nejspiš hubený ?

Neuvrlmj pogemšťane!kotvici
svou v hloubí bahna této země, nýbrž
i zssaď ve vznešen ' blankyt nebes, a
lodička tvá popluje ezpcčněi v bouři.

Pod jakou hlavou zle nohoum?
('nmpnomeu 'nougqgegs pod)
Kdo jest bez pout otrokem?

.

.

MMM! má muppo)

('sqpoclmuslim)
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Cit rodinný a cit národní.
Národ :. rodin í

Stůj co stůj, budiž svůj! Nedej domí založený jest cit rodinný
se jiným kaziti, ani sám sebe ne cit národní, city to mocnéa vzne
zmaí'uj! Ta povzbuzující a vý šene , každému člověku přirozené,
stražná slova jsou nad míru důle ježto k oelosti, k osobě jeho vším
žitá a nedají tajiti, že sebe zacho právem náležejí.
vání první mravnou i přirozenou
Ai, což jest to za člověka,
který domnívá se celým býti člo
povirgíostí
, jak jest.
těší každého pomyšlení věkem kromě rodiny a spoluobčanů,
to, že jest sám v sobě zachovalý; kromě vlasti a národu? Co jest to
jak blaží jej vědomí to, že mravnou za tvora lidského, jenž mysli, že
cenu má., že jest tím, čím býti mě., dovede žití bez citu k rodině, bez
že jest svůj, že se proti všem úto citu ku krajanům, bez citu k na
kům, na mravně přesvědčeni, na rodu? Takový není celým člověkem,
osobnost jeho činěn m, uchoval! — tcu není pravým tvorem lidským;
Tak se vyvinují,
se zachovávají ten sám proti své přirozenosti se
veliké charaktery, ježto svou osob z ouzí, proti vůli 'l vůrce svého
ností vynikají nad ty, kteří buď z c ce žíti; ten činí se sám kleštěncem,
nedostatečnosti aneb z podlé chy jenž jinému v otroctví se dáva;sam
trosti svou osobnost jiným v službu sobě otročí; stojít jako láň v ší
nenaležitou , neslušnou poddávají; rěm poli, jako kůl v oíiiadě, j a
kteří buď svým aneb cizím vašním mrtvým oudem s lku lidského. (85,
otročí. Mravně kdo zachován, za běda člověku, (terý vyprazdňuje
chován jest ve své povaze co mravně, se z posvátných citů rodinných, a
sebe volne stvořeni, a stává se vzo národních; leč by sloužil církvi.
rem, pi'íklademměně zdařených
Ve všech zájmech rodinných i
tvorů lidských.
národních cítí se člověk svým s ro—
Avšak člověk nežije toliko sám zeznává se od jiných,“ cítí se býti
pro sebe, nýbrž živ jest spolu s ji dokonalejším, přestává. býti soběc
nými. a kdyby ze společenství lid kým, žije též pro jiné, zakotvena
ského vystoupil aneb z něho vyvr jest bytnostjeho v bytnostech 'iných,
žen byl, nežil by více jako pravý, a ty nedají mu, aby jenom se s vy
celý člověk, jelikož jest tvor spole hledával; srdce jeho se rozšiřuje a
čenský. Vidít se člověk teprv celým tluče pro zá'my obecnější, pro ro
s jinými buď v rodině, buď v obci dinu, pro ogec, pro vlast; on mi—
aneb v národě, a proto všecky city, luje netoliko sebe, ale jsa bud brav
které s naší osobností zrostly, ne trem aneb otcem aneb občanem, mi—
týkají se toliko naší osoby, nýbrž luje těž bratra, syna, spoluobčana
i osob jiných, ano imíst iobvyklých svého, neiprvé své domácí, přatcly,
tam mravů a obyče'ů a zvláštních pak své ' ajany a všecky, s nimiž
poměrů. Kdo se te y chce zcela i svazkem národnosti a náboženstvím
co oud lidské společnosti spojen jest. Tak se raduje věrný ůd

zachovati, musí i tyto zvlášt

nosti na sobě zachovati, musí sobě
svědom býti, že rodině, že obci, že
národu náleží. Neboť není člověka
mimo rodinu, není úda menší ro
diny bez věčší rodiny, bez národu,
a proto se tvoří zvláštní vědomí

rodiny nad štěstím celé rodiny, věr—
ný přítel, upřímný krajan nad štěstím
přítele, krajana svého, a zdárný úd

národa, upřímnýnárodovec

nad

blahem národa svého, a kormoutí
se, dotkne—li se ho něco nemilého,

něco zlého. Dobra dcera kochá se
poměrů těchto. A v tomto pravě vě— v mileně máteři své, žije s ni jednou
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duší, rrmoutí se nad ztrátou její, a
chce s ní umřiti, a podobně věrný
syn vlasti raduje se z rozkvětu je
jiho, truchlí nad zkázou její, obě
tuje za ni i život. Co dojímá mysi
věrná dcery v rodině, totéž tkne se
srdce věrného syna v národě, vě
doma si toho, že život jeho v ži
votě národu.
Cítí-li se tedy kdo sám o sobě,
že něco jest, že něco plati, cítí se
mnohem více v citu tom
výšen,
co úd rodiny, co úd národa.
avná
cena jeho přenáší se na rodinu, na
národ, a vzájemně oběma rozmáhá
a dokonává se. Protož kdo praví,
že jeho srdce tluče pro národ a ne—
miluje bratra, krajana svého, ten lže;
jakož ani v tom není pravdy, který
mluvi, že pro rodinu žije, a sám
v sobě ničemným jest. — Oba city,
rodinný i národní, vespolek se pro
nikají a rozplývaji i splývají v cit
společenský, v cit občanský, jenž
se krouží v nejširším kruhu citu
sebe zachování, v němž však ro

dina střed všeho drží.

Kdo nestydí se za svůj rod, ne
stydí se za svůj národ; kdo cti ro—
diče své, ctí i dědy, raděd své.

Vznešený zákon šeky k rodi
čům, jenž mezi božské zák0ny vzat
jest: „Cti otce svého i matka avon,“
zákon ten týká se ipovinností k vlasti,
k národu. Cti vlast, matku svou, cti
národ, praotce své , abys dlouho a
šťastně mohl žití v té zemi, v kteréž
oni živi byli! volá ' hlas zákona
Hrozeného,Bohem
eho, 'enž volá
; srdci vděčného syna k otci, vděčné
dcery k matce. Cit rodinn', cit ná—

niti zbouI-enouvášeň bratrovu? A což
říci o rozplameněné lásce k vlasti,

kteráž slávu a vznešenostnároda

svého nad svou vlastní klade? Ncnít
národu, který by se nehonosil slav
nými vlasteneckými hrdinami svými;
národ řecký honosil se jimi neméně
než i'ímsk a národ náš nebýval ni
kdy bez mch; od Zábojc počínaje, až
k dobám posledního hrdinství vlaste
neckého přihlíže'e, na každé stránce

dě'episu

naše o znamenányjsou

hrdinné slavné činy předků našich.
A hle! co hrdinného kdy v mysli
vzniklo, tot vřelým citem vlaste
neckým dokonáno; tot citem rodin—
ným : osvěceno
mnedle kbylo.
0 by směl kaliti,
rušiti tyto vznešené city? Kdo by se
opovážil mástí.,trhati posvátné svazky
tyto? Dojista jen ten, který zbaven
vší úcty k Bohu prázden jest vší
lásky k bratřím svým, kdo soběc
kostí a prostopášnosti porušen sám
sebe v nejútlejších citu útrobách
kazi, rodinu, národ, vlast za nic po
kládá, jimi ohrdá, jich nenávidí.
A proto oš vost této nenávisti tak
veliká jest, že se jediné při člověku
ne'hanebnějíí povahy a nestoudnosti
nsiézá, a že sám hanebník tako '
kry'e ji před jinými a nemůžem
jinak a umí-li si přec pomoci, vy
mlouvá ji rázdným slovem světa
milenatví, 'chým kosmopolitismem,
tou láskou k veškerenstva, při kto—

ráž hynou vlastní rodní bratří, kte
ráž v aždí vlastni matku.

, kilby
nebylo
ani
jediného,
terý mezi
by senámi
styděl
za svůj
rod, který by nenáviděl svého ná
rodníjsou ozvěny ělec etného rodu, který dělaje se ústy lidumilem
citu sebe zachování, lásky h zdil by skutkem jmeno Vlastimila!
:. vážnosti k životu vlast— gýž by na žádném nelpěla óhavná
nímu: protož i mezi ne'uělechtilejší, skvrna odrodilství,
ježto jako
nejmocnější city lidské o srdce ná
řišera
straší
gui
všemi
sebe
vě
omými, state mi, mužn'
li ná
ležejí a nejsilnějším svazkem spole
rody? Hanba, vžčná hanbzlipí na
čenského občanského života jsou.
Aneb kdož nezná mocná lásky jmeně toho, který k matce, jež vlast—
mateřská, přemáhající všecky obtíže ním mlekem 'ej odkojila, se nehlásí,
který vlas

o otce, jenž jej

četo—

překážky,
horlivosti
jeji val, zapírá! A nemenší potupa, etba
va cestu
staví ?ježto
Kdožse nezná
něžnosti
citu sesterského, jimž umí sestra mlr— patři tomu, který vlasti, v níž se
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zrodil, vyrostl, vychován byl, otčin y
se odříka, který tnpí raotce své,
'iž ve vlasti té se zrodili a jichž
osti vní tlí, a hanobí a ničí slavné
pamatky jejich.
Vizmež, v jaké potu ě vidí se
u svých národovců na př. šlach ten,
který svou vlast tupí! a hle, v jakém
opovržení jest zase u Francouzů i
u Němců 'ejich odrodilcc! A Čech,

i tělesnou bídu, uvodíě jej v hnusnou
potupu.
s to kvítko
z pekelné
z'a
rédky , T teré
morným
zápachem
svým srdce ncvěrných synů a dcer
vlasti omračuje; tys to ovoce, ježto
dábel sám ěstujc a každému ničem
nému naro u na znamení smrti jeho
podává.
0, kýžby nebylo slyšeti smrti

cího jmena toho „odrodilství“

Moravan, blezan, Slovak, Čechoslo— mezi námi! _Kýžby žadný, zvláště
van, neměl by se sěm před sebou jinorodec, žadný cizínárod nevytýkal
nám, že odrodilost podíl naš!
zardítj, když zapírá vlast svou?
0, ty hanebné odrodilstvi,jakés
Hanbiti se před sebou, bolestné
ty to pekelná.příšera, ježto veškerou jest, ale hanu míti před jinými, před
lásku k rodným bratřím ze srdce celým světem, trapné, nesnesitelné

plašič! Jakás ty to nestvůra, ježto jest; cit sebe zachování, sebe váž
z člověka bratro- i samovraha činíě! nosti musí se i v polomrtvém srdci
Ty přivodíěna celý národ duchovní ozvati a odrodilství z něho vypuditi.

Drobnůstky.
Hlad r. 1.12. Roku 1312 byla
za krále Jana v echéch a na Moravě
drahota taková, že chudí z nedo
statku hladem mřeli. Matky zapřevše
cit mateřský, požívaly těla vlastnich
dítek. Korec pšenice platil tehdáž na
Moravě půl hřivny stř. neboli 30 grošů
Pražských —-suma to tehdáž veliká.

nechtěl samovraždou skončiti. Ustr—

nul se lid, zbavil mladíka okovů a
obdaroval jej hojnou almužnou. —
K obecné radosti zbídněného lidu

. rok:: hojná úroda.
byla ještě téhož
\

;

Jedno vlašské přísloví praví:
Angličané píší důmyslně; F rancou—

KronikářZbraslavský vypra zové příjemně; Vlaěi božsky, ale

vuje z roku zmíněného tento příběh:
Jistý mladík, ncma'e chleba, dlouho
snášel hlad, až byl skoro jako stín
a celý bez sebe. Ncmoha pak hned
umříti, jak by si přál, a nechtěje se
sámzbavitživota, vymyslilsitentočin:
„Ukradnu něco, aby mne lidé viděli,
budu ch'cen a odpišaven a zbavím
ss bídné o života.“ bel tedy, ukradl
v raný ubrus, vyvěšený na slunci,
al, byl lapen s. právem odsou
zen k šibenici. Když pak na soudce

Němci mnoho.

*

*

*

Novinář-ství v Kaplandě.
Kapské zemi v jižní Africe nebylo
od r. 1652—1795, když Holandané
|
anovali, žádných novin. Sest let po
gobytí jeji skrze Angličany , t. po

. 1800 zí'ídily se vládní

novin

[ od těch dob (ač na 7200 [] milíc |
av r o p s k (!ho obyvatelstva zde jen
[02.150 l.), rozmnožil se počet veřej

Ěiýchlistův
až na
z nichžto
ádný denně,
za 29,
to ale
některéovšem
2krat
doléhal,
abypodiv:
posplšilo
se s vykoná—
3krát týdně vycházejí. V Kapském
ním
soudu,
i se viickni
a ptali
se mladíka, proč že se nemůže ši \něstě samém vychazi jich 14, a nej
benice dočkati? Načež mladík vece: rícečtenyjsou odAngličanů aNěmců,
:teřížto poslední jsou_pracovitčjší a
Lépe jest mi umřít rychle, najednou,
nežli denně hladem umirati. Ne pro < iao bohatší; Holandané zpustli a
opským soukmenovcům se více ani
zisk stal jsem se zlodějem, než proto,
abych se zbavil života, jejž jsem c totou ani spořivosti nerovnají.
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Den 15. srpna v Brně.
Hle jak lid se valem k nam
Shromažďuje v Boží chrám,
Z úst jich nebes králi
Znějí vděčné chvály.
Odkad vzali ochotu
K takovému plesotu?
K zbožné ku paměti
Oni svátek světí.

Viděli to Brňané
Co 'im strojí tyrané:
„dlužné chcem ee bránit,
Bůh nás bude chranit.

Do vlasti se vedral vrah,
Po_vši zemi plodil strach,
Rády svaté hubil,
Zlým se mravem chlubil.

Slavná světa královno,
Buď tvé srdce slítovno!
Pros tam za nás máti,

Ach co církev úpěla,
Když pláč dítek sl čela!
K svěřenců svýc ráně
Plakal anjel Páně.

A Bůh prosbu vyslyšel,
'rah trn u vnitř nepřišel,
A lid zbaven strachu
Vzdával diky v prachu.

A vrah k Brnu pi—itáhnul,

Odtad jest to plesaní,
Co 'de k nebes ku bání,

K hrůze na ně zasáhnul.
Zdi ty, volal, v krátce
Budou na hromádce.

Bože dobrý na nebi,
Slyě jak lid Tě velebil
Nedej loupit chrámy,
Shlad' ty zbojné chámy!

At Pán vraha zvrátí“

eb Bůh naše; dědy

Tehdé zbavil Svédy. F. Sušil.

Pepis několika. rostlin.
Angren,

cblu aček., sretka, silici') vonnou a ryskyřici hořkou;

ribes grossularia, tacťelbeere) došel
z ostrova Zante nejprvé do Anglicka,
a odtud napotom přešel do jiných
částek Evropy. Posud požívá veliké
bedlivosti v Anglicka, kde se prý
na 400 odrodkův tohoto kře roze
znáva. Z ovoce, jakož i také z ry
bisu dělá se též lahodné víno a ocet
výborný.

Bobek čili vavřín bobkový

z jaderv vlytlačujío
zelenavý,Řekové
máslo
vitý,
ékařství ej
užitečný.
pohanští zasvětili vavřín Apollovi, a
věncemi ozdobovali skraně vitčzův,
ačkoli i zřecové (polianétí kněží
obětujicl) je nosili & i mrtvým na
hlavu sAzeli; později i mladí doktoři
čili mistři umění, a též i ti, kdo
rvni čestný stupeň — nižší než
Sektoreký — na vysokych školách
obdrželi, věnce bobkového dostávali,
odkudž jmeno (povstalé z latinského:

(laurus nobilis, Lorber) jest keř 8
až i 15 stop (střevíců) vysoký, aneb
také strom 20 — 25 stop zvýší, vždy bacca lauri, bobek vavřínový) b a c c &
zelený, má svou vlast v Levantu laureatus a baccaíaureus aztoho
(v západním pobřeží malé Asie) a bakalář se utvořilo, též od vavřínu,
v končinách středomořských, kdežto laurus pochodi také slovo Vavřinec,
se i sazí. Květa v březnu a dubnu. Laurenc.AnoijmenoLauretanská.
Listy bobkové mnuté zapacha'í koře litanie odvozují někteří od lesa vavří
ním, chutnají hořce a trpce, o sahují nového Lauretum řečeného, v Italii
silici, a potřebu'í se v kuchyni, méně nedaleko města Rekonat na pobřeží
v lékařství.
užnina (masitá. o
vrchní část) bobul (bobkův) obsahuje
*) Silico :. líh, duch, oleum actheranm.
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moře jaderského, kde v noci na

došla také ku královskému dvoru

10. rosince roku 1294 dům Panny
Mame z Nazaretu napřed (10. května
1291), do Dalmacie na vrch Rovnici
u eky přenešený, se byl snesl. Od

zpráva., že nepřemožitelné španělské

toho lesa vavřínového, „laureta“

loďstvo“ ( teréž, jak známo, král
Filip II. proti Anglicku vystrojil),
bylo boni-kamí mořskými rozehnáno

a stroskotáno. Na památku

této

dům ten nazván jest „dům Laure— události povstal v Anglicku hned

tanský'f, kteréž jméno mu zůstalo následujícího roku obyčej , v den

i když napotom opět na jiném a pa
zději na nynějším místě se octl. Ze
pak v tomto zázračném domě od

nábožných poutníků

hodů Božích na stůl pečenou, zemáky
obloženou husu postaviti, který za
jisté brzkému a tak blahodárnému

konány byly rozšíření zemáků po Evropě

litanie k Panně Marie, proto i litanie
ty též Lauretanskými jsou nazvány.

ne

málo depomohl.
Prvnizemák doEvropy řineše
Brambor,
zemák, solanum né nenalezaly ob 'b usprosté o lidu,
tuber-osum) roste ivoce v jihoame zato ale tím více by y vážený ušlech
ríkánském Chili a na ostrově Chyloe, ticů, kteří novou rostlinu pěstovali
odkudž jej Evropané převezli teprv ve skleníkách a květ bramborový
do severní Ameriky, tak že mínění považován byl za největší ozdobu
o Karolíně co prvotní opravdové ženských při slavných příležitostech,
vlasti bramboru dokázalo se býti a až podnes objevuje se královna
řecká při slavnostech nejinak, nežli
bezdůvodné.
Brambory
největší
prospěch,
kterýžjsou
má zajisté
li ské s věncem květu bramborového ve
vlasech. — V říši Rakouské stala se
pokolení
z vynalezení
Ameriky;
ne—
ot ted téměř
ani možná
není, aby
zemákách čili
všeobecný hlad mořillidské pokolení, pak
ram rvní
oráchzmínka
pérem o spisovatelským
o němž nám leto isové mnoho pří— r. 1601 a sice v knize, kterouž o
kladův z dob pře obeznáním bram— věstný toho času bylinář, Karel lu—
borů vypisují, pokud toliko na obilí
sius, jemuž
je r. 1588
jistý de
Siarš
všecka naděje se skládala, kteráž přinesl,
pod jmenem
„opsání
řídkýc
povčti'ím nepříznivým někdy zkla zrostlin“ v německém jazyku uve—
mána bývala. Kd ž také mokrý rok, ře'nil. Ne'běžnější jmeno zemáků
aneb jiná nepoho , předce zemňáky, to o času bylo tartufí'li (z italian
jsouce 'inak náramně úrodny, seaspoň ského tartofolli), odkudž nepoch bně
jak t
podaří, že lid nebohý před nynější německé jmeno „Karta ein“
strašnou smrtí z hladu se uchrání. povstalo. -—Velky vojvoda výmarský
Obyče'ně se za to má, že je Fran Arnošt Konstantin vydal 11. března
tišek rake, moí-sky kořistník a 1757 nařízení, kte ' ž dochování
světoplavec okolo r. 1585 z Ameriky „tartuíliů“ (jak se tdhbnčasu zemáky
do Evropy přinesl, avšak rozličné všude nazývaly) od ručil a spolu
okolnosti to v pochybnost uvádějí. i eněžité odměny $(; 30, 20 a 10
Tot jisto, že v druhé polovici šest toarů ro ty hospodáře ustanovil,
„
ů“ do—
náctého věku do Evropy se dostaly, kteříž y nejvíce
a jak se zdá přišly nejdříve do chovali a příslušnému úřadu o tom
Vlach. První vařené zemáky uká svědectví řcdložili. V našich vla
zaly se v Anglicku na den památky stech začay se tartuffle pozdě'i,
narozeni Christa Pána r. 1585, a avšak ještě pod berlou už teh a
sice na stole samé královny Alžběty, panující Marie Theresie rozšiřo—
kteréž je'í admirál Valter Raleigh vati. Do ech a Moravy se okolo
r. 1780 dostaly.
tento podivný dar byl z Amenllšy
Cib ule (allium cepa) dávný to
%znynějšího
státu
Virginie)
pos
.
vařené zemáky byly vůkol pečené host eví'opejský ze západní Asie
husy obloženy. Toho samého dne rodem, jmenovitě z Palestiny. Israelité
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nalezeno. Podle názvu, vzateho od
Evr0panů z arabského a od Arabů
ze sanskritského, musí se souditi,
že krajinou třtiny této bylo horké
pro ělníky 800 centnérii,
čili pásmojižní Asie; Amerika jí neznala,
l,080.000 korun stříbra se vydalo. ale růmysl evropský zasadil ji na
Později také v Palestýně b la. cibule ostrovech otahaitských a ode dvou
lahůdkou lsraelitů. liekov znali též století pěstu'e se cukrovník nejvíce
cibuli a rozeznávali trojí druh, cy— v Západní lbdii pak v Americe se
perskou, kretenskou a samotrackou. verní (asi 292 milionů liber ročně)
ak v Brasilii, na ostrovích Žuvě,
Z Evropy zavezli ji do Ameriky,
laun'tiu, Suma-nu, v Bengalsku,
kdež se rozkošné rozrostla. V jazyku
kuchařském sluje druh jeden „echa Siamu, na ostrovech Filipských, v
lote“; název ten vzat jest od města Peru, též na ostrově Cypru a v Si
Askalonu a zní v latině: Allium cilii i také v Africe.
asealonicum. Cibuli mořské (scilla
Cukrovnik podobá. se našemu
marina) stavěli stařiEgy'ptané chrámy, rákosu obecnému. Di'eň této třtin
a posud v lékárnách se ona potře houbovité.jest naplněna šťávou sla 
buje. Paměti hodno i to, že vyschlá kou, kteráž z nařezaných stebel se
cibule v ruce jedné
ptské mumie
mezi válcema
z tvrdého
už na 2000 let pochované, nalezená, vytlačuje
dříví u ělaným9..
Šťáva vytlačena
se
jak mile do vlhka se vsadila, zase vede po žlabeeh z kůže bůvolovó
do
veliké
nádrže,
kdežto
nesmí
déle
pučeti počala.
Citron čili vlastně limoun 20 minut zůstati, ješte čerstvě se
(citrus) sazí se v Asii meziobratni kvasl, pro tu také příčinu musí se
kové, a též i v teplých krajinách rákos čili třtina ve dne v noci vy
jiných dílů zemí; v Evropě střední tlačovati, aby se nezkazil. Při '
musí se v zimě do pomarančovny tlačováui přihází se často, že esp ý
postaviti. Ve Vlašíeh se pěstu'e už Negi- (mouřeninský otrok) (li'ímotou
přes 1800 let a zvrhl se na ko ikero pustí prsty mezi válce, ježto vtahují
druhů, z nichž jeden jest bergamota, a rozmačkávaji prsty i ruku, ba i
plodu hruškovitého, kůrky nejsladší, celé tělo by rozdrtily, kdyby honem
vůně líbezné, z níž se dobývá. silice osu-ou sekerou neutely se nešťast—
bergamotova do voňavek užitečná. nému prsty nebo ruka. Vytlačená.
Citroník kvete, tak jako pomeranč, šťáva. se na kotlích mělkého dna
celý rok, nejvíce v květnu až do s vapnem hašeným zahřeje na 60
srpna. Ovoce, citrony čili vlastně stupňů dle teploměru Celsiova, aby
limouny, jsou v horkých krajinách kyseliny (na př. jablkova) se zobo—
ovoce velmi oblíbené občerstvuiíci 'etnily (nentrnlisovaly); též tím vý
a chladící , které do severnějších
vem bílkovina se srazí &všecky
krajin u veliké hojnosti se posýla; cizí hmoty spojí se v pěnu, kterouž
náleží sebrati. Ka anina čistá, nyní
šťáva jehov (potřebuje
v barvířství,
lékařství,
omácnostise
k dělání
punče, se s usti na veliky kotel měděný a
limonady, do 'ídel; kůrka citronová. prudkým ohněm se zahřeje na vřele,
užívá. se v kuchyních co koření; z ní aby ostatní cizí souměsky stažením
se dobývá silice citronová čili cední bílkoviny se vyloučily. Nyni na jiný
tová. příjemného zápachu; listy mají kotel se stočí, kdežto opět se zvaří,
opční a kdyby nebyla dost čistá.,
moc čosilující
tišící. Zuk s vápncm hašeným se smíchá Když
ukrovníka křeče
(saccharum,
kerrohr) původně prý roste v Indii pak kapanina zlepkovatěla, spustí
východní a Kočinčině, ačkoli kdeby se do kádě dřevěné , na které vy—
třtina cukrová t_saccbarum ofňeina ehladnouc se srazí v cukr pevný &
rum) divoce rostla, nikdež nebylo kapalý čili melassu, která. ještě

ji dobre znalí .už za svého pobytu
asi od r. 1710 do 1530 před Christ.
narozením) v Egyptě kdež při sta
vění yramid 'en na cibuli a česnek

.

g.“

182

»

mnoho Irostavého čili hlatitelného

cukru obsahuje, který jestliže se
sroste, zůstane čistý prodajny syr up ,

v němžto cukr nesrostavy

bývali a ještě podnes jej na Žavě
dělají. Dioskorídes znal již cukr;
byla to ale toliko zhuštěná šíáva

se na— zvící lískovce, a za časů Plinia

chází. Sraženy pak cukr takovýmto byl velmi drahý a slul indickou
během nabyty, slove surovy čili solí. Staří užívali místo cukru medu.

moskovada také kassonada,

Do Evropy cukr teprv křížakové
přinesli.
ukr pak
některých
palem
yl snad dříve
užz znám.
Hotovení
cukru teprv z patnáctého století v
známost vešlo. Ted pak bez cukru
tak málo obejití se můžeme jako
bez soli, a proto přemýšleli jej do
cídí Sraíinuješ
a v čistý
cukrNej
se bývati z domácích rostlin. Nejdříve
obrac
, a na omole
prodává..
lepší cukr řichazívó. z kanárských ho dělali z javoru. Taktéž v sever
ostrovů a sluje roto cukr kanár, ních krajech Ameriky posud dobý
za ním stojí ra inada, pak melis' vají cukr z jistého druhu stromů
a co po čistění zbývá., jest ob čejny javorových, a sice ve spojených stá
syrup. -- Cukrkand čilile kový tech čltali roku 1850 výnos asi na
cukr (Kandiscukr) dělá se z cukrové 342553436 liber, v Kanadě pak na
stavy čistěné, ježto se zavaří a dá 10,546.036 liber. Nyni dělá se cukr
se ještě jednou do nádob, majících z řepy i z bramborů. Dělání cukru
v soběniti natažené: cukr na nitech se z řepy bur ndské (z buráku, kváky
čili cvikl
patří mezi nejnově'ší
srosta.Cukr 'ečmenný
čiliprutový
(Gerstenzu
er, Stangenzuc
er) dělá. vrstvy ra ouského průmyslu. Ro u
se z cukru ve vodě, z ječmene nebo 1799 a 1800 činil rozkazem tehdej
z krup vařené, rozpuštěného a tak šího cís. král. ministra financí hra.
dlouho zavařeného, až zhustne tak, běte Saurau-a professor Jacquin
že z něho pruty dělati se dají, aneb první zkoušky ře ami, professorem
až se na kusy vélečkovité táhnouti Jordanem v okoi Vídeňském do
dů.. Cukrovník rozplozuje se tím, chovanými; potom založil doktor
že kořen na kusy rozrezaný se roz Ries r. 1803 u sv. Hypolita první
sazuje; za 14 neb 18 měsíců do— dílnu, kteráž ale už r. 1806 zanikla.
roste celý rákos; pak se řeže, listy S lepším rospěchempracoval Konrad
se odřezávají a rákos ten se svazuje Adam. První zkoušk v Čechách
v snopy, listím krmí se dobytek a dělaly se v Hořovicic a ve Zbra
slavi na počátku století tohoto; první
střechy se kryjí.
Z odpadků při dobývání cukru ale skutečně dvě fabrikyV založil r.
surového, jako z pěny při zavařo
Ludvík
v Záku
a při
éslavi.
Ted Fischer
pak nebo
už fabrik
vání sebrané, z melassy, sedlin , a ě810
podobných věcí pře sluje se rum,
způsob koí'alky. StéÉrlavytlačené a okolo Prahy a gp ecbéch vůbec,
oravě ai cu
v jipých
zemíchi ztaké
řepypoburgundské
vy
usušena slouží k topení. Stava cu jakož
krovníkova jest velmi krmné; tak rábí, jenž cukru z třtiny cukrové,
že černoši (Negrové), jimž cukrov
kte
ještě ne'leplěím
zůstává.,
mno "ž
10přede
neodevzdá.
o cukru
na
ník sázejícím jest pokrmem nešliilav celé zemi coročně dobývaného čítá
se
asi
400
milionů
liber.
V
An
li
nějšim,
po ní sizné,
tiyjí a břichati.
íméa
dráždí blány
a roto slíz
sliny z těla vylučuje. vířata pak čanech s otřebuje se ročně asi ĚGO
pouhým cukrem krmeni zchuravěla milionů li er, v rakouském pak moc
:; v žaludku zahynulých našly se nářství r. 1856 se spotřebovalo cukru
vředy. Pravdě podobno, že Kytaj cové 11,47 .000 liber.
351, čínské thé, (thea chinensis),
(Číňané) jsou nejprvnějěí cukr do
jenž pak dále čistiti sc musí; ob 
čejně co moučka cukrová se posý é.
do Evropy, které. v cukrovarech čili
cukrárnéch opět vé nem, umletymi
kostěmi, bílkem a Ihovězí krví se
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iz: J ana Svatopl. Presla všeobecný
rostlinopis díl I. str. 187) roste divoke
v indické krajině Assam-u, ale jazyk
s_anskritský nemá pro něj názvu;
Ciňanó zachovávají starou pamět,
že se čájová rostlina chovala i vzdě
lávala u nich. Leto isy se zmiňují,
že v Číně (v Kytajil) už ve čtvrtém
věku byl znám, na půlostrovu Korei
a na Zaponu ale teprv na začátku
9tého století, odtud rozšířil se dále

krytých, a pak jedni rukama ie sva—
lují, a druzí je ochlazují velikými
vějíři. Nyni je zbaví chuti ostré, hnus
né, pražíce je na železných plechách.
Tak připravený čaj alespoň ně
které druhy) koření jistymi vonnými
květ , a to z olívy vonné, kamelie
tupo 'stě, a snad i růže théově. N ní
teprv se bední do truhliček.
o
Evropy prý r. 1610 holandskými
kupci nejprve přišel. R. 1638 byl
do Rus přivezen a v Moskvě oblíben.
na.
západ
a
jih.
V
novějších
časech
přes il se na Ceylon a Závu (Java Později přišel do An ličan, pak do
ostrov), kdežto a obzvláště na tomto Francouz a Němec. yní ne více se
ostrově se dobře daří, také odtam— ho potřebuje v Angličanec , pak
tud už v jednom roce 1 V, milionu v Holandu, v Rusku a jiných se
liber čaje (thé) do Hollandu bylo verních krajinách, také v našich kra
vyvezeno. Pokusy k přesazení jeho
do obliby
jižněj
do Brasilie, na Předhoří dobré na jinách
ších krajinách
se přichází;
o vůbec vnehrubě
děje a na ostrov Helenu tak dobře potřebuje. Nejvýbomější pak čaj
se nepoda'i-ily. V nejnovějších časech kytajský jest. který v obchodu la
v anglick'ch osadách v Asamu na tinské jmeno thea caesarea, v ky—
lezli celé esy théovníkové, a jeěto tajské řeči ale název šovchu nosí.
Asamští dílem se znají v chování Jsou to první útlé lístečky stromku
théovníka, můžeme se nadíti, že bu čajového, theovníka a sice z největ
doucné ča“ nebudeme toliko z iny šího japonského ostrova Nipponu, a
kupovati. ypočtěno, že od r. 1830 tam opět z jediného vršku, který
coročně z iny do Eerpy a ,do osad sady předrahého císařského čaje“
evropských přes 50 milionů liber toho pokrývají. \Půně čaje toho, z
něhož se toliko výminečně cizozem
čaje se vyváží.
Jest tomu více než 1000 let, co ským vyslancům za odíl dostává,
čaj jest národním nápojem v Kytaji jest převýborná a je na libra stojí
( .íněl, a může se za to přijmouti, na místě samém našich 218 zl. r. č.
že 350 milionů centů ročně v celém Na. vzdor ale všemu zákazu předce
východu asiatskěm se ho spotřebuje. jeden i druhý balíček vzácné plo—
Ježto připravení pěknčjších druhův diny nalezne tajnou cestu do Evropy,
čájových jest pracno a páravo, mů— ač to snad i nevěrný dělník živo.
žeme si představiti, mnoho-li rukou tem za latí.
tím pro ony krajiny znamenitým
U vát
čaje rozličné,
zbožím jest zaměstnáno. V obchodu čejnější
ale se
způsoby
jsou, ženejoby
se o
řemnoho druhů čá'ových se zná, val-icivody vhodí špetka, a jak mile
kterých rozdíl zakláldá se na kraji— var obejde, odstaví se, a míchá buď
nách, v nichž thěovník byl Opatro— s mlékem, s. cukrem osladí, ak se
ván, na rozličných odrodech, na málo rumu (cukrové kořnlky ědé)
času sbírání a na způsobu připravo přidá, a jako káva z koHíčku pije,
vání. V íně a na Japonu v jaře a -- aneb do odvaru naleje se rumu,
na začátku září sbírají listy; jarní a přidá cukru, aneb i také šťávy
sbírka dává lepší čaj. Nyní je uvrh limonové, (kterýž ná oj pod jmenem
nou do vřelé vody na půl minuty; punče znám jest). íirně itý čái
když osákly, rozhrnou _*ena veliké vůbec je zdravý nápoj, o zvláště
mělké železné pánve ohřáté, na nichž v povětří chladném, mlhavěm , vlh
kém, po obtížn ch pěších cestách a
je
dostatečně
ohřáté
rozmátiou míchají;
po stolech,
rohožemi
při tělesném n
ání; též proti hostci
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do září. Sázením velmi mnoho od
rodkův se zplodilo. Jedi se vařené
čertovo lcino pocházíz by— bud zelené lusky aneb semeno.
Hvězdník (astro). Jeden z nej—
liny zvanézLočidlo čertovo lejno
(ferula assa foctida). Maikořen mnoho pěknějších a nejtrvanlivějších květin
letý, velik ,těžký, jako pastynákový jest hvězdnik kytajský (aster grandi—
vně černy, v půdě hlínaté hladký, Horus,Sternblume, slovenský králík),
v lskové pak nerovný, u vnitř jest jehožto rodina sta a sta pokolení,
bl ý a plný štá
smradlavé a silně barvou, velikostí a časem květu roz
česnekem zapác tající, lodyha jest dílných počíta. Všecky pak tyto,
přímá 1% sahu vysoká.. Roste v Persii květiny pošly, (jak prof. Karel Koch
a podle čínské zdi. Kořen prý do udávat) z jedné byliny, která. se roku
spívá. k velikosti a stáří člověka; 1728 z Kytaje do Paříže dostala.
roční jest ztlouětí palce, v prostřed Prvni tento hvězduík mělbíloubarvu;
ním věku co rameno tlustý a ve čtvr avšak se už roku 1734 zahradnikům
tém roce teprve. dává pryskyřici, čer pařížským podařilo, hvězdníky mo

a tučnosti přílišné se poroučí, ano
zapuvuje ospalost a opilost.

tovým lejnem nazvanou. btúva z

dro—červenébarvy dochovati; r. 1750

ran jeho se prýštlcí jest bělostné, byl první plný livězdnik obdivování
mastná, smctaně podobná.,na vzduchu zahradníků vystaven, roku ale 1785
tuhnouci a tmavou barvu dostava byly první drobné hvězdnlky (astry)
jicí, a silněji smrdicí nežli do Evropy dochovány. Těmto květinúm věno
přivezena, totiž kventlík silněji smrdí valy ku konci minulého, osmnáctého
nežli 100 liber v lékárnách. Evr0pané století, zahradníci a milovníci květin
mají zápach té klejopryskyříce za celou svou pilnost i peněžitou silu;
hnusný a jí toliko v lékařství potře—

když
r. 1780Vprvní
Georgina
(poslalseji ale
professor
inc. Cervantes
z Mexika do Madridu) zjevila, ilaska
ji pro'zápach
domněnl
pří k hvězdníkům (astrům) ořád více
jemny,
nébržjidle
je jejich
í s velikým
zalíbe
klesati počala; pověstné a e kamellie
ním a nazývají okrmem božským.
Chmel.
de byl ůvodně na v našem století ještě citlivější ránu
zahradnické slávě hvězdníků zadaly.
lezen , neví se; ale r. 14 .?)v Holandě
I n dig o (modřilobecný, indigo
už jej a jeho účinky dobře. znali.
Do Anglicka došel r. 1524, do Ame— íera anil) pochází z Indie, ale jsou
riky 1629, kdež ročně sklízení jeho některé druhy indichu, toliko v Ame
jest hojnější. 1850 v severní Americe rice se naskytujleí, a jestliže 'est
sebrah 3,497.029 liber. Ovšem až
ravda, že, jak Humboldt dí, ll!exi—

bují; Asiaté ale netoliko oblibují sobě

posud
Bavorsko
klídí
ještěa více.
Nej
epší ale
chmel jest
český
to z kraje
žateckého, tak že ne'lepší druhy až
do Angličan se pro avají k vaření
dobrého piva. Z úponek chmelových
dělají ve Švédsku přadivo, a z toho
hrubé, evně plátno.
Na oravě bylo výno sn é chme
lařství před věkem více ěstovano,
než za dnův našich a zasliíhuje po
všimnutí v hospodářských společ
nostech.

Fasel,
íasola,
die
Bohne)
ochazi
půvo áphaseolus,
ně z Východní
Indie, odkudž po celém světě se roz
širila, a sazí se všudy na polích aneb
v zahradách. Květe od června až

i malovali

své hieroglyfy indi—

chem, tedy vysvítá, že se Amerikúni
zanáželi vzděláváním indichu prvé
než odkryta Amerika. Indich čili mo—
dřil, kteréžto byliny jest více druhu,
se sazí u velikém množství v obojí
(v přední i zadní) Indii, z jehož listů
modř od starodávna k barvení na
modro užitečná, se dobývá, a se též
indichom nazývá.
J ab l 0 E obecna (malas commu
nis) roste v EVropě, v Persii, v Arabii,
v Západní Indii a náleží ke stromům
nejužítečně'širn. Pěstováním zabrad
nick m zís alo se mnoho druhů. —
Jabl a se da'i držeti celou zimu,
některé odro y až do budoucího
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leta, kd ž čerstvajablka zrají, v čemž ale opět od zemaků (brambor) vy
nižúdn ovoce není jim rovno; pro tlačeny. Roku 1854 b 1 jimi v
tož mohou se do dalekých krajin za chách,jmenovitě v Kar ových Varech
sýlati, jak se to také děje obzvláště Opět pokus učiněn, zdaliž by se ne
z Cech na ovoce prebohatých po Labi dařily a poněkud as oň nenahradily
a po železné dráze do severních kra— zemáky napořád se
ící, hnijící &
jin, zvhíště do Angličan, do Svédska, v ceně se družicí. B lo semeno za
do Rus i do Ameriky. Z 11 milionů seto a pokus se po ařil. Bambule
ovocných stromů (všeho druhu) vy— narostly rozličné podob a velikosti
získáno v Čechách r. 1857 na 21/2 od 4 až do 12—15 lotův těžké.
milionu zl. sti-. užitku. Jablka jedí Vnitřek jest méně moučnatý než u
se buď surové. celou zimu, bud' du bramborů a vai-i se rychleji. Přes
šená, bud' pečená, též v podzim se zimu mohou se i na poli v zemi
suší na křížalky rozkrajená; za.—
přechovávati.
Bilé. jtgich
vařuji se též na ovidla. Jsou ob příjemnou
potravou,
teroučást
pro jest
na
zvláštní odrodky, jmenovitě hořčata, sladlou chut obzvláště židé radi
z nichžse dělújsblečnik čilija» k masu jedi, odkudž i také 'meno

blčak (jablonovka, jablečné vino, ' židovských

jablek, (místyzidov

nápoj z vymačkaných a kvašených ských hrušek) obdržely. Též i pro
jablek řistrojený), který ale i ze koně, hovězí avepřov dobytek ne
štěpnýc jablek dobývati se může, jen bamhule, ale i tuě'hé kemle (lo—
dyha. nat) dobrou pici dávají.
a mai a přednost.
tim vjest
Ječmen, jest hlavni obilí na
sladší
ahodnější.protože
Jablka též
lé
kařství se potřebu'i. Dřivi jabloňovó horách a v severní části Evropy a
lehké hodí se na dilo stolní-ské(truh Asie, ačkoli víme, že i v Syrii a
lář-ské). Korou barví se na žluto. Egy tě už déle než 3000 let se seje.
Způsob, jak se jablka a též i Na iorách Himalajských daří se
jiné ovoce dá dlouho čerstvé zachov ještě as 13000 stop nad rovinou moř—
vati jest obzvlášt prospěšný tento. skou. Vůbec jcčmenni okres ns. vý—
Ovoce dozrálé (ale nikoli prezralě) chodní polokouli zemské jest mezi
natrhá se pozorně se stromu, aby 70. stupněm severní šířky a 42. stup
se ne otlouklo. Vezme se bedna, něm jižni šířky. V Americe neza—
suché o mechu da se vrstva, do ni sahuje ani tak vysoko k severu ani
poklade se ovoce nejlépe stopkami k jihu.
Jetel čítá kolik druhů, kteréž
shůru, nato dá,se opět vrstva mechu,
opět ovoce a to se opaku'e až jest dobrou pici pro dobytek dávají. Je—
bedna lná. Ta se zabe i, v za telové semeno náleži mezi nej dat—
hradě o vyko ané jamy v zemi na nějěi čláuk obchodu českého; nebot
podložené sv e uloží avšak tak, se ho kaž oročně do 60.000 měřic
aby se nikde bedna země nedotý za hranice rakouské prodava, at nic
kals, aby všude postraně byla mezi nedime o mnoze, v tuzemském ho
bodnou a zemi prostora prázna; na spodářství spotřeb ovaném. -—Rostěm'
bednu dají se dvě dřeva, na ně“
(dochovániuššjetelinys
i zakládání
prkna., a zemi se zahaže. Zjara aneb umělých
[
nejprve tak
r. 1645
angli
v letě, když se vykopá bedna, musí čan Richard Veston ve skutek
se ovoce vyndané na hromadu slo uvedl, a dal celému hospodářství
žiti a tak několik dní nechati, aby nový směr.
svou vůni opět dostalo.
Kafr se dobývá ze stromu,

Jablka židovská., (helian jenž sluje skořicovník kafrový

thus tuberosus, ve vlasti své v Bra
sílii zve se: Topinambur) l'išla roku
1647 z Brasilie do Anglie a odtud
do Francouz, Němec s do čech, byly

(cinnamomum camphora). Strom ten—

to jest ozdobný, asi naší li 5 po
dobný; kůra kmenu a starých větví
jest rozsedalá, hněda; dříví jest bílé,
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zápachu kol-enného, za sucha čer lestkách (café en ramas) k ukázce“
vené a starší děrkovité, protože ve na. trhu města Kadixe. Iglod stromu
sklípcích kafr zavřený časem rchajc,
třešňovitý
v něm
dvě jádra
místo aecky.
Ovoce
to se
mezery prázdné zůstavujc. Šoste v ist vová
lesech na Zapanu a v lndii východní. suší, suché pa skořápky válcemi
Všecky díly, obzvláště kořen, za se otírají s.jádra se prodávají, kteráž
áchají a chutnají kafrem, který už nazýváme kávou, kafém, z nichž
hotový na z ůsob drobných zrn vy pražených se nápoj vůbec známý a
lňu'e sklip y ve dl'iví. Aby ale do oblíbený dělá. Pití kávy ani Rckům
byli Jkufru, rozřezávají dříví, val-í je ani Římanům neb lo známo. Nej
u vodě na železné bání, kterou po dříve zdá se, že v Ěthiopii do zvyku
klo í kloboukem hliněným, slamou
Vypravu'e
že mnich
vida
ávovník
přemyšlel,se,zdaliž
by semeno
nap něným, v níž kafr vypuzený se přišlo.
nashromáždí. Tak nečistý kafr v nedalo se potřebovati. I uvařil ho
Evropě, jmenovitě v Hollandu, váp a ješte bylo tvrdě, dal odvar pití
nem se prepuznje a čistí. Kafr jest kočce a pak psu. Zvířatům sez na
ití nic zlého nestalo, něbrž naopak
výborný lék, a proto často se před
isuje. Jsout pak mimo ten také ještě byla čilá, a skákala vesele. Po ně—
kolikerém opakování toho na zví
jiné stromy kafrodarné.

Kaštan

divoký. Známý a “ šatech napil se sám téhož odvaru,

již po celé Evropě rozšířený strom

a cítil v životě příjemné teplo, m si

ocastanum, Lin. Rosskastanie) pti
sel do Evro y teprv v polovici 16.
století z Mare Asie, odkuž he Aug.
Cia. Buszbeck, mimořádný vyslanec
císaře Ferdinanda I. u tureckého sul
tána donesl. Ovoce stromu tohoto
užívalo se v Turecku v oné době

noc minulo. Když se opat o účin
cích kávy dozvěděl, dával mnichům
po večeři po kotlíku kávy, kdykoli
ponůcky měli držeti, a v choru se
žalmy modliti. Tím s ůsohem pití
kávy ve známost přiš o, kteréž na
začátku lbtého věku v Arabii se
zavedlo, v Levantu ve věku 16tám

divo kého kaštanu(aesculus hip byla veselá, avšak spaní ho po ceřou

proti
nadutosti
me
em akašli
solí aproti
hnáni. koní,
Roku s 1588
nejhrubší z těchto, do Rakouska., a
sice

do císařská

zahrady

zobecnělo, v Eerpě ale okolo po
lovice litého věku zavedeno. Nyní
„Aug—ar— jest velmi rozšířeno,tak že varopě

ten“ ve Vídni dne 10. dubna, 5 nově
uvedených stromů neměl 'en 5—6

samé 225 -—230 millionů liber kávy
coročně se spotřebuje. Mezi všemi
zeměmi evropskými vy ije se jí nej
palců
v průměru, našich
a dotu
ne— více v krajinách němec é říše, kde
vetl, povětrnosti
krajůani
nebyl
ještě přivykl.
průměrně asi2'/,—3 libry ká ročně
Káva a kavárny. Kávník na jednoho člověka přijde. Angli—
čilikávovník obecný (coffee čanech se r. 1852 spotřebovalo ká
arabica) jest strom štíhlý, 15—40' 35 mil. liber, z nichž b 10přes 20 mi .
vysoký, vždy zelený, trvá asi 20—30 liber z Ceylonu, 4 mil,. z Jamaikya
let a květe dvakráte za rok. Vlast 8 mil. z Kostariky &. Brasilie ři
kávovníkova iest původně Arabis vezeno. Na celém světě se dobývá
štastná, &.též nepochybně na vyso kávy coročně asi 500 —- 600 mil.
čině'v Ab sinii, odkudž byl pře liber, které se také vypijou. Ká
sazen do obo'í Indie, do Ameriky vovník jest stromem ro krajiny, v
jižně a do osa afrických. Španělská nichž se sází, velmi ůležitým.
Nejvetší množství
řichází z
vláda učinila okolo roku 1850 po
dařenézkoušky,kávový strom v Indie Západní, pak z Brasi ie, potom
jižních končinách země španělské z Ameriky ostatní, konečně ze Žávy
udomácniti a na podzim roku 1857 (Java) a Arábie. Nejprvnějši zprávu

byla po prvníkráte káva na rato

o kávě dal Prosper Alpin, byvší r.
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1584 v Egyptu. „Viděl jsem,“ dí,
„v Egyptu strom, na němž rostou
semena vůbec známá,_hon nebo

stí-ost a chut do práce, i zahání spaní.

pou,
se rozpustiv
dává libezný
zmům
esk kte
a za raňujo,
aby neušel
zápach; pak se zrna umelou a vroucí
vodou polejou. Také na vodu moc
přijde a proto dle druhu vody stává
se také v některé zemi ten neb
onen druh ká
chutnějš; a protož
i hledanějši.
ak připravená. káva

přemožení
byvěevedením
odtáhli, Jana
a slovanští
ojovníci pod
Sobě
ského, krále olského, evné jejich
ležení mezi Do' linkema Vtihrinkem,

Levná káva bez smetany jest tudiž
také výborným lékem proti opilosti
ban zvaná, z nichž Egyptnnc= a Ara vínem a otrávení opijem. Z nemit
bové dělají nápoj, jejž pijí místo ného pití kávy pochodí neepaní,
vření krve ku hlavě, zeslabení sti-ev,
vína a vSemena
hospodách
Slove zlatá žila a rozdílné ncduhy nervové.
koava.
přicprodávají.
ázejí ze štastná
Arabic“ —
I' slabých a dráždivých lidí, též
Znaky dobré kávy jsou: pří děti působí i mírně pití kávy kle
jemná vůně a chuť, jižto zvláště při páni srdce, úzkosti, třesení údův a
ražení cítiti 'eet; a pak stejnost rozpalováni, takže imnozí dokonce
arvy bud nař.outlé bud nazelenalé. se jí chrániti musejí. Surová káva
Nejlepší káva bývá z Arabic od účinná jest proti zimnicím a dnám.
Všeliké surogáty (náhrazky)na
Mokky, mokkanská, (Mokka-Caffee)
jest dobrá a tmavě žlutá, ale místo kávy po tu dobu užívané
do Evropy nepřichází, néhrž pod
zrnka šípková,
žené žapražená
udy, praženímku
'uříce, pra—
pra
tím jmenem prodává se z ostrova (jako
žený ječmen, pražené žitojare, které
Zavy
(Jan?ž utá;
žavanská,
nejdrobnější,
nahnědlo
pak následuje
větší jestještě nejlepší atd.) nemohouji na
ímditi amnoho jich, obzvláště z ča
podlouhlejěi
a bělavá
Butbonu;
onečně modravě
šedáz nebo
zele kanky (cichorium, “'egwart, z níž
nová a hrubější z Indie, západní kořen se praží a připravu'e a pod
Guiany a Brasilie. Mezi zá adoin jmenem cikOrie prodává) z otovené
dickými jest káva z Martinikn nej škodí, působíce vřeni krve, třesenl
lepší a nejvíce u nás prodávána; a zlatou žílu.
Kaváren co se dotýče, byla
nej's'patnějšínazývá se tryaž Tríage
vyběr), ze samých špinavýc a čer první v Londýně roku 1652, druhá
v Masilii r. 1672 zřízena. Ve Vídni
ných
kousků
a nej—
c utnějěí
kávajsoucí.
bývá,Nejlepší
když se
jen o něco později, a siCe: Když r. 1683 .
mírně upraží, zrna. pražená, jeětě v neděli dne 12. září Turci, kteříž
horká, roztluěeným cukrem se posy— pod Katou Mustafou Vídeň oblehali,

posud tureckými ěancemi

zvané,

šťastně útokem vzali i dostalo se “im
co vítězům také více než 15.

tureckých stanů, nesmírné zásoby
v potravě, v koních, velbloudech a
zbrani za kořist. Mezi ukořistěnými
věcmi nalézalo se také kolik sudů
kávy, kterou vařiti a píti se tehdáž
liiklých;
tím vstává
se vření
krve
' é teplo
žaludku,
pročež
kdoa Vídeňáci naučili, a charvat Kolčický.
v zimě na cestu se vydali má, nej jenž eo vyzvědač Vídeňkům dobré
lépe se zahře'e koflíčkem kávy vy služby konal, zřídil první kavárnu
pité , kdo pa kořálkou se zahi-íti ve Vídni.
chce, velice se mýlí neboť ta chladí
V Praze první kavárna byla
a stává se příčinou, že napotom u mostu vedle saského domu v čísle
mnohý z umdlenostiu adá do ospa 56. roku 1714 od araba Georgia
losti & zmrzne. — hlimo to káva Deodata Damascena zřízena, jenž
odváděním krve odhlavy a míru m už dříve v Karlově ulici v domě
drážděním mozku působí čilost, y— „u Komovy“ kuchyni si byl zřídil
gůsobí
nejvíce v zvláště
nervy břišní,
ráždí příjemně
, kteréa
zabíhají do tepen (Pulsa ern) ve

138
a odtud kávu o ulicech roznášel.
Káva byla ale li'ražanňm už dříve
známa, ovšem se jí ale toliko co léku
užívalo.
Kon o p č (Cannbis sativa) roste
divoce v severních částech Východní
Indie a musí býti dávno znamé,
nebot nazev jeho jest sanskrytský.
Vlastní a pravá vlast konopí zdá. se
býti pomoří kaspické. Ze musilo býti
časně přeneseno do Egypta, vysvítá
z toho, že mumie egyptské zavino
vali do plátna konopného. Ale v
Egyptě se poněkud zvrhnulo, nebot
není ve všem rovné samorostlému
konopí kaspickcmu, ani ruskému ani
sibirskému. Pravdě

OdOllllO,že staří

Massiliané konopě do jižně Francie

semenových, obzvláště ale co do
velikosti tvaru a barvy zrna. Zna
menito však i to, že rozdílné od
rodky americké, dílem velmi vý—
značné, v Evropě po několika letech
ráz evropský obecný přijímají.Mouka
kukuřicovz'isc míchá s pšeničnou aneb
žitnou.
V Italii dělají z pouhé mouky
kukuřičné p o l ent 11, to jest kaši,
oblíbenčjídlo lidu veškerého. Nezralé
palice pekou neb vaří. Stéblo ku—

kuřičné má šťávu sladkou, kterou

v některých končinách Amerik
meziobratnikové na syrup zavařují
a pro tu cukmatost ze stebel roz
mačkaných pálí dobrou kořalku. Ku
kuřice huste setá., mladistvá, posky—

tuje pro svou sladkost výbornou píci
zelenou, která i v suchých a horkých
letechjest výnosné., když ostatní by
liny hynou.
Pošvy z palic semenových slouží
Konopě poskonna (samčí) dává v krajinách, kde se kukuřice sazí
vlakna, kon0pě hlavatú.(samičí) dává (n. př. v Italii) k dělání dobrých
semenec.
——
slnměncův (štrožoků) a nejbělejšiho
Kukuřice (tu:-edm pšenice, psacího papíru.
Lekořice, sladké dřevo
indické žito) pochází původně ; Amc
riky. Nikde jinde ani zmínky není, (glycyrhiza,) roste na polích i
že by byla rostla. Peruanští kroni v zahradách Evro y jižnější,
káři píši, v zahradách knížat, jimž také na Moravě, a v sii. Kořen
Inka říkají, byla kukuřice v zlatě dává.tak i'ečené sladké dřevo,
a stříbře napodobněna. V jedné za z něhož vjnnačkaná, zavařené. šťáva
hradě b lo celé takové zlaté kuku dobrým b "vaprostředkem proti kašli.
řičnl po e. Jaké to muselo býti bo Užívá. se uďto zhusta, šťávou le—
hatství a jak sobě vážili té kuku— kořicovou čili sokem leko—
řice_! Přinášela se bohu slunci za ř[č n ý m (Lakrizensaft, Barendreck)
obět a kolem chrámu byla sazena, jmenovaná, aneb v caletka'zch(celtle).
a po zrnku lidu rozdávána, jenž ta Jest více druhů lekořice, jakož: le
kové zrnko za poklad velký měli. kořice lysá, ježatá, žlaznatá., kteréžto
osledm' kořen sladký již staří Řo
Kd ž Kolumbus byl nalezl ostrov
Kubu, spatřil zde kukuřici poprvé. iiové znali. Kalmukové pak dělají
z
listů the.
Nyní jest už po celé zemi, kde leto
Pěstování sladkého dřeva mělo
postačí, aby dozrála; jak dalece
víno se daří i kukuřice obstojí. Na by býti předmětem v hospodářských
Moravě nacházíme jí dosti, avšak schůzích.
zda se něm, že osud nedošla té
Len jest známý už v nejdá
vážnosti, 'aké zasiilhuje v mnohém vnějším věku. Egyptské mumiejsou
hospodáře ém ohledu. Mnoholetým v lněném platně zaobalenó. Svaté
sázením v rozličných pásmech pro
ísmo zmiňuje se o lnu už za časů
měnila sevpřemnoho odrodkův ne Klojžiěových. Len roste ne'raděii v
toliko co do výšky celé rostliny, mírných krajech, ale zase a též až
nébrž ico do velikosti atvaru palic k 65 stupni na severu, a v Egyptě

přenesli,
protože
Hiero syrakusský
le svědectví
Athcnttova
dostával
konopí od Rhodanu řeky (Bony) na
provazy; nyní od nejdávuějších časů
seje se v Evropě jižnóaprostředni.
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též roste. Původně nepochybně roste
v Levantu (západní pobřeží Malé
Asie), snad i v Evropě jižně. Také
v Americe severne seje se u velikém
množství. — Lnái'ství bylo u nás
povšechně—jší,
utrpělo však následkem

dovážení bavlny; ale opět dochází
uznání zaslouženého od té doby, co
bavlna v ceně přiliš postoupla.
Lilie bílá (_Liliumcandidum)
pec-hází ze Svrie, odkud se nejprve

na ostrově Bsndě a Amboině, aby
tím snadněji samokupectvi prová
děti mohli. Nyní ak sází se také
na Francii a na nrbonu, ostrově
Africkém, od roku 1770, odkudž pře—

sazen byl na ostrovy Antily v Zá
mdní Indii, a na Cayenu, osadu
l'raneouzkou v Jižní Americe. Ovoce

teprva v 9 měsících zrá. Rubina
(oplodí kožnaté ořechu -- die F rucht—
lntíllc. obořeší) jeho jest chuti ostré,

do sousedníchagiati ekýeh zemí, svraskavě, a nemůže se za surova

potom ale do Recka a ostatních
končin evropciských rozšířila. Ona
se béře za obraz čistoty a. nevin
nosti. Pro její vůni pronikavou není
rádno ji kvetoucí ve světnici, kde
se spí, přes noc ponechali, neboť
se už vícekráte stalo, že zápach ten
spícího člověka udusil.
Listí květin v dřevěném oleji
močené , dává lilijový olej a jest
dobrý lék na rain ostřím učiněné
& na popálenin . aké šťáva, míza,
kol-en s práče z květiny této co
dobrý domácí lék potí-chovány bý
vali. —

M a r h u i e, (merule , meruňka
prunus armem'ca, Aprikose, Marille)
pochází, jak zahradnické latinské
jmeno svědčí, z asiatiekýcb výsin
Armenie, odkudž nejprvé do Epiru,
potom za času císaře Oktaviana, asi
40 r. před narozením Christa Pána
do íma přeneěena byla. S vojskem
římským dostal se stromek do ny
nějších Fgancouz, odkmlž se idále
rozšířil. Recký Spisovatel Diosko
rides nazývá jí ,.praikokia“, z čehož
ovstalo v ústech cizích „aprikósa“
Egyptu meruňky plané nazývají
misimisi, kdežto 'e suší, vaří a dá
vají i na stůl bo
ům.

jísti, tudy ji zndělávají nebo dělají
zní povidla.. Pro mís ale důležitá

jsou jádra, vůbec kulkami muš
kútovými nazvaná, ze skořápky
vyloupnulá. Jejich podstata jest ko
řennů s mastná; dobrú špendlíkem
na )íclmutat prýští olej. Druhá částka
z plodu k mímpřicházející jest míček,
jenž pecku obaluje, vůbec květem
(macizem) slove a ku kořenijídela
též i v lékařství slouží. Ovoce 3.
do roku, v srpnu, listopadu a březnu
se sbírá, ježto dává nejlepší pecko
vice. Když rubina puků, vylezou na
strom a střesou ovoce do trávy;
hned pak rubinu olou aji, potom
s pecek svleknou míšek, a nechají
je 3 dni na slunci ležeti, pak se dají
do kouře, po 4 nedělích louští ana
tre dělí; největší kulky posýla'í do
Evropy, druhé nechají pro In ", ze
zakrsalýeh vytlačují olej. Hned na
to, ab nehnily, dávají je do 2—3
krát denně do vápenné vody potopiti

a pokaždé usušiti. V lese macxze
ňovém spali jest nebezpečno, ježto
snadné se dostane závrať; též nad
užívání kulek muškátových působí
mrákoty a blouznění.

Nové koření pocházíz myrty

všeehutné. Myrto. obecná (myrtus
kulka a muš— communis) jest keř 3 i 6 stop vy

Muškátová
ká tov ýkvčt dostávajisezestromu

30 až 35 stop vysokěko, kterýž celý
rok květe a. má květy samčí na
vrcholíeha nížeji květy samičí,které
ovoce dáva'í. Sluje Maeizeň (My—

ristica, Mus'atnussbaum). Původní
jeho vlast 'est u Východní Indie na
ostrovech
glukach , kde ale ten
strom Holandaně vykořenili kromě

soká
má svou vlast
úbočí
a
hrb uavýslunném
podlena
mol-e
sti-e o
zemního a sdriatického. My v našich
zahradách máme též planou myrtu.
Listí její bývalo lékem, teď jím vy
dělávají kůže. V krajinách 'ižnýeh
dělají věnce svatební z rozelm myr
tovýeh. U pohanů byl strom ten
Ladě zasvěcen. Myrta pak velechutná
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(myrtus pimenta) jest stnom 20 i 30
sto zvýší, koše velmi rozvětveného.
V ndii západníjest planá isázená.
Květc v měsíci červnu i červenci.
Od toho pak stromu řieházejí plody

kého oděvu svého do Polsky okolo
roku 1250 přinesl, aje později v san
domirském kraji zasázel a také sku—
tečně ze semena téhož první mladé
ořechy vlašské dochoval, odkudž se
nedozralé, všehoc ut nazvané & napotom tento užitečný strom po
ku kořenění jídel a řidčeji v lékař celé Haliči jakož i po sousedních
ství potřebované. V Indii častěji zemích slovanských ——též o Mo
užívají listů. též silně kořcnných, v ravě a po Slovensku pod
atrami
lékařství. Všehochuť za zelena se ——rozšířil.
čcsá a na slunci suší, čímž zcvrkne
Strom: Ořešák (juglans) jest
azhnědne. Obsahujesiliciaolej. Ji strom ozdobný, 40—80 sáhů zvýší,
nak i nové koření slove.
má květy samčí na jehnědách poboč
Ocún podzimní. (colchicum nich, a květy samičí. Původní jeho
autumnale, Zeitlose). Jistá, jinak vlast jest Persie, odkudž sei do
Evropy rozplodil. Odrodký dlouhým
zdravá žena, třiapadesátiletá v Ilor
ních dvorech dostala zimnici. Pátý sázením pochodící mají plody —
den uvařila si k užívání nápojíček ořechy vlašské — větší menší. Malé
ze tří cibul ocúnu podzimného, a se skořápkou tvrdou a tlustou slují:
vypila ten nápojíček.
kamenáče, veliké se skořápkou
Dej pozor, druhý den na to, trochu tenčí slují: kř'apáče, s oby
totiž sedmnáctého září byla. žena čcjně větší tenkou a křehkou: pa
píráky, konečně z rubiny už na
nebožkcu. Nebot ocún jest jed.
A co jest to ten ocún? Ocůn stromě se vylupujíci upadající: vy

jest kvítko, které na lukách roste rubáky.
o samotě; na jaře vyráží listy a na
podzim květ, kd 2 byla otava již
posečena a kvítí etní všechno už
povadlo. Ba
jest blodorůžové, za
červenale mo ré, často skoroi bílé.
Vypadá jako tulipánek, nemá ale šest
lupínků, něbrž toliko šest řezů.
Někdy jich bývá na louce veliké
množství.

Místy se také jmenuje naháč,
že jest květ nahý, bez listí, aneb
jesenka, že v leseni čili na pod
zim teprv kvete. I dobytku jest
škodlivým.
Není to
tedy chyba,
kdyžy
se cibule jeho
vyrýpáva'í
a lou
od něho čistí. Nápojíčck allez něho si
vai-ití, aneb cibuli 'eho zestrouhati
do kořalky, &to 'a o lék piti, a na
to umříti, to je c yba. Měj se tedy
dobře na pozoru před ocúnem a
před každou 'edovatou bylinou a
před dťyjáčniclrými poběhlíky, kte
říž po domech léky rožnášejí.

luětáky.Rubiny zelené (ta

zelená kůže okolo ořechů, obořeěí)

na vzduchu černaji a prsty na delší
čas hnědí, proto potřebují se kbar
vení na černo a hnědo, též v lékařství
proti hlistám, vyraženinám, vředům.
Rubiny i listy zelené za áchají, ob
zvláště třcny jsouce, si ně, kořeně,
chutnají hořce, ostře a tr _e. Lýko
obzvláště jest ostro a po istuje. Ns—

zralé ovoce se nakládá do cukru
s kořením, a jí se co lahůdka. Kd ž
se na ně líh naleje a nechá delší
čas státi v láhvi, -—s počátku dlužno
denně tím trochu zatřepati — dává
rosolku ořechovou, které se též co
domácího léku užívá. Jádra zralého
ovoce se jedi. Z nich se dobývá

také
jenž na jídla se
béře výborůý
a rve e olej,
vysýcha'ekmalování
se potřebuje; též v ékařství jest
užitečen. Dříví ze kmenu nahnědlá,
pěkně marhované potřebují stolaři
(truhláři) na obkládání domácího ná
Ořechy vlašské z Italie sv. bytku. Z kořene dělají pěkné hebké
Jacek, Hyacint, Odrovaz z řádu do holi.
0 v e s (avons) daleko široko člo—
minikánského,Polák, jenžvKrakově
věka d0provází. Daří se po celé
prvníbylsamostan
domim'kán
ský
založil, (klášterř
v toho co
řeholnic— Evropě po severu a středu Asie,
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v Australii, v Africe, po celé Severní
Americe a po velké části Jižní Ame
riky. Slouží hlavně za píci čili obrok
koňům , na horách a zvláště v se

podivná. vlna v Americe na malém
stromku roste, a tam od několika
průmyslníků už také ku přízi a tka
ninám látnu odobným upotřebena

verních krajinách jesti lidem místo bývá. srůmyslei obyvatelé Liver
poolšti neznali z prvu, co s timto
žita a Benice potravou.
Z ' p se vaří kaše (kyselo). novým tovarem počlti; když ale po—
Z ovsa se také i pivo vařiti, i ko zorováno, že se ta stromová vlna
l'alka páliti může. V Rusku dělají lehko přede a že tkanina svou bě
z ovsa nápoj tam vůbec oblíben :
kvas. Kroupy ovesné mají také v ě
kal'stvl svůj užitek.

Pamok (bavlna) roste v hor

lostí obyčejné plátno převyšuje, kte
rékoli barvy snadno přijímá, a při
tom při všem že tkanina pamoková
mnohem lacinější jest nežli obyčejné

kých kra'ech po celé zemi. Ale

ksandr \elký

lněné, počali
takéa od
onitépamo
už ji nalezl v In plátno
ovou tkaninu
vyráběti,
doby

dii. Plinius zmiňuje se o ní v Egyptě

a když Portugalci byli seznali jižní
Afriku, tu Kafrové nosili už bavl
něné oděvy. Kolumbus nalezl ji na
ostrovech Západní Indie a v Jižní
Americe, Kortez dob v Mechika o
slal císaři Karlu V. zvlněné plástě.
Tak bylo též nalezeno v Peru 1531.
V Číně už obdělávajl bavlnu od 12.
století. V Italii masa okres 'eji až
[: Neapoli. Ve Španělsku ob ěláva
se najihu a východuaž k 41. stup.
Na řeckých ostrovech všudy se sazí.
V Turecku, v Egyptě též všudy. Po
celé zemi čítá. se ročního skiizení
1400 mil., a z toho 1855) bylo do

Anglicka zaveženo 681529000 líb.,
z Východní Indie pak si řivezli
Angličané 145,179.216 lb. Od roku
1831 do r. 1857, tedy v 25 letech
bylo z Amerik do Angličan 190
mil. ctů. surové o pamoku dovezeno.
Velikánské pak přádelny an lickě,
kteréž surovy pamok pro tka leckě
stavy (kroěna) při ravují, počítají přes
21 mil. vřeten. Šidyž pak fabriky
pamokové jen jediný den pracovati
přestanou, jest tím národnímu an—
glickému hospodářství (jakž to před
arlamentem dokázáno) škoda asi za
2 mil. zl. stř. spůsobena. Vývoz pak
každoročný pamokových tkanin an
glických přestíhuje hodnotu 300 111.
zl. stř. První pamok byl r. 1784 do
anglického města Liverpoolu na men
ším americkém korábu mezi jiným
tovarem v 8 balíkach, 12 ct. váží
cích dovežen, se zprávou, že tato

zmohl se průmysl ten tak, že se stal
pro Angličany otázkou životní.
Z pamoku (bavlny) se v seve
ro
rických okresích i domy sta—
vl. 'patná. bavlna., odpadky z ba
vlny atd., se smoči a svalí, a z hmo—
ty této utvoří se kameny, ježto řádně

vyschnouti se dají, a pak veliké pev
nosti a tvrdosti nab' aji. Zevniti
natírají se stavení, čtveráž rychleji
nežli z cihel se staví zvláštní teku
tinou, takže je voda proniknouti ne
může, ano, jak se praví, ani oheň
jim neškodí. Vynálezce toho neoby
čejného staviva dostal výsadu na
svůj vynález a nyní staví se všude
domy z bavlny.
Za příčinou války v Americe
však pěstování bavlny velmi utrpělo.
V nejnovější době s prospěchem se

pěstlijeepr
ve slovanské
erný, Dalmacii.
i er nigrum
roste v Indii Východlií: rdbzvláětě nz.
Malabaru, kdež, jakož i také na ostro—
vech Sumatře, Závě a Borneu, a
v novějších časech i jinde mezi obrat
níkoma u velikém množství sesazí.
Jest to keř vinoucí se 'ako réva,
jehož květy a semena v as sesta
veny jsou. Sázením mnoholetým
vrtalo několikero odrodkův, jichž
některým přednost dávají tu, někte
rým 'inde. Bobule k svému uzránl
potře uji 4—5 měsícův, oněvadž
ale zralé nejsou tak ostr , sbírají
se a suší, před uzráním, tak scvrk
nou a sčernajl, a slovou pe ? čer
ný. ——
Slabší zrnka semenov , když
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dozrála, zakopajl se na několik tý— pohanských — odkudž také její
hodní do země, aneb se močí ve jmeno pohanks. Na Moravě prý
vodě, až dužnina, vrchní masitá,slup nalezena v ležení tatarském 1241

odkudž ji jméno „tatarka“ dáno.
Poněvadž špatnou půdou se uspo
kojuje, proto zvláště nahorůch jest
rozšířena a. hojně se seje. Nyni
hlavně se, pěstuje v Anglicku,Fran
dii asi 50 mil. liber co ročně se ho couzku, Svýcarsku,__ltalii, Německu,
dobývá, jichž asi % do Evropy se Svedsku, Rusku v Ulně Žapánu Al
zaváží, největší díl ale do (.“-iny,kde girii, v Kanadě.
Ze semena dělá se mouka a
v horkých krajinách lidem jest po
třebný, aby podraždil a posilňoval krupice, jest těž dobrá. píce pro do
nervy horkem zemdlené a žaludek bytek a drůbež. Také zelina čer
seslablý. U nás se ho také co stva může se jisti místo špenátu.
domácího lékařství potřebuje, ačkoli Květ dáva výbornou pastvu včelič
často velmi nepřiměřeně, ačasto více kám. Seje se v maji, červnu i čer
ku škodě zdraví nežli k užitku.
venci. Také po sklízcní první ůro
dy může se opět zasetí a pak vy
Pi
v
oňkyuízpivonic
čili
tuřičné
růže, paconia o cinalis) mají svůj rostla co výborná. ú rava zaorati,
domov na vysokých vrchach na Kri a hned žito do tak připravené půdy
mu v jižním Rusku; avšak i také zasetí.

ka, rozpukue a se sloupne; semeno
zůstane bílé.,jenžto jest pe ř bílý,
nemající tolik pemoty j o pepř
černý. Pepř jest po celém světě
skoro kořením uejobecnějším. V In

na jižných hol
brtlach
tyrolských
(Alpů)švýcarských
"voce rostou,a
'enže ovšem ne tak plné jako v zs
radě.
'
Pivoňka a žlutá lilie jsou pro
stonarodní květiny v našich vlastech

Pomarančový strom (citrus

aurantium) v Evropě nejstarší, jehož
věk se listovně dokázati může, stojí
v oranžerii (sbírce stromů pomeran
čových) cís. írancouzského letohradu
Versailles a sice v ohromné bečce
zasaděný, aby se v zimě do sklen
něho domu ostaviti mohl. Strom

a kde jaka zahrádka na venkově
povstává., tamje 'istě nalezneš. Jinda
se pivoňkám, zvřáště květu a kořenu tento byl ro \: 1411 v Naval-e za
léčivá moc připisovala, a jmenovitě sazen a ve stáří 89 roků dostal se
odvarku z kořene pivoňkového proti darem do Fi—ancouz,kdež dosaváde
padoucí nemoci :; prospěchem uží čerstvě a bujně trvá.. Jméno jeho
váno.
velký“čiale
grand bour
bon)„Bourbon
l'om uranč,
i strom
oma
Bílá růžová. ivoňka jest řídká, jest
avšak ve velkýell, zahradách se pě rančový dosahuje vůbec v "kého
stáří, a jest náramně úrodný, nebot
stitije
pivoňkave okvětu.
pěti Ky
neb. celý rok květe a dos lý a zdravý
se
mi jakož
toliko i listech
tajci pěstují už od pradávné doby může ročně 20000 plo„ ův nésti. Jest
libovonně pivoňky. O Božím těle pak tohoto stromu také mnoho druhů,
na oltářích bývá i strakaté, bílé a na které tisícletým chováním se roz
červené ivoňky viděti, avšak ty jsou dílně proměnil.
uměle “ ělan tim, že se červená.
Pšenice (tritieum), místy na.
pivoňka chví ' nad dýmem hořící Moravě říkají 'í žito a žitu réž. Vlast
bně prostřední a vý
síry držela. Kde se d'm sírový na její 'est HOPOClll
květinu usadí, tam zustanou místa chodní Asie, o kud přes Levant (za
bíla.
-——
padní obřeží Malé Aisc) k nám při.
Pohanka f
1m 'ežto se šla. bili to od nejdávnějšícll časů
také: hc'duše, tgggiyznhřšěka na
seje,a ježto
je už
staří Egypťané
znali,
semeno
v nejstaršíc
mu
z a, by a prý v dvanáctém stolc se
od křižáků do Evropy přineěena ze miích se nachází, a ač na dvě itři
střední Asie, z krajin nekřesťanských tislclctí, přece klíčí zaseté. Teď jest
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po všech země dílech rozšířeno, ano čilici b e by, kteréž slovo pošle z arab
rozšířenější, nežli ostatní obilí, ježto ského zibibah. Vinná. réva byla už
nejbělejěí mouku k pečivu a jiným od Noela sézena., a také ona roste
moučn 'm jidléni dáva. Dělá. se z ní původně v zemích mezi mořem čer
také š rob, vaří pivo a pálí kořalka. ným a chvalinským, kdežto (jak J.
Z nezralých zrn strojí velmi chutné Sv. Presl ve všeobecném rostlino
polévky. Slamu potřebuji nejen krol pisu díl 1. str. 245. poznamenává)
nictví nébrž i také vřemeslech, ku v Min rclii , Georgii a v končinách
př. na slamněné klobouky. Obzvlá mezi avkazem, Araratem a Taurem
ště odrodck pšenici arabskou, čili u velikém množství sama od sebe ro
složenou (triticum com ositum) sejí ste a hojnost hroznův výborných nese,
v Evropě jižně a v Xngličanech; tak že jich obyvatelé na podzim ani
ve Vlaších pak na dolině arenské — sebrati nemohouce te rva v příštím
při řece Aruě v Toskausku nabý jaře klidí. Odtud z á. se, rozšířila
vají z toho odrodku několikrétným se východně do Bulharska, na vyso
požatím stebel velmi tenkých, které činu rskou ajižný sklon imauský,
za
u a jihu o břehách
na slunci vybílené k pletení klo též i
bouků florentinských (od hlavního středomořs ých v Asii, Africe a Evro
v Toskansku města Florence tak pě teplé, a nejstarší letopisy o sá.
zvaných) se užívají. Rozeznava se zení jejím mluví. Foldové založivše
pak také pšenice ozimá &jara.
r. 600 před narozením deně Masilii
edkev naše (raphanus sati přenesli také révu. V Rocku dílem
vus) divoce roste na ostrově San už před časem homerským ji znali;
Pietro blíž Sardinie a v Řecku. _Sůzí do Italic přišla později, Římané 'í
se Již v prostřední Asii až do Cíny zponcnáhla severněji do zemí pacl—
a Zapénu. Jest také více druhů nianěných prosazovali. Větší pak roz—
ředkve, 'eden z nich, ředkev čín šířenosti dostala vinná réva s kře
ské., dáva ze semena iňanům olej stanstvim, tak že nyní do všech země
do lamp, z jchožto koptu dobré tuše dilůjest přenešena. V rýnském údolí
zhotovují.
prospěšné se sází skoro _až k 51
Rinklo. Zelené,okrouhlésladké stupni severně šířky; v Cechach,
slívy, kteréž o vlastech našich pod skoro také tak, na Moravě jižněji a
jmenem rink otck rozšířen 'sou, také v jiných krajinách Evropy pro
střední nedaří se
severně, na
povstaly
radnlků,pečlivostífrancouzských
hned už v první čtvrti za
16. př. v Uhrách a ve Francii jenom
století a obdržely k úctě manželky až k 49 stu ni. Tisícilct m chová—
Františka, telrdějšího francouzského ním v rozdi ých podnc ích, roz
krále, Klaudie, jméno „reine Clau— ličných okolnostech a rozmanitým
de“ čili „královna Klaudie,“ což se sázením réva vinná proměnila se v
dle s ůsobu francouzštiny asi jako: množství odrodkův, jichž se asi 1400
rén—kód vyslovuje, odkudž obyčejné rozeznává. Z révi vyrábí se víno,
riuklotka aneb ringlotka povstalo. líh, ocet, a vinný kamen.
R ý ž. Rýž jest pradávno znama.,
Rosinky, jsou sušené hrozny
z révy vinné. Malé hrozinky daří ale kde ůvodně vyrostla, to se neví.
se na březích stí-edomo ých, ob Praví ně teří, že nejspíše jest z Ethi
zvláště v Dalmacii a v
cku.
opie, východní
jiní pak zadilejí
vlastjestpůvodní
Nejhlavně'ším článkem obchodu mají
In
Rýž
hlavní
království Řec ého jsou černé suché potrava třetiny člověčenstva, zvláště
hrozinky, od města Korintu, nazvané
domovem jest v Indii, na Cey
Korintky, jichž se od roku 1850 oně, v Číně,“ Japanu, na ostrovech
každoročně přes mil. měřičnýeh sudů indického moře, na Madagaskaru na
na vše strany světa vyváží. Zo Sýrie pomoři červeného moře v Persii &
a Španěl přicházejí hrozinky v elik é, Arabii, v Egyptě, v západní Africe,
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v Brasilii, v stredni Americe a jinde.
V Evropě pak jest hlavně pěstována
v pomogských ln'a'ích na „středním
moři, v Rocku, ve \ lašlch, b'pančlích
a Portugalech.
Ji se vařená, také z mouky pre
chutná jídla se stroji. Vaří se z ní
pivo a pálí s cukrem nebo s vínem

plavou ; pro láci větší ale obyčejneji
se potřebuje nežli ceylonská.

Tabák

(duvan) byl v teplých

krajech Ameriky už před říchodem
Evropanů obděláván. Ko umbus ho
nalezl 1492 na ostrově Kubě; Gren
ville 1585 ve Virginii, bylina ta má
své 'meno od ostrova v Západní
Raimon , kořalka, arakem zvaná. Indii abago, kde ii 1517š anelové,
Clňané a apanlné zvařeninou rýžo když Ameriku pod Františkem Kor
tesiem vybo'ovali, prvně poznali &
vou klíží svůj papír.
tam odtud o Evropy přinesli. La
S kořice pravá pochod!od stro tinské jmeno „Nikotia herba“ má od
mu, jenž jest vždy zelený, 15—20 francouzského vyslance Jana Nikota,
stop vysoký a slovo skořicovnlk
kterýž několik sazenic tabákových
(cinnamomum, Zimmetbaum). Vlast
tohoto stromu jest ostrov Ceylon ve r. 1560 z Portugalů prvně do F ran
Východní Indii, odkudž také na afri— couz přinesl.
Evro )ě si tabák
' ck * ostrov Maurice a na ostrov Mar brzo o )llbill bohatí i c udí, tak že
byl hojně z Ameriky dovážen, ano
timk v západní Indii přesazen jest, už r. 1622 bylo z Virginie 60000
kde se též dai-i. Kvete v lednu a lib. doveženo.
(moru, u nás pak, kde se uměle pó
Užívání tabáku bylo co zdraví
stuje, v červnu až do září. Skořice škodlivě pokutováno a i za hříšné
se z něho sbírá dvakráte do roka, prohlášeno, v Rusku velkokníže mo
od dubna až do srpna a od listo— skevský ustanovil trest hrdelní na
adu do ledna. S uříznutých totiž užívání tabáku, taktéž učinil iěach
% letých konarův na dél žabkou na— v Persii; papež Urban VIII. vylou
tržených, slupujíkůru, která na slunci
sama od sebe se svine. Po 2—31e— čil z církve šňupáky; ba ještě v 17.
století ze všech kazatelnic, bez roz
tech mohou opět konáry řézati. Na dílu vyznání, ozývaly_se hlasy vý—
Ceylonu samém dobývají coročně strahy proti „b liuě dáhlové.“ An
40.000 centův skořice. Ona sestává
gličan \Valter
leigh přivezl první
vlastně z lýka co papír tlustého, kůry
vněšně větším dilem zbaveného. Zá tabák do Anglicka; on sice kouřil
ale
tajně
a
nezamýělel
tuto darem
ach a chuť silná oehodi silicí těž—
nost uvésti ve zvyk obecný. Jednou
ou skořicovou. kořici potřebují však bafal si pohrížen v nějaké hlu
v lékařství a kuchyních.
boké rozjímání; zapomněv se, zazvo
Květy vydávají vůni na mnoho nil na sloužícího ehtě'e, ab mu donesl
mil, a zadělávají se do cukru. Z plodu piva. Ten řinesl orbel, ale jak
dobývají silici podobnou jalovcové, se ulekl vidi;, jak pánovi ae kouří
a vařením mastnotu, vosk skoři z huby a z nosu, honem plný kor
bel mu chloustl do obličeje a běžel
covš, ávaji
z něhož
čti
dělatikrálové
svíce východoind
vonné, též svolávaje domácí lid. Hoří, hoří!
přichází do mastí a Hastrův. Tomuto ubohý náš pán tak si vzal něco do
stromu se podobá skořicovník
hlavy, že se mu mozek chytil, a koní"
kassia, kterýž roste v íně a Ko se vali :: huby a z nosu!
Král anglický Jakub I. uložil
činčíně, odkudž přesazen b “]též na
vu a jiné ostrovy výcho oindské. daň našich 4 zl. stř. na každou lib.
Od něho pochodí skoHce indská, čín duvanu (dohánu, tabáku), ohromný
ská čilikassiová; jsou to kus kůry to peníz času onoho; a když to ne—
tlustší v trubky svinuté. Po oba se neprospelo, sepsal on sám r. 1619
skol-ici pravé, čili ceylonské chutí, latmskou knížečku (Missocapnos, vel
ačkoli má příchuť nátrpkou a ští lusus regius de ahusu tabacci) proti
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užívání duvanu; ve Švýcarsku ale,
jmenovitě v městě Bernu, byl 'eště
l681 každý napranýř postaven, dož
se opovažil tabáku v jakékoli po
době užiti.
Tabak žádá. takového asi od
nebl jako kukuřice. Ostrov Iguha
ale má. nejle ši, pak Virginie, Ken
tuky a sense
kraje. Spojené obce
Severoamerikanské nashromáždily r.
1850 tabáku 199,752.655 lb. Mimo
to sází se také v teplejších krajích
i v Evropě, na př. v Ubi-ích. Cíňané
('Kytajcové) neznali tabáku, dokud
jim ho Evropané nepl'inesli. A radno,
aby si nezvyknl nikdo užívati ta
báku a to z mnohých příčin. Mimo
ztrátu času, želeti 'est, že šňupáni
na prsa, kouřeni pa žaludku škodí:
ano ukuřaka onemocnělého léky mi
vají budjcn nepatrný aneb pražádný
účinek.
T r e s n ě (cerasus avium) Třešně

níků ma, vjiehžto sklenlkach v zimě
100000 zl. st. v tulipánovýeh cibulech
složeno jest. První popsáni tulipánu
podal Gesner roku 1559, d tav jej
z Cařihradu do Augusty. V eehách
teprv okolo polovice sedmnáctého
století přišly tulipány v známost,jako
i následující udalost dosvědčuje.
Roku 1651 (tak se vypravuje
v jednom starém latinskem rukopisu
jičínském) ve Frydlandě v Čechách
v zahradě jedné protestantky vyro
stlo kvítko tehdáž docela nezname,
podobu kalichu mající.
To když spatřili temnější neka
tolíci, stali se ve svých předsudcích
tim zatvrzelejšími neboť s požívá
ním kalichu mno ou také pověra
spojovali, a proto po bitvě Bělo
horské jim také vyznání víry ka
tolické přicházelo přebolestné, že
jim kalich odňat byl.
Jako

střešně (_čerešňa) má. své 'méno od

nazývá se višně, totiž sladká.
an (tulipal. Z dějepisu

nedávné dbby zname, že se v 15.
16. a 17. století za jeden tulípanový
květ v Hollandsku po 2000 a 6030

ba jiný i 3000

zl. platilo, pro t

časy ohromná. to suma eněz, ta
že nejbohatší rodiny nás edkem p o
divné módy této na mizinu přišl .
Tato chorobě ducha podobna ob i
benost tulipánii v nynějším prak
tickém veku už sice klesla, avšak
nicméně v Hollandsku ještě dosa—
vade za jednu tulipanovou cibuli
řídkého jména, ač i krasa květin
jemu se nerovná., do 200 zl. stř. d
vaji a město Harlem více zahrad

rozšířila se po—

zračně povstalo
že ono,dokazu'e
dle do
mněni
ališníků,, apatrně
potřebnost kalichu. Lid z celé 0
okolí se sbíhal, aby tento zázrak
na své oči spatřil. Jesuiti, kteříž v
tom okoli kázali a missie konali,
podobu květu skoumali, a když, jak
se byli hned z počátku domnívali,

Viz Višeň.

Tuli

bleskem

věst, že toto kvítko kalichové za

řeckého kerason, to pak ostala od
města v malé Asii, v krajině Pontu
- Cerasus řečeného; což také na po
cházení třešní tam odtud poukazuje.
Rozeznáva se více druhů třešní, kte
rýehž rozličnou půdou a opatrováním
nabyto. Z třešní se pálí kořalka vý
borná: vodka třešňová. V Rusich

ň

ošěra
se objevila,
a' ——blndařů
aby
oz patrně
ilost 'e'ich
vyvrá—
tili, veliké mnzgžství podJollíných kvítí

nasbírati a v kostele lidu ukazovati.
Hlasatelé zahradnického zázraku za
hanbeni jsouce umlkli úplně, a pa.
matka. pominula s íše, nežli tulipán
uvadl.

——Od tohoto zázraku

za

hradnického pocházeti p má oby
če', že zpozdilým lidem oposud se
H a: tulipáne!
Višen (cerasus vulgaris). Po
chodi :; Malé Asie, odkndž ji Lu
kullus do Italie přenesl, z Italie pak
se rozšířila po větším díle Evropy,
v mírnějších pak krajinách roste
divoce.

__..—
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Svatý Vojtěch.
Jenž byl kvítko vlasti
Vzeělé k její slasti?

Vyslyšel jej nebe Bůh,
Zaval v kraji svatý duch;
O! to jeho chvála,
Cela vlast se kála.

Byl to biskup řesvatý
Na vše ctnosti Rmhatý;
Duše jeho čistá.
Měla za vzor Christa.

Však lid padá na nove;
Tot proň tčzké olovo;
To mu zbožnou duši
Přebolestně kruší.

Jako divá. příšera
Trapila ho nevěra,
V niž lid český kleměl,
Jakby duše neměl.

Vojtěchovn hoří hrud ,
Pán ho z tvého kola .

Znáte církve potěchu
_
Již má. ve svém Vojtěchu,

Lide český s Bohem buď,

V jiné kraje volá.

Tu se modlil, tu se kal,
[ jde v slavném průvodu
By k nim shlednul nebes kral,
Ku pruskému národu,
Tu se z tuha postil,
A jim slavně hlásá,
Ze jen v Christa spása.
By je hříchů sprostil.
Lid tu lásku ocenil —
Vraždou se mu odměnil;
Leč duch jeho vzletěl
V říši svatých netěl.

'

Fr. Sušil.

Drobnůstky.
V přístavu sebastopolském

nepřipadá. Jaký to pokrok! Prave

řed 200 lety dne 1. října 1663
Byly ulice ve Vídni oprvé osvět—
řístup do pří— leny, ——ale jak? svět em smolných

v hlubeň moře pohroužené válečné
koráby ruské, ježto anglickým a
francouzským

lodím

stavu zatarasily, vyta iujl se od ně
kolika let ohromnými stroji opět.nad
hladinu mořskou.
*

*

tříštěk borov'ch, které na rozích

ulic na zdč

amu byly připevněny.

Pes zaehnťánil dvě líd

Lace osvětlováním kameni ských životů. Na paluběkorabu
ným olejem.

Ve velkém skladě jednoho, ' zakotveného v přístavu

kupce Viléma Nocka ve Vídni byla

před krátkým

terstském, nachází se jeden

časem zajímavá. štní velikosti a krásy.

es zvlá—

a velké

která. neobyčejnou láci' bouře m. r. spadli dva námořníci ko—
světla kamenného (petroleje) doka— rabu toho s paluby do moře. Pes
zati měla. IIořelo tam po 4 hodiny vida to, skočil ihned za nimi a za
6 velkých svítilen, které místnosti chránil oběma* osobá'm život.
*
skladu tak jasně osvětlovaly, že i
zkouška,

„Laska jedině nás činí doko

grace,
kteréve velké
pozornosti
poža—
ují, jako
dne konati
se mohl
. nalými; poslušnost, čistota a chudoba
Všech těchto 6 svítilen spotřebovalo nám k dokonalosti do omáhají. Po

za celý dlouhý večer jenom za
10 kr. oleje, tak že tedy na 1 hodinu
_akového světla svítilny ani půl kr.

slušnost podrobuje ucha, čistota
tělo a chudoba jmění lasce a službě
Boží,“ říkával sv. František Saleský.
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Kardinal Josef Mezzoi'anti.
Tento věhlasný arcipastýř na—
rodil se r. 1771 v Bolognč. Svou
nadobyčeinou schopnost k naučení-se
cizím řečim prvně poznal, když ra
něné vojáky armady neapolitfmské
v nemocnici Boloňské, při které

za kaplana ustanoven, navštěvoval
ažiljejich
slyšeli
On
napořázgovedi
v Bologně
až musel.
do r. 183l,
a byl tam professorem řecké & vý
chodních řeči:jakož i dozorcem kni
hámy tamnějěích vysokých šk ol.

Když Francéuzové město Ankou“

Kike
cvropcjské
řeči,
kterémluvil
by
lezzoianti
nemluvil.
Dánsky
docela pravidelně se mnou. On není
toliko znalec řeči, nébrž on jest i
v literatuře

zběhlý

& známi knihy,

kdy vyšly. Pri tom s jemnými mra
spojuje 1nejzajimavější dobrosrdšg
nost.“ Německý učenec Fleck ve
svě-n cesto isu takto 0 Mezzofantim
praví: „J c(lnoho rána mluvil ve Va
tikánč novořecky s mladíkem, s kte—
rýmž tam přišel, hebrejsk
s rabbi—

nem čili scrittorem bibliote y, rusky

obsadili, byl s deputací do Rims po— 5 velmožem, kterýž skrze si?:do svět
slán, při které příležitosti pozornost nice rukopisů šel, latinsky &německy

Řapeže
ehol'e
na sebe
obrátil.
oku 1833
stalXVI.
se prvním
dozorcem
vatikarské bibliotéky; 13.února 1838
byl za kardinála zvolen & zcinrel
16. brezna 1849, an jeho smrt ránami

revoluce a vyhnanstvim sv. otce
urychlena byla.
Se svou nadob 'čejnou zbéhlosti
v l'cčich evropejskyeh, asiatských a
jiných dílů světa spojm'al též mnoho
strannou vzdělanost a mnohé vědo
mosti. Pocestnů z Čech uvital hned
českým jazykem a rozmlonval s nimi
plynně a s dobrou výřečností po
česku. S knížetem \'olkonským roz
mlouval po rusku i po polsku tak
plynně jako
by svou
řeči
mluvil.
l'ápodobnč
takmateřskou
zběhlým byl
v jižných slovanských řeč—ích.Uher

ský hvězdář baron Zach o něm píše,
že s ním mluvil m
arsky a že mu
i řeč vlaskň a cigáns 'á byly známé.
Lord Byron, jenž na své cestě po
Italii kardinála Mezzoiantiho navští
vil, takto o něm piše: „()n jest pu
tující kniha v mnohých řečich psaná,
a za času stavění věže babilonské
byl by musel za všeobecného tlu
močníka sloužiti. Ve všech řečich,
v kterých jsem jenom zakleti uměl,
zkoušel jsem jej a ve všech i v mé

angličině

odiviljsem se jemu.“

Věcný Dan lillolblech měl s ním r.
1820 rozmluvu :. pak o něm mezi

jiným takto se pronesl: „Sotva bude

se mnou, dánsky s mladým dánským
archeologem (znalcem starožitností),
anglicky s angličany, italiansky s
mnohými. Un nikdy necestoval, leč
do Rima & Neapole, a do tohoto
poslednéjšiho města se odebral, aby
se v tamnějšim ústavu k vzdělání
mladých Ciňanů (chinesu) kytajské
řeči naučil. On umi hamburskou
němčinu od hanoveráuské dobře
rozcznávuti a ani vendicka (lužická)
řeč. není mu neznáma. On prý ně
kolik a třicet řeči a nářečí mluvil,
ovšem ale že ne stejnou hbitostí. —
Pani Paget. rozená, Vesselen , Sedmí
hradčanka, pravi o něm: „Myezzofanti
vstoupil do pokoje, s dvěma moui'e
niny rozmlouvaje. Mohl asi 40 let
počítati, jest malé oslavy, suchý
(chud ) a vypadá b edě, nezdravé.
Mluví docela dobře magyarsky, a na
mne i po valašku mluvil, 'a pak
k svému zahanbeni, neuměa jsem
mu odpověditi. T_ázal se mne, zda
liž slovensk rozumim. S duchovním,
jenž do P cstýný cestoval, mluvil
turecky. Tázala jsem se ho, kolika
řečlm rozumi. „Ne mnohýmf“ odpo
věděl, „mluvim toliko čtyrycet nebo
padesát řečí.“ —- Rektor římského
semináre u sv. Apollináře chtěl r.
1844 svým cizozemským žákům ra
dOst tim učiniti, že je k novoročnlmu
řáni u kardinála Mezzofantiho s se—

a vzal. Mezi nimi bylo několik

10'
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Irčanů, jeden Belgičan, Polák, Řek
z Cařihradu, Alexandrinčan a dva

„Ach , kdyt nejsem nic více, nežli
starý slovník, a to ještě velmi špatně
Němci. S jednlmkaždým zvlášť pro vázanyl“ Naráželt tu na svou ne
mluvil kardinál několik přívětivých patrnou povrchnost a na svou usta
slov v jeho mateřské řeči; s Caři vičnou churavost. O známé slav—
hradčanem novořecky a turecky , s nosti jazykově na. tři krále v pro—
Alexandrinčanem arabsky, s Dlissel
o kterémateřském
mladí missionáři
aždý ve svém
'szyku
dorfčanem dolnoněmecky, a Irčané pagandě,
byli u vytržení, sly'síce hlas staré řeči mají,“byl mezi osluchači lllezzo
irské řeči, kteráž od anglie ě jest fanti samojediný, lEterýž všem rozu
docela rozdílná. Kardinál dle svých měti a všechny posouditi mohl. Také
způsobů vypadal velmi přívětivě & s nimi, s každým v jeho řeči roz—
důvěrně, asi tak jako nějaký do mlouvával. Jeho pak schopnostem a
broučký, stařičk' farář vesnický. umělostem dávala komun — jeho
Když ak jehona obyčejnýmdarům pokora, kterou i k podřízeným pro—
se ob ivovalí, odpověděl žertovně: jevoval.

Drobnůstky.
Jako v Čechách i na Moravě
nacházejí se při chrámech Páně
mnohéstarožitné české knihy, některé
také na pergameně s malými obráz
kami malovanými. Mnohdykráte
nevěímavosti trestatelnou těch, pod
jejichž opatrností kostelní knihy tyto
se nacházejí, knihy ty se kazí, ne
zřídka listy vytrhují a na obálky

jiných
knih
i obrázky
vyřezuji
a potřebují,
do knížekbadávají,
j
sisatel
jednu po
obnou těchto
kostelnířádků
knihusám
latinskou,
tím
způsobem pokaženou, viděl. Jaké
ceny takové staré české knihy jsou,
málo kdo ví, a. vši-žití si jicn umi,

onen stařičký farář pod své opatro
vání a až do smrti pečlivě ho ošetřoval.
Kd ž k ani pohřbem umrlěho se
nechtě nikdo zabývati, tu onen cti
hodný kněz smrtelné pozůstatky blíž
niho na trakař vložil a s lopatou pod
paždí na hřbitov vyvezl, aby je po
choval; co když uzí'elifarníci, naznali
své hříšně sobství a shromáždili se a
pohřbili uctivě nebohého Lazara.
*

*

*

Rodiště Kopalovo. Slavný

hrdina u sv. Lucie a Vičenzy ve

Vlaších,Karel Kopal, jemuž dne
16. října 1853 u Znojma nákladný
památník postaven jest, pochází 2 no

protož u ozorňujeme tímto na to, patrné vesniceMstidružic (něm.
že “istý ngličan za jeden autograf
čes ý, 'enž nákladem Hanky několi— !:šcl'nidrowitzjl
hodinu ve
cesty
jihozá—
padně od ostími
Znojemsku,
kráte litografovan byl, ět tisíc zla v kteréžto vesnici se dne 3. února
t'ch stříbra, a za je nu knihu 1788 narodil. Ves ta počítá 220 oby

eskon s miniaturama (s malými vatelůnaskrzcčeskoslovanského

obrázky)dvacet tisíc zlatých

stříbra nabízel.
*

*

*

Za času panování cholery r. 1852

v Poznaňsku, vypravuje Prz jaciel
Domowy, dal kanovník Koby ' ský,
roboět v Tuliškově ěkn' příklad
ásky k bližnímu. Jak si že ták tam
nější onemocněl na choleru, že ale
nikdo o něj nepečoval, vzal ho tedy

jazyka, a činí s několika okolními
místy zvláštní statek, náležející městu
Znojmu, což jak se podobá, i při
činu zavdalo, že slovútnému nebož—

tikovi zřízenjest pomník ve Znojmě,
městě 4 hodiny od Mstidružic vzdá
leném,
a nikoliv
v rodištiSljeho.
Kopal
byl jmenem
i jazykem
ovan,jakož
i větší část myslivců statečných, jimž
u sv. Lucie a u Vičenzy velel.
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Sedm hlavních hříchů.
rozkoši, a dokud se smilství oddává
roztápí se, a nic z něho neostává
leč onemocněnétělo, pokažená zdraví
smilství morem, závist žloutenicí, ne i hořkokyselá voda slzí.
mírnost vodnatelnosti, hněv horeč
Závisth podoben jest námě—
_kou, a lenost zhnilkou duše jmeno síčníku, jehož neduh rostěm'm aneb
vati mohla. Kdyby se pak hlavní ubíháním měsíce roste nebo ubývá.
hříchové 'ako osobnosti ovažovali, Tak zlo závistm'ka roste aneb padá
tedy b 1 y pyšný podoben pověž štěstím druhých lidí. Závist je zlý
nému, litery ze své vysoké věže vše— dým; kdo ho do chýže pustí, tomu
chny lidi dole stojící za t aslíky drží; celou cliýži očadí, i oči mu nahryze,
on se nemůže nikdy k ohu modliti že mu zčervenají.
takto: Z hlubiny k tobě volám, Ho
Obžerství 'est jako vodnatel—
spodine! an věčně u vyšině stanuje. nosti onemocněllý člověk; čím více
()n je odoben člověku pijanovi, 'í, tím větší žádost cití, a čím tlustší
který se o za stí-ediště veškerenstva iiývá vně, tím slabší a neduživějěí
drží, i myslí že se vše okolo něho bývá vnitř a proto tím více přibli
v kruhu otáčí. Proto vece prorok žuje se k smrti. Nějaký starý mudrc
Habakuk: „Jakož víno pijana zma— vece: „Pánbůh každému člověku
tena činí, tak jest s pyšným člově— při narození určil jistou míru jídla.
kem. nikdo ho nectí ; on otvírá jako i pití pro celý čivot; kdo se pře—
peklo žádosti své, a 'est nenasycený nálilí a nemírně svého dílu vypo
jako smrt; ou k so ě shromážduje třebí, bývá před časem hotov &
všeck' národy a přivabujc všecky umírá. —
lidi. ždaliž všickni tito posměšné
llněvivý podoben jest bystřině.
písně o něm nepronesou a odobně Ta zřídka ostává jednaká, dnes
o něm hovořitinebudou: „Bě kter ' náhle roste, zitra opadá, dnes je
čista, zitra mutna, a nikd' nemá
shromaždu'e věci nesvoie! Na ia
dlouho? dn shromažďuje pro sebe stejného površí; od každého amena
husté bláto.“
zdvihá se, u každého úpadku ění
Lakomý podoben jest pavouku, se, každou prohlubeň dere, s sepbou
který takořka všecka svoje střeva nosí, a nic se jejím vlnám, když
z těla vyvrhuje, aby na svém trudně jsou veliké, nesvěřuie. Hněvivýjest
s ředcném pletivu uchvátil mušku.
odoben tvrdému kamenu, kterym,
dyž pak nemůže a dlouhý čas na Když na něco měkkého upadá., ono
svou lovinu čeká přichází služka popouští, a on bez síly padá dolů;
s metlou a zniču'e pavouka i jeho když pak ale na druhý ještě tvrdší
mřižné pletivo. akto činí s lako předmět padne, tedy dává oheň a
mým smrt. Když se již v suěil ko roztepe se; takto vášeň vrhá hně
váním osnov i pletením omyslu a
na horu a. dolů a usmrcuje
o. -— —
mnoho roků napočítal i načíhal po l\Íivého
Lenoch pak 'est
dohen 
zlatu a stříbře cizím, nenadále dojde
smrt s kosou svojí, a pokosi lakomce dutému zubu, kterlý se ggoto z driiyž
spolu s jeho na oko zděnými hrady stva jiných vytrhnouti musí, aby ne
a palácy.
bolel a „gii'uh'
v úkonech
ne ře
Srnilnik odoben jest soli. Sůl kážel.
ň orlivě,
vece moudrý,
dělá se z vo y, iroztápí se nejprvé dokud ruka tvá může činiti, neboť
ve vodě, aniž pak co z ní ostává leč na druhém světě, kam chvátáš, nic
kyselá voda. Tak jest se smilníkem. neplatí dílo rozumu, ani moudrosti,
Začátek jeho osnuje se na tělesné ani vědomosti. Poznal jsem, že k zá
Jelikož 'est hřích smrtný neduh
duše, tedy by se pýcha zánětem
mozku, lakomost suchým lámánim,
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vodnimu běhu není dosti rychlým
býti, že k velení v boji není dosti
silným býti, že k nabytím živnosti
není dosti moudrým býti', že k obo

hacením se není dosti opatrným
býti, že k vydobytí sobě dobrolj
beznosti jiných není dosti dar zpu
eobilosti.

Drobnůstky.
Nástroje k modlení v Asii. její vtom záleží,že sem se vzdncheni
Pověstný francouzský missionař Huc
dal svů' „cestopis v Tatnrsku,
ibetě a ytaji,“ v kterém po isuje
jisté
telů nástrodjle,od
k mo ení (totarnnějšich
se rozumí 0)yva
že po

dle jejich pohanského smýšlení) uží
vané. Píše pak o nich takto: „Kněží
Bndhaistů, ano i ostatní obyvatelé
,této modloslnžebnč víry, aby se svými
pohanskými modlitbami méně prace
měli, užívají k tomu cili zvláštního mí
stroje od jmenem Chu-kor t. j. mlýn
modlit y. ?Fedstavu'e on něco mlýn.
skému kolu podobné o, které se k nej
bližšímu potoku připraví a tam se
potom za svého původce modlí, a
sice ve dne a v noci bez přestání,
na čemž si tato pověrčivost pohanská.
mnoho zakládá. V Tatarsku ale při
pravují se takováto kolečka nad
ohništěm, kteráž se potom, skrze vy
stupujíci teplé povětl-í z pahraby
(hromada uhlí řeřavého) za štěstí a.
blaho rodiny kolotají. Aby ale ani
na cestě mnoho s modlitbami se ne
zadržovali, mají Bndhaisté k tomu
cíli velký, z papíru nalepený buben,
na kterém 'sou nejvzácnější jejich
modlitby ti etanskými znaky po
značeny. Každý tedy pocestný, kte
chuti a síl nemít mnoho knih bu 
haistickýcliy sebou nosití a každou
chvíli , jako se to požaduje, se do
blata k modlení hoditi, tuto svou
povinnost přenáší na. buben, který

k dýchání potřebným zásobuje, jak,
to ovšem ještě tajne jest. K podo
benství ryby zaokrouhlená loď 'e
zhotovena ze železné kotloviny , d?)
stop dlouhá a v průměru 44 palců
tlustá. nechávejte se šroubem 3 at.
dlouhým, kamž se líbí, pohybovati.
Na hořejším patře běží dvouřadí ma
lých okének (tak zvaných: buličieh
očí). Na přední a zadní straně jsou

veliké, železné (ISDyalců) ploutve,

jimiž se může, společně šroubem již
zmíněným, BCT a min veslovati.

Řecký mudřc Antisthenes,
(nar. 422 před Chr. P. v Athenách)
jsa tz'tzán, proč to, že boháčové

učence &lidi moudré a rozumné nc—

navštěvují, ač tito k bohůčům častěji
docházejí? odpověděl: „Protože mou—
dří a učení vědí co jim schází, bo
háči však nevědí.“

Otázk

&

*

*

s odpovědmi.

Kdo byl velikým učitelem ná
boženství, aniž náboženství učil?
Od . Newton, jenž při slov!—
Bůh vž _vsmeknul.
.
*

Ptal se kdoši', odkud to, že
mnozí jsouce nemravní přec mnoho
o náboženství nlluviti umějí — a
slyše odpověď: Ze takoví obyčejně
náboženství za věc pouhého rozumu
a předepsaných formuli mívají, do—
ložil: Nyní chápáni i to, že čím více
gied sebou kotoulá a tím své mo kde náboženství zevně na odiv vy
'tby odbavuje“
* ho zůstává..
Podmořskáflod'ka. Takovou chůzí, tim mépě uvnitř
lalezl Velleroi, již v New-Castle-u
Otz'tzán jsa jiný: Proč mnozí
Egelavare) dne 22. srpna 18:39 do rádi v nábožcns cém blouznění si
moře s 8 muži spustil, kteří pod libují, od ověděl: Proto že nábožnč
vodou 7/, hodin zůstali. Přednost blouznit ehči jest než dobře činit.
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Svatý Klement R.
Což jest tvrda tato skála,
A což težko lámat kámen!
Pro hmoždění tato stálá

Kolotů duch náš jak zmámen,
A ta žízeň, a to vedro!
Zhynout musí každé bedro.
Přispěj Jesu, naše touho,
V žízní této přispěj dušné!
Neeháš nás tu ještě dlouho
V zádavě té velekrušné?
Mii-li vrah z nás smích si tropií,
A mů. nás smrt dvojí sklopit?

Tukto hyuonc trapnou žízní
Zástup křesťan k nebi oupi,
Brzo-li k ním v strastné trýzni
Ku pomoci anjel stoupí.
Avšak nejde nikdo dolů
Sprostit je těch hrozných bolů.
Pohan zatím víc se sápá.,
Klením jeho vzduch se třasc;

Padá nice: co klí vonné
Modlitba se vznáší vzhůru,
A lid všechen na zem klone ,
S ním se modlí v hlasném kůru.
_Chra tí prosby, chraptí píseň;
Jest—i to již smrtná. tíseň?
Ai tu Klement vzhledne mani
Na protější horu holou;
A, o dive, patří na ní
Beránka. stát nade zmolou,
Záře z něho line skvoucí,
A zdá. v zem se nohou tlouci.

Klement zří to,. a. duch Páně
Praví jemu tajným vnukem:
Tam jdi, tam k tvé holi ráně
Vyřine se voda hlukem.
Tož dej pití všemu lidu,
A dál žijte v blahém klidu.
S holí Petrem darovanou
Spěje Klement, Mojžíš druhý,

Zhyi'í ty plémě jižjiž kleté ,
Ať čest bohův znova. zkvete.

Bije v skálu ráznou ranóu,
A aj tekou svěží struhy.
Jásá lid a žízeň hasí,
Dík plnými vzdává. hlasy:

Hynou, hynou; s nimi hyne
Svatý Klement církve hlava;
V tyto kraje nehostinné
Vyhnala ho krutost dravá..
Však chce tu smrt předezřenou
Podjít v mukách na kolenou.

Christe Jesu, spáso světa,
Dobroty 'si nepřeberné!
Mela již ýt po nás veta,
A Tys shlednul na. své věrné!
Divem se nám spása dála,
Již buď věčná. Tobě chvála.

Když se bičů na ně chápal.,

Rozstoupá se skála v žase:

Fr. Sušil.

0 národní hrdosti.
Bez úcty k národu není národní hrdouti, a. bez nimdní
hrdosti není národních charakterů.

Kde jest odrodilství, tam není

lásky

k vlasti,

mjme jej dále, jak smýšíí o své vlasti,

tam není ná— co činí pro svůj národ! Otčinu, vlast

rodní slávy, národní hrdosti.
svou tupí, nevidí na.nich žádných do
Vimež ještě jednou odrodílce konalostí! kde jaká. při ní vada, tu
zvyšuje, aby jen svou k ní nevážnoat
rodišti, jak se má k svým rodákům! mohl omluvíti; cizí obyčej, cizí mrav,
V ovrženl má domov svůj, a rod cizí jazyk jsou mu milqši nežli do—
nýc bratří svých straní se; otce, mácí! a. proto národu svému se od
matky jen s třeby si všímá, &cizím cizuje, & že dříve sám sebe tak
více než svym přeje. —- Ano pozo— zhyzdií, hyzdí i národ tvůj.
a.hled'me naň, jak se chová. k svému
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Zhlehčování národa svého, opo
vrhování vlastí svou okazuje se ří
každém odrodilci, by toho neb ono 10
národa byl, a stává se nejen sám
v sobě ničemným, nébrž činí se i
škůdcem s. nepřítelem vlasti své.
Proto v srdci odrodilce není váž—
nosti k vlasti, není lásky k národu
tím méně národní hrdosti, neboť v
podlost obrácena jest hrdost jeho.
Každý ve své přirozenosti za
chovalý tvor lidský ví, aspoň vsobě
cítí, že příchylnost k otčině, láska
k vlasti náleží k jeho pi'imzenosti,
a 'estliže tuto porušil, že a alu po—
rusil jednu z podstatných v astností
své lidské bytnosti., že porušil jednu
z nejmocnějších pak své lidské čin

k snažnosti a obětivosti. aby vlast
zkvétala, aby každý viděl šťastný
národ svůj? A zdaž nepůsobí láska
ta v srdci vlasti milovném pocit hla
žcqosti, nerozuěcujc—lik odhodlanosti

n nedodává-li ráznosti povaze, ježto
z vážnosti sebe, 7. úcty k svým nů

rodovcům pochází?
Láska k vlasti žádá na každém
vlastenci činů, žádá na něm obětí;
působit v srdci jeho pocit nejvyšší
tuzemské dokonalosti a blaženosti,
ocit zvýšeného sebevědomí, pocit
'dokonalosti vlastních i národovců

svých-—cit národní

hrdosti.

Ucta k vlasti jednoti se zde s úctou
k sobě samému; každý úd národa
cení sebe dle ceny národa celého a
nosti, že se stal s m vlastním vra— chce míti národ svůj ve všem, jak
hem, rušitelem po . dku Bohem sa— možná, dokonalým, šťastným.
mým daného.
A hle, tut jsme při pramenu,
Odstup tedy od každého my z něhož národní hrdost se prýští;
šlénka, že by odrodilstvím roztr tut znamenáme, z čeho i nerozlučné
hnouti chtěl posvátný svazek lásky družky té hrdosti —- úcta i láska
vlastenskél Ano zpytuj raději každ ' k vlasti ocházejí. Jest to vědomi
dokona osti vlasti a národa—
z nás, čeho na nás žádá láskak
vlasti, co má působiti v srdci našem! poznání stkvělých vlastnosti: zdra
Moudrosti božskou b '10uloženo voty, úrodnosti, krásy, a bohatství
tobě, milý bratře! a jak tobě tak země té, kteráž nás bud zrodila aneb
každému jinému člověku, zroditi se odchovala a živí; povědomost vý—
z otce a matky, míti bratry a sestry tečných schopnosti, slavných činů
a jiné příbuzné; dobrota božská dala a dějů, jakýmiž se honosí a snad
tobě um, abys poznal kolébku svou, nad jiné národy vyniká národ ja
místo narození svého! tatáž láska zyka našeho. Na známosti všech
vštípila srdci roditetů tvých, aby o těchto chvalných zvláštnosti země
tebe pečovali, tebe ochraňovali a mi naší, na. vědomosti všech výtečnosti
lovali. Za to ti vštípil též moudrý praotců a nyní žijících vlastimilů a na
Tvůrce vznešené a líbezné city při pravověrnosti jejich zakládá se úcta
chylnosti a vděčnosti k těm, kteří
Vlastenská,
z nichž
o ět od tebe život obdrželi. Rci mcdle iláska
prýští senaše
chlouba,
hrdost naše
náro sak
ní.
Núrodní hrdost není toliko ctěni
z a—liza to, že se všemi těmito ra
dostně dlíti, štastně žití můžeš, smíš své osoby, není pouhá chlouba ro—
se styděti?
dinná, ani p'eha toho neb onoho
Avšak rodina s rodinou se zdr občana, nébrz “est cteni, chlouba,
pýcha veliké ro 'ny —-celého národa
zulise,
s obcí sejednotí
anřá a veliké obci — celé vlasti. A či srdce
te
tviobec
se spojuje;
tytéž zvyky
obyčeje, tatáž země 'e všecky k sobě národní hrdostí naplněno 'est, ten
viže, j
' národem se nazývají, povznesl se ve společensliém citu
jednu vlast obývají. A zdali tedy ne svém po třech stupních, t. z citu
souvisí láska k rodině s láskou k ob pro sebe, z citu ro svou rodinu a
čanům, s láskou ku krajanům? Zdali z citu pro své krajanv, až na stupeň
nežádá láska rodinná též lásky vla čtvrtý, stu eň takový, který jen se
stenské? Zdah'ž nenutí láska tato jedním do onává, & týmž se ob_me—
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zuje i ustaluje, totiž citem obecné
lasky pro jiné národy, pro veškeré
lidstvo.
Nclekej se tedy žadný slova
„hl—dosti.“ Jestií onu »řinárodním
vědomí výkvět citů šlec etpých, citů
přírodou vštípených; nebot podobně

pokládají, hotovi jsou za vlast

umi-ití. —

Při této otázce zatahuje se i
můj duch, 111.čt.! Zuružen dívám_
se kol kolem & volám do všech

úhlů naší vlasti. aby se k hlasu
tomu ozvali a do řady národních
hrdin se postavili. Bojím se, že snad
jako
enažný
zákoně
božském
sám a.zedokonalý
sebe těšív se,
sám se nedostaví; ale bázeň se ztrácí,
sebe ctí a. se váží, na své poetivosti mysl se tiší, zdaleka kyne jassjící
si nmoho, ano všecko zakládá., a sbor nese v předu znak s ní:. isem:
jako šlechetný otec, šlechetná matka Vlast! Národ! blíží se a vo d: žití
chlubí se zdát-nými dítkami, a.  vlasti, národu., chlouba naše! A hle,
řádný občan hrdým jest : pořáKé tot nepřehledná řada slavných hrdin
obce své: tak a nejinak ctí a váží bojujících pro osvětu, ro blaho,
si šlechetný národovec naroda svého, pro práva národu, pro z očí a bo
chlubí se vlastí svou, hrdýmjest zc hatství, pro čest a slávu vlasti. Jako
v krásné galerii obrazů prochází a
slávy její.
Hrdost, chlouba narodní jest baví se oko v historických s isech
důstojná ozvěna úcty k národu, lásky národa našeho, ze všech věku staví
k vlasti.
se mu hrdinská mysl předkův našich
Netřeba tedy srdci šlechetnému honosíc se vřelou láskou k otčině,
báti se jí, netřeba se jí lekati; jest k národnosti své. Jaroslav stojí v
proti všem valným návalům nejsil předu bojovníkův těch, kterí na poli
nější Ohradou každé země. nejmoc válečném hájili a obhájili svobodu
nější záštitou každého národa, ani vlasti, a sv. \'aicslav maje věhlasná
podlé smýšlení, ani ješitnó jednání, apoštoly sv. Cyrilla a Methods za
ani sliby, ani hrozby, ani jaká. nad
ředchůdeqvjižto zbraní slova bo
ocel tvrdší hmota neodolá demnn gího mím Ucchoslovanům otevřeli
tové hrudy Vlastenské. Iírdost ná brány osvěty křesťanské, otevřeli v
rodní jest velikou přednosti a doko— slovanské vlasti školy a chrámy vědě
nalostí v životě společenském, a i'í a. umění křesťanskému — a těmi
zena jsouc láskou občanskou, lidu pak branami vcházelo veliké množ
milenstvím, nepovrhuje jinými nú ství reků, kteří mocí ducha bo'ovali
rody, nekřivdi jim ani násilí činí; pro svaté právo a sprav nost,
nébrž ctí je, preje & pomáhá. jim, mnoho učenců a umělců, kteří sktvěli
ale nedá. svému národu ublížiti, ano— se výtečnou učenosti a vznešeným
brž snaží se 'ej ve cti udržeti: & uměním, zvláště uměním lidskosti a
proto v miro ní hrdosti vidi se zvý obětivosti,„vzácnými to ctnostmi
šený, rozmnožený cit národní, kterýž mravnými i společenskými.
Nenít národu, jenž by (vzhle
v citu sebe zachování svůj základ
má.. ——
dem k své velikosti) tak znamenitě
Kdo čest národu za svou po dějiny měl, jako mis, by i trudné
kládá, kdo hrdý jest na svůj národ, v nich doby mysl naši kormoutily;
ten jej jako sebe hájí, ten nedá. mu
nemdmet alpříčiny
za své
e spíše styděti
samy zasesebe,
že
zahynouti; s národem svým cítí se praotce,
bin celým, ro vlast svou žije, pro neznajíce dějin své vlasti, ncctime,
co v ní cti hodno, že nehnníme co
v ast hotov jest umi-ití.
A kdež mnedle, tážete se m. hany zasluhuje, že nenásledujeme

čt., kdeže 'sou ti hrdinové naší ná.— čeho slušno následovati a že se nevy—
rodnosti, tl, jižto hrdi jsou z doko— střiháme toho, čeho nutno zanechati, '
nalosti vlasti své a národu svého? chceme-li sebe zachovati, chceme-li
ti, již život naroda za svůj vlastní zdokonaliti, chceme-li u jiných váž—
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nost si získati , chceme-lí k národní
své hrdosti dospěti.
Kdo dějinv toho neb onoho na

dotud sii užzije,
asvých
'sa paměti
chvalněneztratil,
živ z toho
ně
hrcl jest.
roda čte, obzvláště svého, nemá za—
Snaž se tedy každý, b oži
pomínati na rady a výstrahy, na voval národní cit svůj tím, ze znáš
poučení a povzbuzení, která. ze čtení netoliko kraje i děje národa svého;
samoděk na mysl mujdou , ba mocně poznej zvláště hlavní slavné doby
se vtíraji, nebo! iná-li dle výroku činností jeho a chovej v srdci svém
slavného řečníka a vlastimila řím osudy jeho; v uctivosti mě' slušné
ského M. T. Cicerona historie vůbec zvyky, sličné mravy a mou auste
„b 'ti mistryni života,“ tím více mají novení praotců svých a jmenovitě
jí ýti dějiny národa vlastniho.
vař. si mužů, jížto 'sou ozdobou
Dějiny vlasti naší, národa na vlasti, oslavou naro a tvého!
šeho jsou národní pamětí naší; a
Duchjejich přejde v ducha tvého
a tys zachráněn před odrodilstvím,
jako tpravdivé
jest, žesmět
dokudtrvá.,
při tys naplněn úctou k vlasti, láskou
jedno
'vém člověku

dotud i život jeho: talztéžjisto jest,
že dokud který národ v dějinách

k národu —-pravou národní 1.llrdlgsti.

Drobnůstky.
Neštěstí při zápase hýčím
v Saragosse. Dne 24. srpna r. 1860
byl hlučný zápas s býky v Sara
gosse, na němž oblíbený zápasník
Cucharcs tri \; l'ky po sobě porazil,
na tu puštěn tvrtý na bojiště. Byl
celý rozvzteklcný, roztrhal strážným
korouhvičky rohy svými, potom jed
ním skokem byl za kůly, jimiž zá
pasište
poranil vvíce.vojáků,
terýchohraženo,
několik potom
nemocnici
zemřelo, přeskočil zed ohradní a se
strašným i-váním řítil se mezi divaky.
Ti leknutím křičí, utíkají, tlačí se
ven. Vojáci ženou naň šavlemi a
bodáky útokem, Cuchares stíhá jej
s dýkou v mCe, někteří stříleji naň
7. pistolí, ale rány jdou do diváků,
ne do rozkáceného býka. Tn konečně
Cucliares ruče přiskočí, zasadí bý
kovi ránu dýkou & býk padne mu
k nohoum.
* . *

Největší vodopad na světě.

Niagaře asi Vyrovna, padá na onom
místě s výše 198 stop kolmým srázem
v propast, tedy o 38 step hloub nežli
vodopad Niagary; v dalším pak od
týkání snižuje se řečistěSnaky behem

sedmi mil v stálých

ještě o 700 stop.
t -- :

Zlato

vodopádech
'

„Tnimi.“ Pod tímto

názvem vyskytla se nedávno nová
slitina vyznačena vysokou svou žlu
tostí. zlatu nejpodobnější a trvalým
kovovým leskem. Přichází prý z Pa
říže a to nejvíce zpracovaná na ře
tízky k hodinkám. Slitina záleží ze
sto dílů, z mědi (Stř-g;), ze cinku
(l'l) a železa (0'3). Zelezo zdá se
hýti jen znečistěním druhých kovů,
z nichž slitina sestava.
nv

K statistidc Francie. Ve
lice by se mýlil, kdo by, soudě podle
Paříže, za to měl, že ve Francii 'eví.
se toliko jazyk francouzský.
le
bruselského časopisu. „Discussion“
mluví 14 mil. obyvatelů toliko pro
vencalsky, l,160.006 obyvatelů toliko
baskyěsky, 200.000 vlašs , 200.000

V Kolumbii, v Americe, nalezen nov
vodopád, jenž světoznámý velkolepý
vodopád řeky Niagary tak právě pře
vyšuje,jako vodopád Niagary všecky
ostatní posud známé vodopády, řeka
& jazykem
100.000 ksvým.onsky co
mateřs ým
Snake, jenž se do hojnosti vody Bémskyi
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Zříceniny kostclíčka sv. Klementa,
blíž.tvrze Cimburka v horách Buehlovských.
O dějepravných

sem do hustých lesů v čas války,

památkách která našim předkům se sousedními

predkůVěrného
svýc zůiisté
každýoko
rád rádo
slý—
chá.
oravana
pohléda k Uherskému Hradišti, staro- _
žitnému to městu r. 1258 králem
Přemyslem Otakarem ll. jako )ev
umt proti Úhrům na ostrově v .lo
rave založenému, kde na blízku
stávalo někdy slavní- sídlo Rastislava
a Svatopluka, krale velko—morav
ského , a kde naši svatí apostolové
Cyril! a Methoděj simě slova Božího

Germany hrozila, zanesli. Středovský
ve svém dějepisu „Sacra Moraviae
historia“ na str. 239. následující otom
z rávu dává: „Když sv. Cyrill se
obával nejistého štěstí válečného a
velmijua starostliv o svůj sv. klenot,
totiž o sv. Klementa, počal stavěti
s dovolením'kralovým na místě ne
přístupném, horami a lesy obklíče
ném, nedaleko Velehradu v okolí,
které nyní starý hrad Cimburk ob
pločali
Ze jmeno,
slavnéhoaniVele
adu rozsivati.
zůstalo toliko
zří hrazuje, kostel pod jmenem svatého
cenin není. viděti, leč že sem tam Klómenta, v kterém, kdyby nebez
rolník ze země vyvalí na světlo pečenství hrozilo, b se mohly drahé
tesané kameny. Cístercíacký klášter ostatky mučennícké ukrytí mimo
zde pozdeji vystavěný stoji od svých hluk válečný“ Dále na str. 244.
obyvatelů, mnichů1opuštěný achrám. pokračuje o této kaple: „Zatím ale
nejdelší na Moravě, osamohíěl ". K zá— Germani, kdvž maruou nadějí po—
vadu strmi suírožituý Bueílov a koje nm:: zklamán byl král Radi
odla vysoko nad líhezným údolím, :alav (Rastislav), vpadli ku konci
u jejichžto paty rozkládá. se městys měsíce července nenadále ne i'átelsky

Buchlovice

s krásným zámkem. do říše moravské a bez rozdílu vraž—

K jihozápadu leží Osvětimany. Od
tohoto městyse asi čtvrt hodiny k se
veru v utěšeuém údolí zdravonosuý

pro sirkový

dili a ukrutně plenili všechno ohněm
a mečem. Tento smutný stav vlasti
vida sv. Cyrill. posvátné ostatky sv.
Klementa ve Velehradě vyzdvihl a

za. eh tak od lidí zvaná, se prýští.
Z o nemocní uzdravení sv "ch chorob

ječpcčasně
v tichosti do
kostela
čili
do kostelíčka
zanesl,
kterýž

pramen „Smradalkaf

hledají: zde moravský
ovat-d —— nedavno před tím v lesích, ježto
urozený p. Leopold hrabě z Berch— hraničí s Velehradem, na kopci byl

toldů dne 26. července 1859 v 50.
roce věku svého dobročinný život
svůj dokonal, zde dle na isu na
kamene vyrytého, Jindrich
třizl,
pán na Buchlově dne 25. července
1582 hanebné od svého nevděčného
zbrojnoše zavražděn h_vl.Asi hodinu
dále k západu v hustém lese mezi
Buehlovicemi a Koričany na tmncně
vrchu nacházejí se zříceniny koste
lička sv. Klémcnta. Na tomto po
svátném místě kráčely nohy F\'3t_\'f'i\
blahozvčstů Cyrilla a Methodia, zde
tito služebníci Páně ohbt mše svaté
rvně sloužili nad sv. ostatkami sv.
“ 'lémenta mučenníka zapapeže, které

vystavěl. Až podnes jsou zříceniny
téhož chrámu Páně. Mezi horami,
které se táhnou od hradu Buchlova
až k tvrzi Cimburku, vypina se vrch,
ze všech stran sedmi kopci obehnán,
na. němž stojí zdi a jmeno jeho Klá
mont jest na důkaz starého kostela.
Lid pak okolní od svých předků
zdědenou poví-sf. má, že v tom zbo
i'eném chrámu Pane tělo sv. Klementa
odpočívalo? Tu důst.. p. R. Volný
ve svém spisu: -Die Markgrafsehaft

Mithreu, ]\'. Hradischcr Krcisf na

str. 176 na tu upozorňuic. —- Tyto
zí'íceniny kostelícka asi 5 sáhů dlou
hého posud jest zde viděti. K severu
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stoji posud zed asi dva sáhy vysoka,
na které nábožný člověk z blízkých

nachází se tamtéž zmíněná. cisterna
čili studně s zi'ídlem potoku k Osvě

Polešovic postavil kůl a na něm timanťnn tekoucího. Nábožný lid

u evnil obraz sv. Rocha &Klementa..

okolní posud každoročně sem pout
konávú, a mnoho sobě () svatých
blahověsteeh Cyrillu a Methodiu při
áštera čiliv proboštství, o němž dů— pomínávz't. V po blízku ve Stupavě
stojný pan R. Volný ve svém místo vzdělán chrám a byl v roku 1863

ha jižní straně spatřují se, jak se
odobá, základni zbytky bývalého

pisu markrabství Moravského též
zmínku činL K východu něco nížeji

vysvěcena svatému Klementu
věnován.

Drobnůstky.
První ročník„Průmyslnlka“

národního hospodářství r. 1863 -
Desítikrejcarevý průmysl. — Mají
do důkladnosti a všestrannosti obsahu v růmyslových školách vyučovati
k nejlepším cizozemskýin listům tu vě ccky vzdělaní učitetové, nebo
hoto druhu. Pravíme ,k cizozem praktičtí řemeslníci? —- nové vyná
ským“, poněvadž průmysl a obchod, lezy (s v_i-uhrazenímruční nekonečné
náš nemel dosud takých listů, jimiž pily americké). ——Pontifexův ko
by důstojně zastoupen a stále ozive toučový chladič na mlačinku (a vy
řadí se i co do zevnějěí úprav ' i co

ván ». povzbuzování býval.

Naše

ruchuplná podniková doba. všímá si
nyní všech stránek života národního.
ujímá se jich vší silou :: pružnosti
geniů svých a protož ualezái zkvé

ta'ící průmysl národa našeho

(lů

k adného zástupce v skvělé řadě
čase isů českých. Jestit to náš nový
„Prumyslník“ redigován pánem K.
Procházkou, sekrctúřmn „Průmy
slové jednot české“ avydáván a
nem J. Paso “ou v Karlíně “ Praliy.
List tento nepodnikl horlivou pout
svou po vlastech československých
bez srdcčného uvítání, bez hojného

obrazením). ——Stojan pro obuvuiky
(s vyobrazením). -—Mlýn s kameny
kuželovitý-mi (s vyobrazeními).——Klo

lmnky na komíny (s 3 vyobrazením)
-— Nová pípa. od inžinýra Kraus
haaru (_svyobrazením). ——
Americký
zavirák dveri (s výobrazenim). —
Dobývání plynu z petrolea dle Thom
sona & Hinda. ——Vozíčky pro děti.
——Umění a. průmysl. — Závody

průmyslové a stav živností. — To
vůrny na zboží z teracoty a hlíny
v Anglii. -——
Zpráva o stavu živností

minulého týdnu ve Vídni. -— Jed
notya spolky. Jednota ku povzbu—
úspěchu. Zvláště řemeslnické jed— zeni průmyslu v Cechách. —-Ziv
noty (cechy) a záložny přijmou jej co
nostenská udá
poptavárna.
Přehled
po
osti v první
polovici
statečného obhajce zájmů, živnosten litických
nkých, co neunavného, bystrého a měsíce ledna r. 1864. Tobolka prů
důmyslného učitele, co ochotného & myslníka.. Vyobrazení jsou zdařile
akušeného rádce, zkrátka co bezpeč provedena Politická čast ač stručná,
ného vůdce všech pokrok milujících předee jasná. a průhledná..
.
*
průmyslníků, co zdokonalovatele a
*
vzdělávatele řemeslníků, co zaklá
Smrt z poškrabnuti. V Mi
datele příštího hmotného i duševního
blahob tu.
kulově zemřel jeden drvoštěp, kte.—
A ychom pak podali důkazu, rého byla kočka na pravé ruce ne
kterak již v prvním čísle jeví se patrně poškrabla. Za malou chvilku
upřímná. snaha vydavatele, vyhověti zapálila se totiž nepatrná rozděrka,
velikému svému úkolu, podáváme zde následkem čehož onen muž za dva
sn'učný obsah 1. č.: Rozhled v oboru dni zemřel.
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Mapa země Moravské ,
z pohraničných částí Slezska, Čech, Rakous &Uher,
kterouž sestavil a vydal Alois Vojtěch Šembcra.
Ve Vídni. 1863.
(4 linty ve mědí ryté, 38 palců udělí a 30 palců zbil-L)

Pan vydavatel příslal nám o
mapě své, kterou tak dlouho 'sme
čekali & nyni vřele každému opo
ručujeme, nasledOVnó potřebné ná
věsti: Ve spisech topografických Mo—
ravy se týkajících, v moravských
kataloclch díecesánekých, v úředních
seznamenttnich osad na ma Achmo
ravských, shledává. se volic-':neur

skou takto upravenou obecnosti po—
dáva'c, tato připomenutí k ní činím:
llapa tato “de od Hory Kutnér
a od Dolních nilovíc v Čechách
až k Bělé v Haliči & ksv. Martinu
na Slovensku, a od Kladska aNisy
v Pruskem Slezsku až k Suchým
Kruptám a D10uhéLouži blíž Kremže
v Rakousích. Vyobrazujc se tedy na
čítost &nesprávnost ve jmenech
ni kromě Moravy icelé Slezsko ra—
místních, na kterouž iiřadové, du kouské, velká. část Horního Slezska
chovní, jazykozpytcí, statistikové & ruského s Kladskcm, východní díl
všichni ti, jimž na ravém pojmeno Řr. Hradecka, téměřcelé Čhrudímgko
vání míst zaleží, () e dávna ne bez & Čáslavsko i část Táborska v l 'e
příčiny stížnost vedou.") Chtěio od chách; severní Nadmanhartsko a
varovati tuto hlavní vadu kartovou Podmanliartsko v D. Rakousích a
a topografie moravskéa položíti atolicc Nitranská a Trcnčaneká s
základ k dokonalému místOpisumo cípem stolice Prešpnrské n Turčanské
ravskému, obral jsem sobě již pred na Slovensku.
více než 20 lety za úkol, bych
Míra mapy té (! alec= 4000
veškerá. jmena míst, hor a řek v Mo— sáhů vídeňskych aneb „288.000 ve
ravě dle listin a desk zemských likosti skutečné) zvolena. jest tak, že
bedlivě ohledal, &se “měny, jak nyní na ní jsou všickni i sebe menší osady
v národu se zachov
je porovnaje, (jichž jest výšc 10-500) pístncm zře
z tavné názvosloví na mapu uvedl. telným vyznačeny, nevyjímajíc ani
teroužto raci po mnohém preru dvorů & mlýnů důležitějších.
ieni nyní okonnv a mapu morav
Krcslcna jest tato mapa dle nej
lepších pomůcek, totiž dle map ka
') Jmenn taková nesprávně. psaná jsou
na př.: Csaczowicze, Czepy, Jnrzows,
Dobrzícze, Dnowiczc. Boi-sice, Jer
sim : p., kdež jediné od lidu obec
ného nebo u listin se dovídáme, že
čísti slyší takto: Cncovice (ne Čečo
vice), Stěpí (ne Copy). Jarcovxí (ne
Jalová), Dobreíce, Držovice, Boršice,
Jerčice &p.; pH jiných jmenech zase
nejísto jest, jak mají v genitivu, na
př. kdyz psáno jest: Běla, Hann, De
nchny, Popukeř & p.; též při jme
nech: Konice :. Kornice, Studénka a
Rohlenka, Lutopecny a Vratišovy a
j., kdež opet jen z lidu se poučujeine,
že polití náleži: Bělá., Hani, Deštné,
Papův keř (z Popova keře), a že se
říki: do Konice :. do Kornic, ze
Studénck a.: Rohlenhy, v Lntopecnech
:. ve Vratišovich atd.

tastralních,dle mapjenerálního

stábu, úředních map silnic a t. d.,

a ryta jest od umělců vrytectví na
slovo vzatých (od r. 1850 — 1858).
Zejména jsou hory s velkou pílností
vypodobněny, a nešetřeno ani času

ani nákladu, aby podávaly věrný
obraz povrchu země, písma. neza—
temňujíce. Při čemž pro určitější vy
značení zvýšením a nížin udáno asi
při 300 místech čislem, kolik sáhů
vídeňských leží každé místo nad
hladinou
mořskou
dlc Giňonometric—
kého
vyměření
generaln
o stábu &
dle
ěřeni, učiněného nejnověji
prof. ořístkou.
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Ježto tato maps má. dosti činiti
potřebám praktickým i vědeckým,

Konečně vyznamenány jsou řátelům
historie a starožitností ta “é žaro
vyznamenúny jsou na. ní nejen hra— viště pohanská., bojiště, zámky, zří
nice soudů krajských a. vyšetřova ceniny hradů a jiné památky děje
cích, úřadů okresních a hranice
pisné, jakož i vesnice pusté, pokud
diecesénské, ale i hranice jazykové se v lidu zachovala pamět, kde endy
a důležité na. Moravě rozhraní vod ležely.
evropcjských (Labe, Odry a Visly
Aby osady od sebe se rozezná—
se strany jedné, a Dunaje se strany valy netoliko dle kategorie (co mě—
druhé.) Hranice diecése Olomouké sta, méstysy & vesnice, ale i dle
a Brněnské, ježto prvé byly spolu lidnatosti, užito zvláštních znamení
hranicemi krajskými, staly se změ a rozdílného písma. Lze tedy roze
nami, učiněuými roku 1849 s 1854 znati vesnice, v kterých jest 1000
v rozdělení politickém a roku 1863 obyvatelů, od těch, které ma'í 400
vrozděleni církevním, hranicemi sa až do 1000 obyvatelů, 100až 0400
mostatnými, rovněž jako jsOu již od obyvatelů a méně 100 obyvatelů atd.
dávné doby hranice diecésc Olo
Na tabulce k mapě přidané vy
moucké a. Vratislavsko v Opavsku světluje se, jak Morava rozdělena
rakouském i pruském rozhraním o jest, co se týče správy politické,
sobě, znamenajíce tam spolu hra soudní a církevní, které isouvMo
nice někdejši říše České a Polské. rsvě nejvyšší hory a města nejníže
Týmž způsobem vyznačeny jsou na nad mořemležící akterá jsou města
pomezí českem hranice diecěsi mo nejlidnatější.
ravských a českých, to kde od
Kromě mapy vydáno bude oz
hranic zemských se odchylují, onyno
zabíhajícc na některých místech (u ději také „Popsůní Moravy aSlezslítg“
Jihlavy, “ Zdáru, uv Jimravova, a kteréž, uspořádánojsouc dle okresů,
u Landškrouna do Cech, tyto pak obsahovati bude: 1. jméno každé
na vzájem (u unžáku, u Počátek osady, jak jest na.mapě, vyhledané
totiž z istin s desk zemských: va
a u Svitav) do Moravy.
Co se týče hranic jazykových rianty jeho, zachované v lidu obec
'méno zašlé, jestli jaké; jméno
či etnografických, vytknuto jest na ném;
němec é a zde onde i latinskó.*);
ma to rozhraní řečipolské a německé, '2.
fam, ku které osada náleží: 3.
české a polské nárečí českého, mo
k němuž nudy příslušela; 4.
ravského a slovenského a různořečí statek,
kolik domů má osada a a'). kolik
československých: podkrkonošskčho
horáckého, hanáckého, valašskoslo— obyvatelů; (i. kterého jazyka jsou
venského, bělohorského atd., a to obyvatelé a 7. kterého roku osada
vše dle zpráv, jež jsem sobě na peneiprv se připomíná v listinácha
cestách svých po Moravě pilně byl
*) Na příklad takto: Olomouc, vůbec:
shledal.
“olomouc . Holomúc; disl. Holomóc
&Volomóc (gen. maso.), něm. Olmutz,
Týmž spůsohemjsou sídla úřadů
lat. Olomucium: Úsoší u Deblína, v
olitických a soudních, areiprišstvl
gěkanství vikai-ství v echách, ar
Edu:
Ousoh',
ósoší lvancíce,
a líósoší,v lidu:
zast.
suší, něm.
Anew-chi;
cikněžství 'ecése Vratislavské), fary
Vauéice, zast. Ejvančice n Evančice,
něm.Eibeuschitz, chybně Eibensrhňtz;
katolické i evangelické, kláštery,
Zdislavice u Zdounek, v lidu: ižla
kostely filislní a synagogy, z příčiny
Vice; Dahtiřov u Viškova (od dehtiřů
pak obchodu a průmyslu pošt a
: kolowaznílrův), v lidu: Rochtářm-,
v kancel. RychtářOv; Mojetín n Olo
expedice oštovskó, štace na ž ez
mouce, v lidu: Majetín, něm. Moje
nicích. do y železné, kameno ahně—
tein; Mnill hora, (Mons monachomml
douhelné i hutě železné a sklenné,
u Brna, \! lidu-. Myší hora; Gotfrído
lázně a zdravé vody, vesměs tak,
více u Rajec (Godotredi villa), v lidu:
Kotrdovire : Kotvrdovice s i.
jak vše bylo památného roku 1863.
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v dějinách vůbec, kterážto poslední sahujc Moravu severozápadní, 2. se
rubrika bude v sobě zavírati úplný verovýchodní, 3. jihozápadní a 4.
material k historické mapě moravské. jihov "chodníj, nebo všechny 4 listiny
Ku konci přidán bude abecední rej naje nou:
List mapy malovanéjc zal. zl.
střík jmen místních ve spise a na
mapě obsažených a rejstřík jmen, 50 kr., po poště za 1 zl. 60 kr.;
hor a řek, obsažených na mapě, v celá mapa za 6 zl., po poště za
jazyku českém a německém. Tímto 6 zl. 20 kr.
List mapy &:
malovanými hranice
rejstříkem vysvětlí se zvláště mnoho
neznámých posud jmen slovanských mizemskými, krajskými a jazykovými
v D. Rakousích a v pruském Slezsku, _jest za ! zl. 70 kr., )o poště ] zl.
kteráž 'sem 'ednak z listin, jednak 80 kr.; celá mapa malovaná za 6 zl.
z úst o ceně 0 lidu vvhlcdal a tuto 80 kr. )o poště za ? zl. v kniho
kupectvlch za 8 zl.
pone' rv na ma 11po ožil.
Malované hranice úřadů okres
ledě k vel ému nakladu, jehož
ních a soudů vyšetřovacích (budou
vydání
této
mapy
vyhledává,
a
(po
doucích
okresních soudů a okresních
dávaje milým krajanům svým ílo
kartografické, jemuž dosaváde u nás hejtmanství) na požádání za náhradu
podobného není, naději se, že dojdu 30 kr. zvláště se opatří.
Měl-li by kdo rádmapu podle
podniknutí
svém
hojné
iu vznaělm
žádost
přate
skoupomoci;
na na penou plátnem a v pouzdře, necht
rodovce všechny ušlechtilé, aby k k ccne výše vyměřené přiloží 1 zl.
rozšíření tě mapy v úřadech, v do 50 kre'carů.
mech obecních, na farách, ve školách
K 0 red latinaSexemplarůna
a v pl'íbytcích vlastimilů soukromých jednou, ohdňFexeinplar nádavkem.
dle možnosti přičiňovali se.
Ve Vídni, dne 3. prosinec 1863.
Dostati
lzeunížepsaného
davatele
budl'i list
po listu (1. list vy—


Alois V.Sombera,

bytem: Jossphstadt, Lcderergasae Nr. 23

Drobnůstký.
Prvni zakladatel společnosti stělěho vojska, kteréž vyžaduje vý
lohu 3.221,400.:')45 franků (jeden
pro
osvětlení
plynemp. byl
Moravan
insor,
jak sdělil
rada
Jako frank asi 40 kr. r. č.) t.j. 32 pro
v přednášce o výráběni plynu, kte— cent veškerého ročního rozpočtu
rou měl m. r. v schůzi přirodo-vř—dec států evropských. Kdyb se tento _
kého spolku „Lotos“. Vinsor, pravým ohromný stav vojska v době míru
jen o polovičku zmenšil, docílila by
jmenem
Vinslcr
vy se ihned značná úspora 1600 milionů
znamenával
se ásnad
uchemVinconr),
velmi pod.
nikavým a životem dobrodružným. ajiž za tuto uspořenou částku mohla
V Londýně se velmi namáhal 0 za by Evropa každoročně 10 tisíc kilo—
vedení všeobecného osvětlení plynem metrů železných dráh vystavěti a
a založil tam roku 1804 první spo v každé i té nejmenší obci řádnou
lečnost pro osvětlení plynem, první skolu zbudovati!

.

v Anglicku i *na celéšn světě.

:-

.:

o

—

Tělo sv. Ambrože bylo,j

Výhody ozbrojeného míru! „Gaz. uli'. di Vam“ zvěstuje, dne 16.
Dle seznamu sestaveného pařížskou
statistickou společností (société de
statistique) vydržuje Evro a v době
míru na méně než 3,815. 7 mužů

ledna 1864 v basilice sv. Ambrože v
Miláně nalezena pod hlavním oltářem
ve skvostné porlyrově rakvi po straně
sv. Gervasia a Protaaia.

Meehitaristí.
Mechitaristi

čiliShromáždění štery mají v Římě, v Benátkách, ve
od papeže Kle— Vídni, v Padově, vPetrovaradýně a
menta XI. potvrzená. společnost v Elisabethenstadtě.
armcnských katolických kněží a
Mechitaristi Vídeňští, jenž svého
laických bratří, kteří dle řehole sva opata mají za osledních časů blaho—
tého Antonína život svůj řídí. Hlav
datně
přis ě.
ěliš innost
missionářskémn
dílu
výcho
jejich vztahuje
ním úkolem společnosti čili shromáž na

Mechiaristů jest

dění tohoto jest, národ armenský
vzdělávati, v náboženství katolickém
vyučovati a utvrzovati. K tomu cíli
konají missionské cesty mezi Armeny
jak po Evropě tak i v Asii, avšak
nejvíce vydáváním knih v řeči ar
menské se zanášejí. (Ze pak tiskárny
dobře zřízené mají, vydávají mimo
knihy v řečiarmcnské náboženského,
vědeckého i poučlivého obsahu, také
knihy v jiných tocích.) Zakladatel
tohoto shromážděni byl katolický
kněz Meehitar čili Mehitar, což se
vykládá v řeči naší jako: utěšitel,
od shromážděni pak „opat, otec“
(Abbai hairn) se nazývá.. Narodil se
r. 1676 v městě Scbastč, v Malé

se na PředníAsii, Armenii, a na
země podle Eufratu až do Persie.

Velkou pak setrvanlivosti se snaží
mezi katolickými Armeny čiliOrminy,
jmenovitě mezi kněžími, větši vzdě
lanost., kterou by nad ostatni před
čili, založiti a celý národ armenský,
jenž na 2,500.000 duši čítá, 3 církvi
katolickou sjednotiti. Za posledních
40 let ustavičně chýlení—se tohoto

národu kn katolické církvi, obrácení

celých osad (k. p. Aneyry se GOG)
dušemi) a řestu y mnohých kněží
do církve atolídké žarlívost schis
matiků a an .likánců velice popudily.
Před několika lety zřídili Mechíta
risti s dovolením císařovým filiahií
Armenií. Otec jeho sloul Petr Manu— ústav také v Paříži, a Lyonský spo
ghean a matka Sehahrifdan. Do shro lek chvalitebným způsobem arman
máždění téhož nepřijímají se cizo ského patriarchu v Carihradě svými
řís čvk
odporu'e.
zemci, nébrž toliko rodilí Armeni,
poněvadž vzdělání svého národu ob— p PKy'žybrý se založil řad slovan
zvlášt na zřeteli mají. Své pak klá ských Mechitaristův! -—

Drobnůstky.
Kolik lidí ve vojnách až bití do řady se postavili a ruce sobě
do nynější doby zahynulo? podali, tento živý řetěz by 600krát
Krvavý boj amerikímský a zbou'rení
v Polsce zavdaly jakémusi Josefovi
Stup achrovi příčinu, aby spočítal
všec y oběti, které zahynuly ve voj
nich v dějepise znamenanych. Vy
sledek té práce byl, že počínaje od
nejstarších bo'ův až do naší doby
l-I.000 milionuv lidi vojnám v oběť

naši zem obsáhl tam, kde jest pod
rovníkem nejširší!
&

*

*

Spolků v Praze 'est nyní 193.

Co do ůčele, kterýž s edují, roztří
ďují se spolky tyto následovně: Ná
boženskych spolků je v Prazo 40,
dle, nepočítaje těch, kteří násled— dobročinných 28, pensijních a zao
em vo'ny, hladem a nemocemi za patřovacích 44, zápůjčnych 4, hospo
hynuli. dyby někdo tyto lidi chtěl dářských 4, řemeslnických 10, ase
jednotlivě počítat, a ku sečíttní denně kuračníeh 2, vědeckých 22, komuni
19 hodin vynaložil, byl by za 336 let kačních 3, zábavných 16, akcijních
hotov. Kdyby viiekni ve vojnách za 4, tělocvičných 2, smíšených 44.
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Svatý Vojtěch;
Tamto táhne Vojtěch svatý
V sídlo svoje od Brodu,
Vstřic mu lid jde láskou vzňatý
V přeradostuém růvodu,
Všecko vůkol slasti plesa,
Ples se vznáší nad nebesa.

Vo'těchu, ty svatý muži,
ož ten výjev znamena?
Kdož se s trudem lačn
druží,
Když mu chot jdi; m' má?.
Dnes jest duše tvo'í svadba
V ní má znít všeth plesů skladba.

A to jest ten biskup nový,
Taka jeho vý rava?
Kde v den Pán opravdový
Vítězná. jest oslava?
'
Nemá-li on v plném blesku
Skvít se právě po nebesku?

Svatý Vojtěch ale stále
Slzami se rozplývá,
Zři jen na kříž Christa krále,
Jenž mu v rukou spočívá.
Jedna. se v něm tužba hlásá.:
Všech svých ovcí věčná spása.

Krači Vojtěch, kráčí -——
bosý,

Tak jde jako Boží svíce,
Jenžw vůkol bleskotá,

Hlavu pokryv popelem,
Slzami tu půdu rosí,
Již má býti anjelem.
Jediný -on mezi všemi
Tvář svou kloní smutkem k zemi.

A lid všechen pořad více

Jemu ,.sláva“

tleskotá.

, m lid jemu více dvoří
Tím se hlouběj Bohu keři.

A když přibyl ve chrám Páně ,'
Na tvar mce upadá;
\'ol-Jt, by mu s nebes báně
Boží dána porada,
By lid mohl zbožně pásu,
A sám dojit věčné části.

Fr. Sušil.

Řemeslnické zvyky.
Výdaným řádem o živnostech žitelství , nebo at" se odešlou ar
vytrati se znenáhla všecky zvyky chivu zemskému.
našich pořádků (cechů) řemeslnic
Slavný sněm náš měl by se o to
kých z paměti lidské. Jest tedy za postarati , aby se pohádky řemesl
nické
vyzývaly, aby své výsad at. d.
potřebí, by se výsady (privilegia)
všech řemeslnických pořádků a jiné moravskému archivu odeshslyke
důležité listiny, jich znaky (erby), schování 'ak to chce s rozličnými
pečeti na přihodném a bezpečném listinamik vůli bezpečnosti činí,
místě uložily a jich zvyky popsaly, by se potomkům co památky _za—
aby se jich svým časem co pomůcek c ovaly.
Německý národ se dě'episem
knapsání dějin jednotlivých řemesel
y
'
užití mohlo. Výsmly těch pořádků, řemesel již honositi může.
ježto se romění v společenstva, důkladný spis v německé řeči: Chro
buďtež s ovány v pokladnici, neb nik der Gewerke. Co malý příspěvek
v jiné skříni společenstva a pakli k dějepisu řemesel uveřejňu'eme
se více pořádků vjedno s olečenstvo obyčej a řeč při snůšce (Aullhge),
spojí, mohou se uložiti uď se sta jak nám vypravována byla a snažně
novami ve zvláštní skříni společen— žádáme, aby se nam ostatní zvyky
slovanskýchpo—
stva potvrzenými od c. k. místodr— řemeslnických
11
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řádků oznamovaly, aby v zapo v zapnutém kabátu, v levé ruce držíce
klobouk a v pravé stříbro. At každý

menutí nc řišly. —
„Kaž ému spolubratru se dává
vědomost a výstraha, aby do svět
nice, kde se snosné (Auřlagegeld)
říjimá, zdvořile vkročil, totiž za;
klepal & ozdravil: Pochválen bud

Pán Ježis Kristus. Kterého dne a
které hodiny je schůzka tovaryšů,
náležitě se oznámí. Když přísedící
přijdou, má celé počestné bratrstvo
vstát a je zdvořile přivítat. Pak se
počne pořádnost.
Stárek zaklepá třikrát klíčem
od pokladnice na stůl.
Stárek pravi: Hospodáři,jdi pro
naši matku pokladnici, pozdravuj pan
tátu a panimámu, aby nám byla naše
matka pokladnice dána, že nebude
ničím zlehěena, ný rž zlatem a stří
brem obdařena.
Hospodář odpoví: Zdvořilé po
zdravení od pantáty a panímámy, a

dá matku pokladnici na bratrský
stůl. —

Stárek

řekne s dovolením, napřed tovar ši
a. pak synkové. Ať každý počká
u stolu, až se kladené stříbro spočítá.
Stárek opět klepne 'ednou na stůl.
S dovolením. Písař ude číst jména
pánů mistrů. At dá každý na svého

mistra pozor tak jako na sebe. —
Nyní čte písař jmena mistrů,
starši po starším, vdov a pak dekre
tářů. Často se stává,že synek ještě
u žádného očestného pořádku své
stříbro nck adl. Ten má říci: S do
volením. Já kladu ponejprv stříbro.
Stárkova povinnostjest, |eho stříbro
mu vrátit a jemu říci: u máš toto
stříbro na ponej rv zpátky a když
by se ti odru é stříbro vracelo
tedy se ptej, proč, neb podruhé vrá
ceno stříbro není pro nic dobrého.
Někdy se přihodí, že přijde synek

a řekne: Sdovolením. Já kladu po
ncjprv tovaryěské stříbro. Stárek
klepne jednou na stůl a řekne: S do—

zaklepá opět jednou volením. Zde klade ponejprv tova

klíčem ařekne: S dovolením. Jestli
je mezi _námi někdo, který jsem
ne atří, at vystoupí, než naše matka
po adnice otevřena bude.

ryšské stříbro. At starší tovaryš
vstane a nechá. mladšího posadit.
Když písař dokončí čtení jmen

ke dveřím a ne ust žádného sem
ani ven bez povo ení.
_

Jestli je zde někdo, který své stříbro
ještě nepoložil, at vystoupí a své
stříbro položí, pokud 'e tovaryšská
pokuta nestíhá. Stáre se pak tá
zati má.: Není tu již žádný? Stárek
klepne jednou. S dovolením. Dva
tovaryši, jenž slovou vyslanci, se
předvolají a přistou i ke stolu, kde

Stárek:

Stárek:

dekretářů,
lepnemistrů,
stárek navdov
stůl. Sa dovolením.
Hospodáři,postav se pánů
Tovaryši at zůstanou

sedět a. synkové at se postaví ke
dveřím.

Stárek:

S dovolením. Naše

matka pokladnice bude otevřena..
Stárek vezme bratrskou paličku &
zaklepá třikrát na stůl. S dovolením.
Je každému z nás povědomo,jaký
my zde v tomto královském městě
K 'ově obyčej máme, že se každých
IIJdní neb ve 4 nedělích na naší
počestné hospodě shromaždujeme, a
naše stříbro s sebou přinášíme, to
jest stříbro takové, které v naší zemi
dobře v obchodu jde, k ničemu da—
rebnému, nýbrž ke všemu dobrému
totiž zaopatření nemocných a chudých
bratrů. At neklade žádn falešné

se peníze
počítati udou.
Nyníne—
je
kaž
ému svobodno,
máli toho
vyhnutelnou otřebu, ven jíti ,' má

však říci: s ovolením a se navrá— '
titi než se kladené stříbro spočítá.
Jeden vyslanec počítá.měděné peníze

a druhy stříbro. Když mají všecky
penize aneb celou snůšku spočítanou,
předloží jí pánům řísedícím, aby se
mohli přesvědčiti, jestli je to dobře
nebo ne. Pak má stárek ohlásit,
jestli jest nějaké vydání. Na vydáni
stříbro, žadný vic ani min. At při— i na příjmy se mají páni přísedící
stoupí každý pořádně ke stolu, totiž stárek i písař podepsat.
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Písař vstane a přečte celému
počestnému bratrstvu příjem a vy
dání. Jestli je čvrtletní pořadnost,
musí se dát dnům starším zdvořile
věděti, aby yli přítomní u matky
pokladnice. Tov š i synek jest
povinen nejdéle za vrt leta ke snůšce
prijiti aneb stříbro ipokutu poslati.
Stárek zaklepe třikrát. S dovo
lením. Ma,-li některý tovaryš proti
synkovi aneb synek proti tovaryši,
písaři ně'akou žalobu, at vystoupí
a svou ža obu přednese, pokud jsou
pání pl-ísedící, a pokud je starší a
mladší bratrstvo ohromadě. Zaml
čí—lízde, at zam čí také jinde, ob
zvláště pl'í pivě a ři vině, když bý
vame veselí. Stare klepqe onejprv
pak po druhé a po třetí. Záldný nic?
Stárek zaklepe. opět: S dovolením:
Jestli je zde někdo přivandrovalý,
at vystoupí a at da své jméno za:
psatí. Kdo své jméno dá zapsat, at
vezme klobouk a at jde ke dveřím
& zal-depa, pak si žádá: Ja zdvo
řile žádám, aby moje počestné jmeno
před any řísedícími, řed starším
i mla 'ím ratrstvem o knihy, do
které se všechna počestná jmena
zapisují, také zapsáno bylo. Písař
se má. ptati na jmeno jeho, obec,
kraj a zem. Kdo se dá zapsat, toho
je povinnost se zeptati, co je dlužen.
Pánů přísedících též stárkai písaře
jest povinnOst též v ročním poradku
sc děkovati. Stárek neb písař nemá
býti v práci, který je,pí-isedíeím u
matky pokladnice.
Když se hodlá stárek neb písař
poděkovatí, má svou věc na bratr
ský talíř položit, jiného počestného
bratra na své místo nechat posadit
a sám za vystoupenou žádati. Na
jeho místě sedící má přednest po
radu, a kd ž se počestné bratrstvo
usneslo aneb poradílo, má na místě

stárka sedící, dva tovaryše vyvolit
&pro vystou ilého oslat. Vystoupilý
má napřed ]ítí, ZSvoí-ilepozdraviti
a se' ptáti: S dovolením. Co celé
počestné bratrstvo u mne usneslo, a
na jeho místě sedící, má. mu to ozna
miti. Pak se volí stům-ekneb písař.
Vžd se mají dva voliti, 'eden od

pokllidnice a druhý od ratrstva,
též musejí vzíti za vystoupenou.
Stárek zaklepa třikrát. S do—
volením. Tuto snůšku zavírám, vás
synky napomínám a za ovídám, b 
ste žádné dýmky a b' ky nenosí i,
se ženskými neobeovali, do dareb
ných hostinců a kaváren nechodili
a k tovaryšům se hrubě neb spurně
nechovali. Když se tomu všemu vy
hnete a mně poslechnete, tedy vší
hanbe a trestu ujdete. Stárek ak
musí udat, kdy je budoucí snůska
a matka pokladnice se zavře. Syn
kovč mohou odejít. Když jsou syn
kové pryč, zaklepe starek klíčem,
poněvadž se bratrská palička dá.po
skončené snůšce do pokladnice.
Stárek: S dovolením. lila-li ně
který tovaryš proti tovaryši, písaři
neb proti mně nějakou žalobu, af
vystoupne a jí přednese. Pone' rv,
odruhé a otřetí. Pochvúlen uď
án Ježiš ristus.“
Zaopatřenínemocných achudých
bratrů, udržování
ořádku a po—
vznešení mravnosti yl tedy krásný
účel těchto schůzek. Těšme se bla
bou nadějí , že vydáním zákona o
živnostecb a zřízením společenstev
nový utěšenějši život řemeslnieký
nastane.
Až posud si malo všímají živ
nostníci řečeného dobrého zákonu.
Jestli se brzy neprobudí z ochab
losti a netečnosti své , nelze očeká
vati dobrého působení zřízených
společenstev.

Drobnůstky.
Slyšte, co našemu vojsku na proti Dánsku za Německo bojovati
uvítanou, když se ubíralo v lednu _píše jistý časopis ve Vratislavi, tedy
11 "
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časopis rusk',

o němž !) se m 

sliti dald), že jako Rochbei'rg & Bili

mark pospolu jdou, i on s rakou
skými německými časopisy stejně
psáti bude. Píše takto: „Ty —
rakouské vojáky totiž — ty bychom
měli u nás uvítati co své krajany a

a po všech těch dvanáct dní bylo
přání k nastáva'ícímu novému roku
a obdarování h avni účel toho, proč
lidé a jmenovitě mládež chodili od
domu k domu. Dnové tito, obřady

za
nich Mbřvanéa
písně připotěchto
zpívané
slu y v středověku
celé
řátelo? Ty, kteří z větší části našemu téměř Evropě, calendae, což u Slo
jazyku nerozumí — s námi stejně vanů ve slově koleda se zachovalo,
necítí, ty, kteří vlast naši nenávidějí?
ač mnozí
tohoto či
zcelao
Nikdy :. nikdy! dejte nám pruské jinde
hle (původ
ávají. jmena
Koledovati
vojsko do bytu, poneseme seč bu kolcdě choditi znamená nyní jako
deme ale Slováky a Čechy na žáden už v dávnověku dary sbírati a při
pád do svých čistotných bytův ne— tom rozličné písně zpívati, začež se
chcemeí“—- Tot jest ta obliba, v mládeži rozmanitých dárků dostává.
jaké jest Rakousko ——to skutečné
Místy chodí děti s pomláskami, jinde
Rakousko tam v Německu a za lidi, opět s brumbalem či bručalom, t.j.
kteří našeho vojáka do svých čistot s bučící baňkou, měchýrem pota
ných bytův přijati nechtějí, jakoby ženou a strunou prostrčenou, zpíva
byl vyvrbelem a zosobněná nečistota,
při tom četné
kolední.
kteří řed celým světem se neo jáco
a mnohých
místechpísně
ale koleduje
sty'chají takovou urážku na nás ky se nejen o sv. Stěpánu, nébrž i
dati, za. ty cedil krev svou a těžce ostatní dny až do tří králů, a chození
vydobytý groš obětoval Slovan. —— mládeže s třemi králi není vlastně
Avšak on bojoval na pokynutí a obě, nic jiného než koledování, při čemž
toval svůj život a své statky po jen příslušná píseň o tři kralech se
vžd k vůli svého císaře a krále, zpívá. Hlavni koleda ale odbývá se
kdykoliv tasil meč za .ravdu a všude na den sv. Štěpána, kteréhož
právo. Za odměnu pali své včrv ostatně lid německý takéi slovanský
nosti požívá Slovan v Rakousku
rovnoprávnosti jazyka svého za patrona kopí povžžuje.
..
s mluvou ostatních řečí.
Výbuch koráb u. Strašný
::
a:
výbuch
otřásl
dne
25. ledna 1864,
*
Koleda a její původ. Druhý na večer městem Liverpoolem v An—
svátek vánoční zasvěcený prvnímu glicku. Na jednom menším obchod
mu enníku, sv. btě anu, jest mládeži ním korábu „Lotty Sleighs“ nazva
v
chách a na
Oravě nejmilejší ném, jenž měl naloženo 11 a půl
tím, že o něm své koledy odbývati tůní prachu, a jenž do Afriky od
může. Obyčej tento, z pradávných
měl, Opustilomužstvo
vypukl oheň. Okoráb,
šesté
iodině večer
dob pocházející, se ještě v původní plavati
své ryzosti udržel a známot zvláště a když b l o půl osmé oheň již i
mezi méně vzdělanými kmeny slo skladiště lyodni zasáhl, vyletěla roz—
vanskými množství koled1které pří hozena lod strašným výbuchem do
mo z časův pohanských pocházejí výše. Bylat voziříštěna na drobounké
a mnohé pohanské názory obsahuji. částečky a železné kusy lodní na—
Nejobyčenějšíu nás 'est ovšem „Ko lezeny 'sou po obou stranách pří
leda, koleda, Stěpán u,“ kteráž toho stavu. Íllěsto otřáslo se v nejhlub—
ších základech svých, na tisíce oken
dne v bczpočetnýgh variantech
všech dědith
v Cechách a na Bří)— se vysypalo a plynové lamony po
. ravě a na milém nám bratrském Slo celém městě zhasly nah e od prud
vensku zaznívá. Za starých dob byl kého tlaku vzduchu. Na štěstí ne
cel čas od štědrébo večera až do pHšel ři tom nikdo o život, toliko
tří álů považován za sváteční hody, několillj osob bylo trochu poraněno.

165

Sektářstvo v ruské církvi. 
B u s k á církev (nesjednocená) šiřují. Drží se pouze starého zákonu,
rozpadla se, jak noviny vypisují, na ve zmrtvých vstání nevěří, a jako
množství stránek. Již arcibisku Ro kouzelníci a hádači jsou u lidu po
stovský, jenž za času Petra V kého věstní. Jiný velký druh sektářů 'sou:
o tom knihu na sal, na 200 stránek Starověrci, obyčejné,„rozkolhíci“
čili sekt počítá, terč obzvláště mezi zváni. Když v 17. věku učený atri
volnými sedláky čili svobodníky za archa Nikon obřady církevní, teré
kořeněny jsou. Kněží nemají, aspoň za panování Tatarů všelijak se byly _
od vlády za kněze se neuznávají, rozrůznily, a text písma svatého v
kostely a zvony jsou jim zakázány. slovanské řečiv jednotu a v původní
Mezitěmito kacířskýmístranami jsou čistotu přiváděl, mnozí mu „novo—
Morelěici nejstarší, snad až k starým tářů“ spílalí, a vyčítali mu brzo,
gnostikům sahající, o nichž každo že je chce římsko-katolicky brzo že
ročně z rozličných krajin říše zprávy je chce luterány učiniti. I povstala
jdou, že 20, 50i 100 těchto třeětěnců z toho roztržka, která i na občanské
tak zvaný „ohni ' křest,“ vytrpělo, Opravy cára Petra Velkého se vzta—
t. že se v dom slamou a jiným hovala. Holení vousů, které praví
palivem obloženém zpívajíce sami Rusové v ošklivosti mají , a noscní
upálili. — Jiná strana jsou „skopci“, vousů, byly známky odpomých stran.
kteří sami sebe mužství zbavují, Starov ěrci zachovávají ráz staro
avšak obyčejně až syna zplodíli. Má ruska. Kávu a thce piti to mají za
se jich “ZO—30,000čítati. Klenotníci hřích, jakož i kouření tabáku, na
v největších městech patří k nim, a kteréž obrací výpověd: „ne co vchází
aby ke své stránce nových přivr v ústa, hřích 'est, ale co z úst po—
ženců dostali, všemožně se snaží. chází, to iii-íchjest.“ Zemňáky (bram
Neděli nesvětí, a velikonoc maji bory) považují za plod ďábelský, a
svým jediným svátkem. O Pánu rádi se podáva'i domněnce, že prý
Christa di, že pr' neumřel, ale po již v ráji ďábe touto plodinou Evu
sud po světě cho ', a své evanielíum svedl. V Petru I. vidi prímo anti
prý zazdil do báně kostela Svato— krista u přeneěeni nového roku
ondřejského v Petrohradě, ostatni z 1. září na 1. leden & v počítání
bible prý jsou podstrčeny. Brzo ale let od narození Pána Christa z ni
rý přijde, a bude velkým zvonem koli od stvoření světa — považují
ostela nanebevstoupení Páně na za vyplněné proroctví o antikristu,
Kremlu v Moskvě zvoniti, a tak své že on časy promění. Národy pak
věrné shromáždí. Takt jsou též jiné znaji toliko tí'i: Slovany (t. slova
stránky, jako: „Slitovči“ čili kající mluvící, sobě rozumějicí; Němci
se, kteří ve svých schůzkách se (t. němí) jsou jim všichni západní
mrskajíee do kola skáčí, až někteří národové, a Busurmani moslemini)
na zem padnou a prorokují. — Bez jsou všichni kvýchodu. Ivěmeů,jenž
slovestníei čili němí, ježto nechti na křtu nebyli pod vodou pohříženi,
mluvití, jakkoli k tomu mučením do— neuznávají tak jako busurmanů za
háněni. — Stránka Oslaveného Vy— křestany, ba mnozí neuznávají ani
kapitole, kteříž mimo Jeho obraz křest ruské zemské cirkve za platný,
jiného obrazu trpěti nechtějí. -— a proto křtí poznovu. Ostatně jsou
Sabatnici,
kteříž od žida Now starověrci mravů sprostých, čistých
gorodského okolo roku 1470 po a upřímných. Čistí a sáti umí ob
cházeti mají a ani ohněm a mečem zvláště pismo staro ovanské řeči
roku 1530 vyroceni býti nemohli a církevní, novomské ak písmo za
posud obzvláště v Sibiři prý se roz kacířské považuji. O času Kate—
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řiny II. mnohých prostředků použito
ke smířenístarověrců se státní ruskou
církví , též mnohé jejich zvláštnosti
se jim dovolují, jako: že kříž jinými
prsty dělají, okolo kostela vpravo
místo vlevo jdou, jméno Ježíš tři
slabičně vyslovují at. d. Někteří se
spojili, a ti se nyní nazývají: „Jedino
věrci“ čili jednostejně věřící, aneb
také: Blahoslavení. -— Jim na odpor
nazývají se starověrci mezi sebou
též „starobratři,“ a zamítají každé
spojení se státní církví. Jindy měli
své biskupy v klášteřích na severu,

mořané“ (po moři bydlící). Ti se
považují za pravověřící, jako za ks
tolíky, a očekávají, že všichni ostatní

Rusové bludy své poznají, se jich
odřeknou', a pravou církev Opět ob
noví nově posvěcenými kněžími od
ostatních pravověrných církví na
východě.. Odevzdávaním se úplně
do vůle Boží, modlitbou, nábožností
snaží se duchovně as oň účastni státi
se svátostných milost , ježto skutečně
sv. svátosti přijímati nemohou. Roz—
padávají se však Opět v nesčíslné
množství stran 9. stránek, mezi ni
mižjedna také všechny věci do spolku
od
nichž
své
kněze
dávaliksvětiti.
má , manželství nemají než toliko
Než b 10 to vypětí-(mo, lášte
vyzdviženy, a biskupi vymřeli, &
smlouv na několik roků. dítky pak
se 'im kněží nedostává, leč když patří obci a nikoli rodičům. Písmo
některý kněz slavně se od— svaté umí větším dílem nazpamět.
řekne státní církve. Z nichž pak, Opilství, zlodějství, lhaní jsou u nich
kteří ani takovýchto kněží ob neslýchanou věcí. Ostatně všichni
držeti nemohli, aneb je zamítli ne— jakkoli rozrůznění starověrci stojí
považujíce posvěcení v státní církvi mezi sebou v bratrském obcování.
za platné, ovstali tak zvaní bez Nacházejít se pak nejvíce mezi velko
popovčini či ' bezknězští, také „po— rusy, a obzvláště mezi kozáky.

Drobnůstky.
Vražda.

V St. Michalyfalva z ouře v Cařihradě

nejisto bylo

v Uhrách přinesla jista žena veliký
špalek dřeva do domu, aby jej roz
štípala, při čemž její muž jí do

v adaí'i a ten chtěl uteci, pravila: By
i útěk naše posledni spása byla, já
jí cpovrhuji: smrt podmínka našeho
mlouval, proč kazí nově nabrouše— rodu; kdo 'ednou vládnul, nesmí
nou sekeru. Na to obratila se žena ztrátu své ůstojnosti a své vlády
na- muže, a tala jej ostřím sekery přežíti. Volám a přísahám nebesům,
tak silně do hlavy, že se ihned mrtev že mne žadný ani jednoho dne bez
svalil. Na tom nemajíc dosti, zasadila koruny &.císařského šatu (bez dia
mu “eště druhou ránu, tak že jemu demu a purpuru) neuvidí; že světla
dece hlavu rozpoltila. Pak sedla denního nikdy ncuvidím , neměla-li
si zcela klidně a odko'ivši dítě své, bych jakožto císařovna ctěna býti.
odešla ]: místnímu sou-dci, kdež čin Jsi-li, císaři, k útěku odhodlán, dobře,
svůj úplně vyznala. Příčinou této maš poklady; pomni na moře, maš
ukrutností jest snad stálé ožralství lodi. Avšak třes se, láska k životu
muže, s k 'mž ani chvíle v pokoji vyda tě ve vyhnanství & potupnou
nežila. Vrazedlnice už po tři leta smrt. — — JM zůstanu věrná, zá.
ten úmysl v sobě tajila, zbaviti se sadč starých praotcův, kteří praví:
„Trůn slavný ahmbf;
svého muže zavražděním.
*

Theodora: manželka císaře
Vida kdosi,*jak slon ušknut
Justiniana (Upravd ), uměla chotě jsa od ještěra, naň padnul a jej za
svého podpalovati. dyž r. 632 při mačkal, pravil: I po smrti vítěz.
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Lípy ve Bzenci.
Lí
lí , tisicleté panny
CHI) iyváš lupen rozhudaný?

Na Bzenecku milovidné sady,
Kvetou temto bujné vinohrady;
Když se veena ukazuje v kráse,
Vracovat se ráj tam Boží zdá se.

J_de z vás nářek pro zlých lidi steaky,
Cili zřite v dávných časův desky?

V sadě vládnou tam d-vč širé lípy,
S větví jejich věků tisíc chlípí,
Sesterskou se k sobě vinou sponou,
Vystírají vůkol mannu vonnou.

Pro Slovanů stálé pro pohromy?
Aneboliž, přísné rorokyně,
Rozmlouváte o b' ovanův vině?

A když jemný vítr z Velehradu
Zavitá
k nimřcpo
na dtluna
zahradu,
Tu
ty lípy
'vně suslí

Jakkdyžzvuiidesladkohlasýchlmslí.
Nyní odtad líbý vánek vane,
Lípsmi aj tajemná moc mane,
A stesk od nich plyne trudosladký,
Jak zní nářek opuštěné matky.

Pláčete—li,přeposvátné stromy,

A ty lípy jenom tiše kynou ,
Ve své steaky hloubě'i se vinou,
A když pohled k Ve ohradu nesou,
Hlavy jejich žalostně se třesou.

Rozplynuly se ted jejich šumy
Utajily uvnitř sladké dumy; ,
Rozplyneliž se též hoře moje
Pro Slovanův ustavičně broje?
Fr. Sušil. _

Zachování pokrmů.
Látky, které nám za pokrmy
slouží, náležejí buď bylinstvu bud

kládání takové nazývá. se v řeči

živočistvu, &jsou skupeniny prvků
velmi složené, životní sílou prove
deně a držené, které jak mile život
přestane, v jednoduché sloučeniny

dobné rozkládání látky bylinných
a zvířecích, které se již při ob 
čejných okolnostech děje a takřka
samovolně pokračuje, jmenuje lučba

se rozkládati
počínajganeb
alespoň
rozložiti
se snaží.
ím složenějěí
skupení bylo, tím rychleji pokraču'e

zplodin:kvasení lihové, přikte
rém líh, kvaseni kyselé, při kte
rém ocet, kvasení mléčnoky

rozkládání jeho; pročež berou látky
zvířecí snáze porušení než látky
c ovati. a dávají se proto i tíže za
bglinné
Látky krmné přicházejí již při
obyčejných okolnostech v zkázu,

buď kysají

umělé „kvasení

vůbec kvasení

vodí k, plyn, který zvláště v zka
žených vejcích převládá a příčinou

protivného jejich puchu jest, a ve
čpavek, plyn, jak jmeno naznačuje,
čpavý, a v obecné mluvě pod jme
nem salmiak dOstiznámý, s kterým
se čich náě ve stájích a okolo hnojnic
dosti záhy a často seznamuje. Roz

——Po

a rozeznávápodle

sel é, při kterém
selina mléčná
(v syrovátce) a hni 6, při kterém
sun-duté plyny, sirovodík a čpavek
se tvoří.

bud hnijí. Tak na 'est:

bývá na příklad polivka.masová let
ního času již za několik hodin chuti
kyselé, později zapáchne a promě
ňuje se v plyny smrdutá, v síro

hnila“

Ke každému kvašení zapotřebí

l. látka kvaseni schopná,
2. látka kvasení vzbuzující,kvu
3. voda,

4. k slík,

plyn, zněhož se

vzduch | ádá &
5. 'istá teplota.
Sc ází-li některá z těchto pod
mínek, jest kvasení nemožně; může—
me-li tedy kteroukoli z nich úplně

odstraniti. dovedeme také kvaseni
zadržeti. Protož směřují všecky pro
středky, jichž se k zachování po
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se delší čas zvláště dobou letní a
rostlinnými látkami stýká, “ak se to
Co možná potlačiti, a. čím lépe se v cistemách, v di'cvěnýc kádích
to podaří, tím 'istěji jest pokrm řed stává. Rostlinné látky přecházejí v
porušením zac áněn.— Látka wa kvasení bnilé a naplňují vodu smr
sení schopná a kvas bývají pod dutými plyny. Tu pak jest nejlépe,
statou pokrmu, tedy právě ony látky, kvasící rostlinnou látku odstraniti a
které zachovány býti mají, pročež, vodní schránky často čistiti. Má-li
také'odstraněny byti nemohou—.Pů voda v dřevěných kádích delší čas
sobení kvasidla dá se však někte se držeti, jako toho na lodích po
rými látkami bud docela usmrtiti třebí, které překapovacích stro'ů
aneb aleSpoňna čas zadržeti; látky nemájí, by sobě z vody mořské vo 11
tyto hodí se tedy k zachráněni po k pití připravovaly, dobí'cjest., vnitřní
krmů. Mimoto jest odstranění vody stěny kádě zuhliti (vypáliti) aneb
a kyslíku, pak snížení teploty dobrým kád dvojím dnem opati—itía prostor
mezi oběma drobným dřevěnýmuhlim
prostředkem proti porušení.
Z krmných látek odotkneme vyplniti. -—
Zapáchlá zkalená voda, jakáž
jen nejobyčejnější; z tekutých uve
demejen vodu, víno, pivo, occt ve větších městech, jako v Paříži
a masovou polívku; z tuhých a v Londýně bývá, musí se skrze
maso, tuky, zeleniny, ovoce vrstvy uhlí a písku cediti, aby se
a ve _)ce.
k pití spůsobilou stala.

krmů užívá, jen k tomu, jednu
aneb více z uvedených. podmínek

Zachování vody.

Nejčistější voda v ohledu lučeb
ném jest dešťová; jest v ní jen ne
patrné množství cizích látek; proto
nemá také žádné chuti a k pití se
nehodí. Jiné vody drží v sobě více
rozpuštěných cizích látek, jsou proto
méně čisté a ma'í i rozličnou chut.
-— Rozpuštěné l tky tyto jsou roz
líčné a nacházejí se ve vodě v ne
stejném množství zvláště jsou to soli
vápenné, hořečnaté (magnesic) a sůl
kuchyňská, a právě ty jsou tělu
zvířecímu potřebné a staví proto vodu

Držení vlna.
Šťáva vinných hroznů aneb mest
má v sobě látky, jichž ku kvasení
líhovému potřebí, totiž bílkovinu co
kvas & cukr. co látku ke kvaseni

schopnou.
Kvasem'm
moci
bílkoviny
cukr rozkládá
v líh a se
v po
)
selinu uhličitou a sice libra cukru
dává O'šlll lihu a. 04899 lib. ky
seliny uhličité. Cim více tedy v mestu
cukru jest, tím více lihu sc utvoří,

pročež v špatných letech k zlep—.
šení vína do mestu se přidává cukru,
i do řady pokrmů. -— Zvíře si z obyčejně cukru hroznového. V po
vody vatě vápnozadržuje: stavit měru s rozkládáním cukru stojí také
z něho své kosti. Francouz Bous množství vykvašené (ke kvašení zpo
singault to důvtípnýmizkouškami třebované) bílkoviny; oměr ten není
dovodil; on shledal, že podsvinče ale dosavádo dostatecně ustanoven.
za 3 měsíce '/3 libry vápna z vody Není-li v mestu dostatek cukru, zů
přijalo a ve vzrůst kostí obrátilo. Stud— stane ve víně nadbytná bílkovina,
ničná voda čerstvá nemívá v sobě která uemajíc cukru na líh se ráda
látek, které by se orušiti mohly vrhne, je' v ocet promění a tak při
činu ke kvašení kyselému zavdává.
&
dájak
se vdlouho
kovovich
dlouhý
čas,
c come dich
udržeti.
Nej Nejsnáze se to stává při vínu slabém
16 se k tomu hodí kádě železné, málo lihu držícím, poněvadž líh u
nikbliv však olověně neb měděné, větším množství kvašení zadržuje.
Z té příčiny přidávají Angličáué do
poněvadž
v těchto částem
velmi je vínaBordeaux, Xeres, Mad era
ovaté sloučeniny
vstávají.
Voda. se jen
áte kazí a na Porto, by se lépe drželo, tolik líhu,
bývá nepříjemnésmrduté chuti, když kolik zapotřebí,by 10 % vína obnášel.
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Víno podléhá. rozličnému poru— se vinu přimíchal. Na maz vody

šení; vinaři rozeznávají četné ne
moci vína, vědecky posud málo pro
skoumané, z nichž jen nejhlavnější
uvedeme:

postačí 3 lety vápnaaólotů cukru.

Opravené víno se přetočí do jiných
nádob. Napravování k selého vína
pomocí cukru olověné o velmi je
l. Oslizn ční přicházíu vína, dovatého, musí se dokonce zavrho
které má. mnoho bílkovity'eh látek, vati. Stará vína rýnsků. dostávají
zvláště klihu bilinného. V zdravém kyselou chuť, protože se časem v
vínějest klih roapuštěn; z neznámých nich mnoho kyseliny vinné utvořilo;
příčin proměňuje se pak v látku sliz těm se dá kyselina odcjmouti neu
natou, víno zhoustne a táhne se trahi 'm draslemvinným (Liebig).
žlakyslé sudy musí se neba-'
jako vařený klih; některá vína tím
dostávají přihořklou peluňoe podob šeným vápnem dobře vymyti avodou
nou chut. Nechala-li se víno déle vypai'iti, dříve než se opět vínem
na slupkách a hřebenech kvasiti, naplní.
není k oslizněnítak nakloněno, nebot
3. Kí'íst. Nejsou-li láhve aneb
tříslovinav těchto hroznových částech sudy pln , sráží se bylinný klíh V
obsažená.spojuje se s klíhem v tuhou tenké bě své blánky, které ve vínč
sraženinu a odstraňuje tak většíčast plevou, co kvas účinkují a brzo při
klihu. Oslizlé víno se ze sudu vy činu zavdávají ku kvašení kyselému.
tahne a přimísí se mu latky svras Známý proti tomu prostredek jest
kavé, častěii se dobře promíchá, a doplňování sudů a pakli víno již
za osm dní přecedí se látnem do nakažena, přecedění a přetočení do
čisté nádoby anebo do lá. ví. Svras sudů dobre sirovaných. ——Sudy se
kavé latky , kterých se s prospěchem sirují pálením síry uvnitř; vytvořit
užívá.,'sou buď čistá tříslovina (tanin) se tu kyselina siřičnata, která vni—
nebo útky ji obsahující. Na vedro knuvši ve stěny sudu další porušení
vína běl-e se „i v, letu čisté tříslo vína zamezuje.
viny nebo 9 lotů utlučené dubové
4. Zplesnivěuí Opravujese
kůry; nejlépe však poslouží extrakt
z hřebenů a ze zrnek vinných. Vi olejemolivovým3provúnským);
berou se ho asi ve libry na sud,
nařové čistí taková. vína často ka— premícháva se po několik :dní a
mencem, což se však chváliti nedá.. přetáči pak do zdravých nádob. ——
Basset radí přimíchati do vedra Také se může pověsiti sáček do
asi dvě libry bílé hlíny asmíšeninu sudu a do něho dáti V, lotu utlu—
tuto asi za čtrnácte dní, když se ČGlléllOhřebíčku, V., letu skořice a
usadila, přetočiti.
lot koriandru; dříve se ale víno l'e

2. Zkysání

stávásevteplých točí do sudu sírovaného a po Šva—

sklepech nebo v nakyslých sudech,
zvláště je-lí ve víně mnoho kvasicí
latky; kvašení to postu uje dále a
proměňuje líh v ocet.
hká vína
snáze kysají. Kyselé víno nejlépe
se napraví hašenym vápnem. K tomu
cíli se přimíchá k části nakyslého
vína tolik vápna , až roztok alkalický
reaguje, pak se řecedí a vlije do
ostatního vína. ápno se sloučí s
kyselinou octovou a padne ke dnu.
K. \Vagner radí, aby se dříve při

ceti dnech, když se sáček vyndá,
přepustí se Opětplátnem do jiné ná
doby. Podobně se nakládá. s vínem,
které dostalo chut po dřevě.
Plcsnivé sudy_čistí se buď váp
nem chlor-ovýmbud nehašeným aneb
zredenou kyselinou sirkovou (vi tri
olcm) a vypařují se vedou. Pl'i

pravil-li
vinař víno
a přidal
i v studených
letechdobre
k vínu
malo
sladkém“ tolik cukru, by po výky—
sáni 8 neb 10 % lihu mělo, drží-li '
sudy ve sklepu chladném, ne příliš
pravil
vápenný
roztok
ve
vodě
cu—
ové (vápno dává.s vodou cukrovou vlhkém, čistě, vzdy lné a dobře
úplně čistý roztok) a ten pak aby uzavřené, by vzduch
vínu bez
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prostředně přístupu neměl, zachová
víno dlouhý čas neporušené, ano
jak vůbec známo, ono se mu stářím
značně zlepší.

Zachování piva.
Pivo jest ná ' ne kvašen '
úplně; v sudu miigfjkvašgií pokraJ-i
čovati, by se dále kyselina uhličité
tvořila, neb ta dává pivu_říznou do
nosu příjemně čpící chut, kterou
každý od dobrého piva požaduje;
pivo, které této kyseliny nemá,jcst
jalové, zvětralé. Kvasení v sudu musí
však 'eu zvolna pokračovati, by se

nezvr lo v kvasení kyselé

neb

hnílé a aby utvořené kvasnice času
měl ke dnu se uložíti, aby pivo
nez zily. Ke kvasení, jak jsme již
pověděli, jest zapotřebí bílkoviny a
cukru: musí tedy pivo i po hlavním
vykvašení něco těchto látek podr
žeti, a budet proto hlavní úlohou
sládka , dobrý poměr těchto látek
docílití; než často musí se sládek
více ohlížeti na oblíbenou

Pivo zvláště v teplém sklepě a při
bouřce rádo zkyše; bílkovina tu
mocně kvasení podněcuje, které se
lihu chopí a jej v ocet obracuje.
V stejných okolnostech objevuje se

hnilota však jen u piva slabého,
které mnoho ncvykvašené bílkoviny
má; rozkládání vrhne se na bílko—
vinu. Nakažené pivo nedá se napra
viti; nakyslé proměňuje se v ocet,
lmiíé není k žádné potřebě.
Látky,
které
šují 3.
aneb
alespoň
na kvašení
čas pot přeru
ačují,
jsou silná koření, látky uhlovodí
kové, n. p. kreosot, éther, chloro
form, olej kamenný, kamenouhelný
a břidličný, a kovové jedy jako

utrejch (arsenik), chlorid rtutnatý
a skalice bílá (zinková).
Kreosot tvoří se při spalo
vání dříví a dá se dusivým čpavým
zápachem v kouři snadno poznati;

jest to tatáž látka, kterou v dehtu
čicháme, a ze kterého oprvé roku
1833 vyloučena byla. 1 rcosot sráží

odběra— bílkoviny a umrtvuie kvasící sílu
telům chut, než na dlouhé zachování jejich na delší čas. Při uzení účin

ku'e kouř hlavně látkami uhlovo
dí ovými, jmenovitě kreosotem. Na
kládání masa do vody 4 až 10 %
kreosotu držící může nahraditi uzení;
než maso takové podržuje nepří
jemnou pi-íchut, a roto jest lépe
užívati kouře. Na dání do octa
dřevěného také nevyhovuje poža
Dobré sypání a chmeljest davkům. ——J tiger odporučuje ná
podle toho ne"istějši prostředek, aby sledující způsob mokrého uzení:
se i chuti vy ovělo i pivo zachrá— Libra lesknavých sazí, jakéž se tvoří
nilo řed zkázou; pivo takové bude v dolním prostoru komína při topení
mit osti cukru a poněvadž se cukr dřívím, rozpustí se asi v 8 žejdlí
kvasením v líh proměňuje, také dosti cích vody; roztok se zavaří až na
líhu. Chmel rovněž jak líh působí polovici svéhu obsahu, procedí se
proti každému kvasení, tedy iproti vřelý a do něho se dají dvě neb 3
k selému i hnílému, kterými se pivo
soli. Menší
se v roztoku
'/, jitmice
větší půponechají
i celou
h avně kazívá. Pivo podkvasné, na hrsti
český neb bavorsk způsob vařené, hodinu, slanina (špek) 6—8, uze
déle se drží než na kvasné; příčina nina 12—16 hodin a pak se usuší.
toho jest, že piva podkvasná jsou Maso takto uzené má mít ještě lepší
vůbec silnější a že spodní kvasení chut než uzené kouřem. Elsner
zdlouhavěji se dě'e než kvasení od schvaluje z vlastní zkušenosti ten
hora. Kvasení o hora jest velmi způsob, praví, že maso tvrdší jest
bujné a bílkovina se jím tak dobře a déle se vai-ití musí, ostatně že má
neodloučí jako kvasením spodním. chut dobře uzeného masa.

piva.
Nikdyodržeti
však pivo
příliš
mnoho
ílkoviny
nemá,
jelikož
tu
velmi sna no zkáze podléhá a jen
v studeném sklepě nějaký čas se
udrží. I zvláště to platí o pivu slabém
nebo pivo silné mnoho lihu držící
méně se kazí, poněvadž líh, u větším
množství, bujnéinu kvašení vzdoruje.
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b) Kyselina siřičita'(SO,).
K zachování anatomických pril
paratů hodí se podlé Robina zvla— Plyn ten se tvoří, když siru ve
ště uhlovodík buď plynný bud te vzduchu apelujeme; přítomnost jeho
kutý. Latky, které zachovány býti poznává se po ostrém zápachu snry;
mají, vloží se buď do tekutiny samé on se slučuje s kyslíkem a dává.
aneb upevní se v zavřené nádobě, kyselinu sirkovou (SOS), v malém
naplněné parami uhlovodíkovými. množství zcela neškodnou. Učlne'k
Namočí se na příklad houba do kyseliny siřičitéjostjiž vůbec známy;
oleje kamenouhelného a uzavře se užívat se davnoj ižk zachování chmele
spolu s praeparatem do nádoby. (často také k bilení starého chmele,
Praeparaty prý tím způsobem po což ovšem podvod jest) a vína. Roku
drží svou pružnost a barvu, a jest 1855 začal Robert plynem tímp) —
li je páry úplně pronikly, ztvrdnou pravovati maso a návod. jeho )l
ři pařížské výstavě vclnn schvaleni.
na vzduchu jako dřevo.
Koření pomáhá ři rozličných gn zavěšuje maso v prkenné vsudy
přípravách masa poně ud svou chutí dobře uzavřené komoře, do které
a jen někdy působí také jakousi
dolem
druhůolověné
horem, roury,
vedou; (jedna
olejěí rourpu
zachraňující silou. Inkoust na příklad dvě
rád plesniví, vložíme-li ale jen do vstupuje kyselina siřičitú pálemm
něho kousek řebíčku, přestane se síry připravovaná., hořejší vstupuje
ava.
všecka plíseň tvořiti. — Kovových vzduch. Větší kusy masa v
jedů může se jen k zachování ta po 20-25, menší po lOtí minutách
kových zvířecích látek použiti, které z komory, zavěšujc je nějaky čas
za pokrm sloužitinemají. Strauss
do průvanu & pak je natura latkou
Dunekhcim radí k tomu účelu takto připravenou: Svaří koren sleze
10 dílů vody a 14 dílů bílé skalice; “(ai biče) na husto, pí'imícha na múz
hlava žralokova udržela pr' se v závaru dvě libry bílku (nejspíše su
rovtoku tom 16 roků tak do ře, že chého, jak se prodává) a něco si_robu.
ani rybí zápach neztratila. ——Fal— Záver ten se udělá tak husty, že
kony použil bílé skalice s velmi jak olejová. barva štětcem dobře na—
dobrým prospěchem k napouštění tírati se da, dobře schnena žadné
mrtvol, ano tvrdí, že i nejjemnější nelibě chuti nemá. Levněji se při
tkaniny a orgány dlouho se udrží, pravuje nátěr z lihu, z cukru a čl—
když se do žil skalice nastříká. — stého klihu., vodou rozpuštěného. —-:
T auscher roztira k témže účelům Když byl nátěr dobře uschuul, uloží
libru utrejchu (arseniku) octem se maso v bednách od vlhka chra
a přimíchavá k tomu čtyry loty su něných a může se rozesýlati. Maso
blimatu.
prý se udrží velmi dobře a zachová.
4. Působení vzduchu se odstra— i vlastnosti masa čerstvého. Tento
ňuje buď dobrým uzavřením v na způsob připravování neobmezuje se
dobách, ve střevích (jitrnice),vmě jen na masa všeho druhu, na zveřmu,
chyt-ích,politím látkou, vzduchu ne drůbež oškubanou a s peřím, nybrž
prostu nou (tukem), natíráním tako dá se upotřebiti i k zachování roz—
výmil tkami, které na vzduchu ztuh ličných zelenin.
nou
pakužívá
neprostupnou
tvoří.a jemu
aké se
látek., kterékůru
se
s kyslíkem dychtivě slučují a tak
působení jeho ruší, jsou to:

a) K sličník dusičitý (N02)

B připravené latky pohodlně
mzesýlány
33
Robert v býti
sudy mohlay,
a n évau nalada
ně pri
slabém teple rozpuštěný tnk.

c) Kyselina uhličité. (CO,)

Maso vš
plynem tím napuštěné 3 kysličník uhelnatý sloužípo
pro špatnou chut za pokrm sloužiti dobně jako kyselina sil'ičitá, a při
nemůže; proto jest k zachování po— pravená masa se také nátěrem od
krmů plyn ten bez užitku.
vzduchu chraní. Kyselina uhličitů
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s kyslíkem se neslučuje, účinek její
musí tedy záležeti v jakémsi mecha
nickém vytlačení kyslíku. Pakli způ
sob ten s to jest, i o delší čas maso
od porušení chrániti, zasluhuje před
nost před předešlým.

Zachování zelenin, bramborů,
ovoce, vajec a másla.
Uvedené již prostředky také tu
plati, jsou také jediné známé; hy
chom tentýž spůsob vícekráte uvá
děti nemuseli, sečteme krmné látky,

které stejným
bývají.

lienne)

a prodávají se v tabulky

silně stlačené pod jmenem komprimo
vanlých
zelenin.
Suší
se takéehleb
ovoce
vše o druhu,
víno,
rozinky,
na
suchary, sýr, těsto k zavařování do
olivky a p. — Teplo měni některé
útky; musí býti tedy vždy jen mírně.
Nasolováním odstraňuje se voda
k zachování másla. Máslo se dobře
vypere, nasolí a vtlačí do vysok'ch

hrnců.—- Nasolu'e se také asi a
okůrky. Tyto lát y očnou kvasit,
tvoří se z nich kyse ina mléčná a

spůsobem drženy máslová a přispívá k zachování je

l. Užívání nízké teploty.

jich. Okůrky se také nakládají octem:
musí se brát ocet silný aneb se první
odleje a čorstvéko se přidá. Okůrky
naložené octem, jaký se obyčejně
prodává, rády se kazí. Octa se též
užívá. k nakládání hlaviček šparglo
vých, kartiolových a artišoků.
V lihu se nakládá ovoce šťáv
naté, jako višně, švestky a . Cukrem
se ovoce rozličné řipravuje; bud se
zavařuje' aneb se ocela rozvařnje na
ovidla, na husté šťávy (marme

Nízká te Iota k zachování všech po
krmů do ře slouží; než při někte
rých nesmí až k bodu mrazu kles
nouti, poněvadž zmrznutí chráněny
býti mají jako brambory, hrušky,
'ablka a vůbec plody organické.
Livotní síla působí proti erušení, a
byla-lizničena, podléhají p ody rychlé
zkáze; zmrzlé, nahnilé neb nemoci
umrtvené bramboryvna příklad nijak
udržeti se nedají. Zivotní síla. tedy Fady) a rosole (Fruchtgelée).
zničena býti nesmí, přede ale po Při všech těch přípravách nesmí se
tlačiti se musí, by se život dále vy cukru šetřiti, nebo slabý cukrový
vinovati nemohl. Plody toho druhu roztok se snadno kazí, a při zava
ukládají se do sklepů, v nichž teplota řeném ovoci ostačuje již několik
času zimního pod čtvrtý stupeň R. kapek vod , čtení se v hrdle skle—
neklesá a chrání se od vlhka. Bram
ná. ob usadila, aby se roz
kla započal.
bory se z té příčiny vybírají za sucha něnšeh
3. Odstraněníkvasicí látky.
a jen zdravé dávají se do such'eh
sklepů. Jsou-li ke zkáze náchylný, Na tom zakládá se vyvařování másla
má býti dobře, vystlati jim misto a tuku. Není třeba, aby se máslo
drobným dřevěným uhlím a. osei při vyvařování až do varu přivedlo,
pati jím vrstvu za vrstvou. Podobně postačuje již, když se asi při teplotě
se nakládá s jablky a hruškami, jen 700 R. rozpustí; eizé látky se tu od—
že s větší opatrnosti; vyberou se loučí a na dně usadí, a máslo čisté
ozorně se sloje. Přílišným roze
také jen úplně zdravé, neotlučené a
suché, narovnaji se do sena., mechu, hřánim nuislo se rozkládá a nabývá
slámy, řezanky a p. na hromady aneb špatne chuti, aniž by z toho jaká.
do sudů mezi otruby. Látky ty mají jiná výhoda byla.
4. Zamezení vzduchu. —
je chránit od vlhka, od přílišné zimy
a snad od bezprostředního stýkání Ovoce jest dost pevnou neprostup
se se vzduchem. Časem se vždy pře nou koží od vzduchu chráněno a
berou a nakažené odstraní.
zalepi—lise stopky na koncích voskem,
2. Odstraněnívody.
Vysu—dost dlouho se udrží. Vinné hrozny
šováni se užívá při zeleninách , na suché a zdravé a švestky se tak
př. při zeleném bobu, hráchu, ři udržují a na suchém místě za stOpk
kapustň a rozličných kořincich (ju— povčšuji. _— Staří Římané chrámh"
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olivy olejem. Roku 1826 v Herku

pcrtova.

Pokrmy dají se do vál

cových plechových cínovaných ná.
dob a zavrou se plechovým víkem
dobře připojeným, načež se několik
rušené byly, jen olej byl stuchlý. 
Za touž příčinou natírají se vejce hodin ve vodě u varu ponechají.
Víko-li některé dobře nezavírá, vy
tukem,
klojovinou
stupují otvorem bubliny a otvor spa
rozpustným
sklem arabskou
(Wasserg Sgummiř,
as), ko
lodium dobrý, snad ale ríliš drahý jidlcm zalití se musí. Vai-ením pro
rosti'c ek),ukladajíseta é dovápna mění se kyslík vzduchu v nádobě
hašeného (musí být dobře hašené, by uzavřeného v kyselinu uhličitou a
ůsobení jeho jest tím zničeno. Po
se v něm neuvařily. Pomoranče, me
lony, kaštany, ořechy a p. odívají se krmy tak připravené velmi dlouho
v kůru cukrovou.
se drží. Kapitán J. Ross předložil
Maso amerikanských bůvolů za spoločnosti„d'encourragement“

lánu
se nádoby,
nichž
olivy vykolpaly
v o eji naložené
zcelav nepo

haluje se podleWarringtona

do nádobu z anglické továrny G a m ble
a Dorkin 16 roků starou, v níž

sadry a obal napouští se tukem.
Sem patří též zmíněný již spůsob
zachování pokrmů podle udání Ap

maso zcela neporušené b lo.

os. L.)

Drobnůstky.
Strašlivý příběh sdělenbyl kde se pracuje o emanci aci krásné
Národním Listům“ z jedné v.okolí
Slečinka
však -—ja také
se snadno
l,)ražském ležící vsi. K představe slatí.
' myslet
— pomýšlela
na o
nému tamnějšímu prisla minulého hodlí, pročež odloživši šátek, jup u,
roku jistá. dosti elegantní, zlatými šaty, krinolinu atd. atd. stála v brzku
prsteny a jiným skvostem ozdobena uprostřed síně v intoresantním svém
žeňština, kteráž zadala, by jí povo ncgligée. Museloto být také v skutku
leno b lo přenocovati u představe interesantní nogligée, tak interosantní
ného, jelikož již příliš umdlena jest že ubohý od postelí div _ neumíral
a k tomu ještě ve tmě velmi obtízuo hrůzou, tera jej při pohledu na
b "i bylo jíti až do Prahy. Ač pan dámu odstrojenou b la pojala, když
p stavený nemalo se divil tomu, na místě sličné dívky — pojednou
že tak elegantní dáma pěšky do před sebou spatří muže „od hlavy
Prahy jde, předcc jí nabídl v prv— až k patě“ ozbro'eného,jcnž z ženské
ním patře domku svého jeden pokoj své masky jako ouzlem přičarované
k ob dlí, rozkázal však jednomu z revolvery, velke ostré nože, dýky a
muža ých svých čcledínů, by po jiné hrozné' náčiní vyndavat začal.
celou noc pozornost měl na slečinku. Avšak ne dosti na tom, otevře si ne—
Tento uposlechnuv panova rozkazu, známý muž okno, vytáhne píštalku
odebral se mezi tím, co vzácný host a když pozorlivě z okna byl se
s rodinou představeného u večeře ohlídnul, zdali okolí není nebezpečně,
seděl, do příbytku dámě vykáznného,
v delších
hvízdat.
kdež se ukryl na podlaze pod po— %očal
e jinak,
než přestávkách
že v okolí blízkém,
. stclí. Netrvalo dlouho, když dama _ukryta je celá banda loupežníků,
nasycena vkročí do pokoje svého, kteří vedrati se chtějí do dvorce před
bedlivě na zámek uzavřela, nač sobě staveného, kteří jeho i s rodinou a
zapálí z kapsy šat vytažený doutník, čeledí zavraždíti, olou iti a snad i vy
paliti zamýšlejí — ta asi domýšlel
což ovšem
postelíAvšak
ukrytému
strážci
mof empod
vrtalo.
tak
postelí
hrozného to nic není za nynější doby, se
dín,zoufalý
jehož píci
, , iizný
stavukrytý
snadnočele—
lze
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ochopiti. Jaký div, když v zoufa
lbsti takové věrný tento čeledín po
. jednou nabude odhodlanosti dáti život
svůj v šanc, a pokud možná zachrá—
niti tolik životů a majetku. Vyčkal
. tedy okamžiku, kde domnělý lupič
z okna se vymknul, by na píšťalu
znameni dal soudruhům svým. Jak
mile se tak stalo, rychle vymrštil se
skrytý čeledín, kvapil k oknu, a
chepiv se noh neznámého muže, hodil
jej oknem ven. Když pak na to

byl p edce o 99 roků mladší nežli

náš artan, Karel XII. král švédský
byl před Friedrichshallem zastřelen

a tepťrvuhersk
touto ,dobou
náš
rolní
an bylzemřel
všecky i tyto
různé události evropské přežil. Ne
mnohem menšího věku dosáhl iSkot
Vilém Shanoly, jenž umřel r. 1771
čítaje 178 let. Norský rolník Jan
Surringten zemřel 160 roků starý a
zanechal po sobě vlastního syna v
stáří 9 roků! Anglický rolník Tomáš
v celém dvorci i po vsi učiněn po— Pareu, zemřel r. 1635, maje 1521et
plach, spatřili pod osudným oknem věku svého; ještě když byl 120roků
muže neznámého již co mrtvolu silně starý, oženil se znova. I jeho děti &.
na hlavě krvacejicí a též na těle
vnukové
dosáhli
rovněž tak
ostatním porouchanou. Kdož muž věku.
Norský
námořník
Dravysokého
enberg
ten byl, zdali zamýšlel zločin, na zemřel roku 1772 jsa 146 let stár.
jaký alespoň dle zbraní nachysta Teprv v stáří 111 let se ženil a když
ných se snadno soudit dá, jest až mu žena umřela, ucházel se o ruku
posud hádankou, která snad co nej 18tileté dívky, čítaje sám 121 roků.
dříve rozluštění
svého
dojde.
Aby jí dokázal mžnost a jarost
*
*
*
svou, přeskočil vakráte poloviční
Dlouhý věk lidský. Bývá dveře, podepřev se toliko jednou ru
to za naší dob velmi řídkým úka kou o příční přepažení. Angličan
zem, jenž všeo eenou pozornost na Jindřich Jenkins z Yorkshire umřel
se obrací, dosáhne-li někdo vzácného roku 1770 v 170. roku svého stáří.
věku sto let. Kdo však ještě přes Též některé ženské dosáhl o
sto let několik roků žije, stává se dobného věku tak na př. hraběnlka
takřka osobou památnou. Protož Desmondova v Irsku 140 roků a
jestit to zajisté zajímavé, slyšíme-lí, hraběnka Ekletonova tamtéž 143
že druhdy žili lidé, kteří dosáhli let. — Ostatně žijí, jak známo
věku téměř báječného. Nechceme ženské v průměm déle než muži. Na
zde připomínati Mathusalema a roz dlouhý věk působí dle bedlivého
ličné osoby biblické, uvedeme toliko skoumání mimo pořádek v živobytí
některé příklady z nedávno minu a varování-se všech náruživosti též
lých století. Roku 1539 narode se vždy svěží veselý rozmar a pak i
v Kóň'róci v Uhrách 'istý Petrač podnebí, nebot pozorováno, že oby
artan, jenž dosáhl vě u 185 let. vatelé severních krajin obyčejně
artan byl rolník a za jeho živobytí vyššího věku dosáhnou, nežli oby
sběhly se ty nejdůležitější události vatelé krajin jižních.
.
*
v Evropě. Luther počal rozšiřovati
d

Lykurg

tv?-hil, že co nejdů

učení své, mocnář
Karel V.Evropy,
skvěl sepovsta
co neli
přednější
a
a byla ukončena válka třicetiletá,
byli vyhnáni Turci z Uher, kdež o
160 let vládli. Karel I. král angli ý

ležitějšího a nejvznešenějšího 'est,
co ku blaženosti obci a k zís ání
ctnosti se požaduje, to všecko vy—

byl stat, jeho otomci hnániazase
přivoláni, Lu vík
. král tran
couzský byl po válce španielské za
trůní osloupnost donucen ustoupití

musí se vštípiti a nezměnitelné zů—
stati, aže vychováním jednoho kaž—

musí. Vůbec se dotýkalo celé zá—

v se romost, kdež co kmet 8610tý
zemřel, avšak přes tento vysoký věk

konodářstvi Lykurgovo vychování.
(Plut. Lyc. k 13.)

chováním

v letoru jeho občanů

dého místo zákonodářství zastoupiti
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Podivnosti Tibeťanů.
enězi, na žensk ' ch tělesnoupokutou.
ropí se vodou, mlé
která ne'vyšší část Asie zajímá, a kem smíšenou, při kterémž výkonu
v níž le ové hory s rajskými níži— jmena svatých se jim dáva'i.
I při pohřbích mají řl'ibetané
nami se střídají.
divný obyče', kterýmž se ode všech
Podivný jest v Tibctě obyčej, jiných náro ů na zemi liší. Když
že jedna žena více mužům se totiž zemřelý několik dní již byl od
zasnubuje a za ně se vdává, kdežto svých oplakáván, nese se konečně
v druhé Asii vůbec jeden muž více mrtvé tělo k úředníku k tomu usta
žen si obírá. V Tibetu více bratří
novenému, kterýž mrtvolu na kousky
obyčejně 'ednu ženu mají, kterouž rozřeže, a ty psům hodí. Tento po

Tibet jest země v Asii, na sever

Indie a na západ Kytaje

ležící, šovorozenátka

nejstarší ratr volí; avšak i první
dítě jemu náleží, druhé mladšímu,
a tak

dlé stáři dále. ——Způsoby

aa ohřev.
y při sňatcích
jsou
nemnohé
jednoduché.
Svolí—
' rodiče
ně

kterého děvčete k sňatku navrže
nému, vydají se s něvestou do domu
ženichova,
kdež i seženského
i známípoh
a pří
buzní
mužského
avi
s obou stran shromáždí a několik
dní hodování a tancem bavi. Tím
ak se i svatba odb la. Kněžstvo,

_ežto v Tibetu

hřeb zove se zemským.

Kosti se

však v kamenném moždíři na prach
roztlukou, s moukou smíchají, a též
psům k žrádlu dají. Dá-li se však
obé supům, slove takový ohřeb n e

beským.

Mrtvoly chu ých osob,

kteréž nezanechaly po sobě tolik,
aby se mzda za rozřezání mrtvého
těla zapravila, hodí se do vody, což

pak lpohřbem
vodním
jmenují.
Avša
mrtvoly kněží
se spálí,
po

vů ec společnosti pelem
:; nich
bůžků
naplní, &
veřejné
úctěsochy
vystaví.
Každoročně

ženská se v hýbá, nemá ani úča
stenství při avnosti, ani slibů vzá
jemných nepřijímá, ani sňatek ne
otvrzuje. Obapolné shodnuti snou

nců jest jediná podmínka sňatku
manželského; jen přítomni svateb
čané svědčí otom s ojeni, ježto tak
dlouho za nezrušite né se považuje

dokud obě strany o rozcjití

ku konci našeho měcíce října slaví

se po celém Tibetě

amátka

na

zemřelé. Večer téhoz dne najdeš
všecka obydlí kněží i nekněží mno
hými lampami osvícena, při čemž se
všemi zvon zvoní a z'chrámů sla—
vnostní hud a zaznívá. Celá slavnost
se tichou modlitbou končí.

K nejmilejším zábavám ná
dobrovolně se neshodnou. Mužové
leží v Tibetě boj býků mezi sebou.
k ženě své velmi dvorně, uctivě Asi půl hodiny dá se bojovati zví
a úslužně se chovají, a jeden snaží řatům zuřivým; když ale již slábnou
se druhého v důkazech úcty a zdvo a. ochabují, a vítězství se atrně na
řilosti předčíti. Však i ženské do jednu stranu sklání, o ežene se
mácnosti pilně hledí, tiše a mravně slabší býk z bojiště muži, železnými
žijí, a nejtěžším práeem sc ochotně kýji ozbro'enými; silnější však v te
podrobují.
nata se 0 ytí a provaz svázán do
Velmi zřídka bývá v Tibetu chléva nazpět se odve e, ——aby k
nevěmost, a tresce se na mužích opětným hrám se uchoval.

Drobnůstky.
Půtka ! vrahem. Ze vsiLau Ztg.“ dne 18. ledna 1864 následovní
trachu u Bregencu přináší „Feldk.

zprávu: Jistý rolník, jmenem Gasser,
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vyhnal v neděli ženu i s dětmi z domu.
Svému sousedu, jenž se vyhnaných
ujal, zastřelil vsa,načež tento Gasscra
“ úřadu ud . Když se bvl četník

Strašný v 'huch. Z Nového

Yorku se píše 0 e dne 18. prosince
1863. Celé město jest v hrozném
rozčilení, polekáno jsouc zprávou o
k zatknutí Gassera vyslaný blíže jeho strašném výbuchu, ježto se stal dne
domu objevil, Vypalíl nan G. z ruč
16. prosince v Yorktownu. V jedné
nice a zastřelil jej. Druhý četník, vojenské nemocnicí vypukl oheň, za
jenž se na. to domu vraha blížil, b '1 chvátil vedlé stojici vo'enskou pe
() ětnými výstřely těžce poraněn 0 kárnu a přenesl se na lízký arse
h avy a do týla. Jeden ujcc Gassera, nal (vojenskou dílnu a zbrojírnu).
ze Schwarzbachu,jenž právě náhodou Měšťané, ozorovavše to rozprchli
v Lautrachu meškal, odvážil se při se ihned 0 nejvzdálenějších končin
blížiti se k domu, chtěje odnésti a na místa taková, kde se každý
mrtvolu četníka, dotýkaje: „mně on měl za. bezpečně ochráněna před
jistě neublíží“ avšak sotva byl ně— hrozící zahubou, neboť v arsenal“
kolik kroků učinil, svalil se, sti-clen bylo za říčinou nynější války ame
jsa kulkou do hlavy, na mrtvolu rické ve mi živo a protož i drahně
četníka. Ke čtvrté hodině roznesla prachu a rozličných výstřelů nahro
se po Bregencu pověst., že jeden ob maděno. Protož neb lo divu, když se
chodník v peří též zastřelen jest itěch nejsrdatnějšíc děsný postrach
ránou do hlavy. Nad tím ovstalo zmocnil. Někteří utekli se až na
všeobecné rozjitrem' v městě. Iěstský lodě v přístavu zakotvené — 'enom
sbor hasičský se shromáždil a v čet jeden vojín na stráži setrv před
ném průvodu lidstva odebral se na hořící nemocnici na svém místě, po
hrůzyplné míst-o. Zde trvala velmi něvadž se naň zapomnělo, nebyl vy
řivá střelbaneustále. Cetníci, finanční střídán. Brzo na to udal se výjev
strážníci, sedláci stříleli v jednom právě tak výděsný 'ak velíkolepý,
kuse do domu vraha, jenž se byl na jenž se toliko s vý uchem sepky
- vše stran zatarasil a opati-enjsa asi porovnati dá. Ohromné-zpousty země,
sedmi ru nicemi ahojnou zásobou stře cihel, kamení a d'ríví smíšcny s pla
liva, prudkou albu udržoval. Tak byl nnucími oharky a hromovym tře—
též poraněn () ramena jeden krejčí, skotem praskajícími naplněnými kou
na večer trval dům ještě v obležení.
lemi, vysOptily do vyše, ""temnily
Stříkačky přivežcny jsou k te— na chvíli slunce a padly pak opět
muto místu krvavé ůtky, jelikož se nazpět mezi boi'ící se dom . Téměř
obáváno, aby zb ' ý vrah ještě ke všecka stavení v městě »yla více
všemu oheň nezaložil. Druhý den méně pobořena a porouchána. Po
ráno přivezena jsou"děla z llorbance tomto'hrůzy lném objevu šířil se
žár ještě ale , zachvátil dělostře
a dům pobořen osmi ranami dělo
ecké zásobárny, ježto též zápalem
vými, načež k poledni obléhající úto
kem zríceniny vzali dva císařští my prachu vyhozeny a.rozmetany byly.
slivci a jeden finanční strážník vrazili Při tom zaduněla země na mne 0
nejdříve do domu & nalezli vraha mil do délky &pobořeny jsou též ony
umdleného pod schody, on si byl žíly domy, ježto prvnim výbuchem po
na rukou preřezal. Jeho postel b vla někud ošetřeny byly. Značná. škoda,
plna krve. K šesté hodině na vecer obnášející asi mil. dolarů otkala
dopraven jest do pevnosti v Bregencu. při tom predevším vládu. elikoži
Mimo již jmenované, poranění ještě se téměř veškeré obyvatelstvo útě

kem zachranilo, a žádné pokusy k

jeden finančníitstražntík.

„Krása biez vtipu

'est

vnada bez udice; přitahuje 'ov
níky , ale nezadrží jich,“ pravil L.

hašení se neděly, neb lo ri tom na.
štěstí žádné strá li ské o života.

Srdnatý vojín by pak po všem na
stráži vystřídán, ač značně poraněn.
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Rornte_
Vůbec známo, že novější věk
chvalitebnou

nákladem několika Kralovéhradec

péčí se nese k staro— kýeh měšťanůvv přeskvostnou knihu

žitnostem všelikého druhu, aby dra

hocenné pomníky

srůstlo. Tiskem s nápěvy v šlo ne'
ospíšiía.
v novější pak obě roku 1847 v
Praze, kteréžto posledné vydaní
výborným průvodem varhan od pro
slulého kapelního mistra Jana Nep.
Skrou a opatřeno “est.
elezasloužil y pan kanovník Pe—
šina nemálo se zavděčil národu na

tyto slavných prvé roku 1823 éčí Jana

předkův našich zkázy nevzaly, nébrž
co možná. nejdéle potomstvu do
chovány byly. Jakou na příklad
nadšeností uvítala veškerá. vlast slo
vanská „Krůlodvorský r u k o pi s“,
když roku 1817 vyzdvižen byl z
prachu porušení? -- Zajisté, takový
nůrodný klenot, uvůdčie dalekého
potomka do duchovně dílny praotcův
svých, nemůže leč blahodějnč naň

šemu vydánímtěchžerorátnýeh

zpěvů také bez not, kterážto kni—
žečka stojí toliko 12 kr. stř.
Namítuc snad někdo, že máme
působiti. Pakli dotčené plody dav—
dosti pěkných písní adventných, ja
nověku
pohanského
již opojují
kaž kových lid náš při roratné mši sv.
dého poctivého
vlastimia
rozkoší
nevšednou, měly by památky ajmc spívá.. Odpovídám však s veledů
novitě vznešené zpěvy křesťanského stojnýin p. kanovníkem (v řed
pravěku méně zajímati vlastence mluvč dotčené rorátné knížkyg, že
katolíka? —
obecné adventní: písně, byt i sebe
Mámef pak neocenitelný poklad lépe voleny byly, nejsou leč stínem
toho druhu, který bohužel však až Rorate Královéhradeckého , an nej
posavád, pokud Známo,nedošel tolik slavnější hudební mistři věku na
šeho užasli nad velebnosti těchto
povšimnutí
po Minim
vlastech
našich,
jak zpěvův a s velikou pochvalou o
y zasluhoval.
totiž
starobylé
rorátné zpěvy české, zavedené po nich mluvi.
Co do vnítřného ústrojí obsa
Čechách., 'sz Balhin píše, již za Času
hujet kniha tato pro každ' den té
císaře a lil—aleKarla IV. prcslavné
hodnc
s antifonou na
a více
paměti„„Zdá se , že husitská houi'e
převzácný tento květ ducha kato— kratších i delších zpěvů; velebné
lického na. mnoze pohltila, an mimo choraly střídají se s prostou písni,
Hradec Králové a vůkolí dotčené , až se každé Rorate radostným zpěvem
Zdrávas buď Panno Maria, ó krá
Rorate již téměřk zapomenutí ii'išlo,
až roku 1586 za císaře Rudolfa ll.
ovno !“ ukončí.

Drobnůstky.
Nový střelní prach. Jistý padl na zem, políbilji a pravil: „O ty
luěebník z Hanovem vynalezl p ' matko všech smrtelniků; nahý vyšel
nový střelní prach, jenž značnýdh jsem z lůna matčina, nahý navratím
!“
výhod proti nynějšímu prachu po se do lůna tvého
s
*

skytuje.
Karel

.

.

.

Když císařDiokletian opětna
V., ;vého času ne' oe trůn volán byl (jenž se dobrovolně

nější panovník, v jehož říši s unce
nezapadglo, odřekl se svého trůnu
a šel do S aněl do kláštera na samotu.
Přijde u Eadera na břehy španělské,

vlády vzdal),pravil: „Trůn nenahradí
štěstí domácí 8 okojenosti ;od těch dob
eo svou zahr u pěstuji,mám více ra
dostí, nežli když jsemcelý svět řídil.“
12
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Kardinál František z Dictriclisteinů.
(Biskup Olomoucký od r. 1599 — 1636.)
P'rcbírajice listiny a staré knihy
města Ivančic náramně jsme se po
lekali nad dvakrátným 'ak duchov
mmtakmaterialným úp kem města,
což ale vezdy bylo, jak svědčí dě
jepis, následkem hříšné zpupnosti ob
čanů zdejších — ovšem za příkla
dem jiných většlch měst —- proti sv.
církvi a řádné vládě své. Poprvé
stalo se tak po husitských válkách
a mnohem strašněji podruhé, totiž
po bitvě na Bílé hoře. Na příklad
odcizenosti zdejších křesťanů cirkvi
svaté té doby, stůj zde poznamenáni
matrik . Farář po osudné bitvě zase
katoli
, muž “ak ze všeličeho po
znati možno, v ' statečný a hor

nošta; po té byl vyslancem císa're
Maximiliana Il., jemuž prý býval
zvláště milý. Roku 1573 navrátil se
otec zase do naší vlasti, a obíral se
vychováním svých tří synův, mezi
nimiž František věkem druhý byl.
Poslal ho otec do Prahy, kde měl
býti položen základ k vzdělání ieho.
Poněvadž pak František hned od
pacholetstvi cítil v sobě tajnou touhu
po kněžském, stavu, proto iei poslal
r. 1588 do Rima do kolleje, kde
pod dozorstvim ctihodnych Otcův
tovaryěstva Ježíšova vyšsim vědám
se oddal. Ve všem prý odpovídal
přání otce mileného, a rozumem pro

nikavým a neunavenou pilností,

livý, měl v prvnim roku svého na— zvláště pak vzorným chováním svým
máhánív čas velikonočné svaté ziskal sobě vážnost &udiveni všech

kardinálů, ba i upoutal zraky sva
tého otce Klementa VIII. na se. Tři
léta potrval v té kolleii, potom si
ho vzal Klement VIII. k sobě , zvo
liv ho, ač mlád byl, za tajného ko
děvečky z i'm—y.
Při prohlížení knih jsme zna morníka svého, a již tenkráte v mno
menali, že kardinál František 2 Die hých záležitostech, snad našich krajin
trichsteinů byl na MOravé v těch sp týkajících, jej v poradu brával.
bídných pro svatou církev časich Umrti svého otce donutilo Františka
osou, kolem 'iž se nové katolické do domova se navrátiti. CísařRudolf
sily pohybov y, a proto velmi nás přijal jej nejmilostivěji pro jeho zá—
potěšila zpráva o jeho působení, sluhy otcovy, a mnohem více pro
jak nám vykládá stat následující osobné vlastnosti mladistvého kněze
pod názvem: „Tui'anské vyobra brávaie ici též v poraduvmnohých
zeni Pann Marie.“ Napadlo nám, důležitostech. V ten čas umřel Sta
abychom tenái'ům našim uveřejnili, nislav Pavlovský biskup Olomúcký.
co nám posud známo o tak vysoké Nevadilo Dietrichsteinovi k tomuto
pro církev a stát velezasloužile dů biskupství nic, než stáři osud pro tak
vysokou důstojnost n ospělé avšak
stojnosti.
František byl syn Adama z Die byla vůle papežova vy lněna a zvolen
trichsteinů a Markéty z Kardony') byl od kanovníků. IEoku 1599 po
vojvodkyně Španělské, z krve krá— výšil ho papež do počtu kardinálů
lovské ošlé, a narodil se r. 1570 presbyteru, a dal mu titul legata a
v Madridu. neb otec byl tcnkráte latcre t. j. zvláštného vyslance pa
své
na cisařském dvoře ne'vyššim ě pežského. On visitoval klášt
stounem královiců Ru olfa a X:
zpovědi všech všudy čt y komuni
kanty, & ti byli: Lčite , jenž byl
spolu s farářem ze Slezska sem do
sazen, pak 'akýsi mládenec, a dvě

*) Přirovnej B rnnn e : Wochenblatt od
roku 1824.

diocese.
i ty,se které
Bděl
vší ' osud
ostí navšimuty
kázni
byiy
a obrými mravy svého kněžstva;

slovem

plnil těžké povinnosti bi
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skupskč se vší možnou svědomitostí.
Ne'přednčji obracel zrak svůj na
ne tolíky, jichž počet se co den
muožil. Nejhlavnčjěí místa, kde se
na Moravě zdržovali, byla: Stráž—
nice na uherském pomezí, Slavkov,
Třebová., Velká-Mezeříč, Třebíč, Ná

měět, Ivančice. jako ijeho město
Mikulov. V některých místech, jako
k. p. v Ivančicích více sekt oddě
leně žilo, v obecných záležitostech
pospolu svorně, ale proti cirkvi ka
tolické pospolu zdorně.*)
' Kardinál použival všeliký ch pro
středkův na. smíření odhojnikův s
matkou cirkvi , a otcově tovaryšstva
Ježíšova stáli nm věrně po boku.
Zbudil sobě na Moravě ovšem nc
pi'átel mnoho, než jim se odměňoval
za všeliké utrháni a protivcnství ti
chosti a pokorou evangelickou. Když
11.p. jednou na visitaci se ubíral
městem Opavou, pronásledovali ho
suroví nekatolíci mctánim kameni
po něm; zamýšlelo již služebnictvo
'eho na tu nezbednou luzu vypáliti,
dinal však zakázal jim toho, řka:
„I kdyby měukamenovali,ncbraňtc !“
Když byl 1. P. 1609 položen
rok do Olomouce, a tam stavové
nekatoličtí žádali na králi Matiašovi
svobodné provozování svého nábo—
ženství, 0píral se kardinál 2 Die
trichsteinů s některými pány, jakož
k. p. Ladislavem zLobkoviců, Mam
milianem Lvem & Albrechtem z
Wal (1st ein ů, pozdějším vojvodou

Fridlandským, a jinými tak rázně,
že s toho se všeho pro tentokráte
sešlo. Však mysle odporné strany

&nebezpcčcnstvich života do Vídně
ustoupiti musil. Konečně rozhodly
se věci úplným vítězstvím Ferdinan
dovým nad nepřátely jeho i církve

s.listop. 1620 na Bílé hořeuPrahy.
Ne'úhlavuěiší vůdcové spiknutí rchli
z dloravy, a ti druzí mensi o ratili
se na. kardinála z Dietrichsteinů,
aby jich svým prostřednictvím s na
nejvýš rozhněvaným císařem smířil.
On učinil podle jejich žádosti šle—
chctně, a dovedl to u císaře tam,
že ze spiknutých, co byli na Mo
ravě, vyjma snad jednoho, nikdo více
nebyl na hrdle trestán. Někteří byli
strátou svých statků, jiní eněži ' '
pokutami , a jiní zaso žafářem ud
na čas života, aneb na jistý čas od
byti. Počet z velezrady obviněn'ch,
jak se z vlastnoručného sepisu kar
dinálova vi, bylo 238 osob. '(Všem
pak na Moravě byl na.jeho přímluvu

trest o jeden stupeň zmenšen, jak
ze soudných jednání a spisů pa
trno).

—-—

Co do soukromého života kar
diuálova píše se o něm, že mu byla.

vlastní nobožnost nelíčcná, jako

výkvět jeho mravných zásad., které
mu byly hned od mladosti v domě
otcovském, a pak ve studiích svými
pěstouny vštipcny. On pr denně
strávil několik hodin v duc ovných
cvičeních, a kázal s takou uchva
cující Vymluvnosti, že bývaly někdy
katolíci a nekatolíci hnutí, a mnozí
z těchto do lůna svaté máti se na— _

vracovali.
Na v chování mládeže dle smyslu
katolick ho celou váhou své osob
nosti doléhal, a při tom nezaned

se nemálo rozkvasil proti kardiná— hával chudiny a ncmocn'ch, sam
lovi, tak že po několikerých půtkách osobně do chorobnic kro y své vá—
') Byli pak,'pokud mim posud známo: žival. Ke všem vlídný, učených ale
kališníci, cen; &Moravští bratří, Švý velký ochrauoe a obrance; z dobrých
carští bratří, Taufafi čili Novokřtěuci, kněh i za stolem čítati poslouchával.
(Novokřtěnci, .,Taufeť, živili se po
nejvíce hrnčířstvím, :. proto hliněné On položil základ ku knihárně Kro—
nádobí jmeno po nich: „taufar“ do měřížské, a Mikulovskou obohatil,
kde kořistili otom Svédové. Zřídil
posud mů.) Tito měli zvláštně domy,
ústavy a kaply, jak městské knihy vy tiskárnu v M' ulově. On sám vydal
svědčnji. Kmín těchto mohlo býtii
jiných bez domů, ústavů a modliteb rozličné spisy tiskem: kázani, pole—
mické. pojednání, a rozličné zpomé
nic, neb svoboda byla. Považme jaký
to zmatek v tak malém městě.

otázky, ano také duchovně i světské
12'“
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básně 'eště z věku mládeneckého
ošlé, litteré prý se posud v Miku
ovské knihamě chovají.

Katcdrálný chram Olomúcký
dal opraviti, a mědí pokrytí, jakož
i 'ednal do tohoto chrámu mnoho
stř: mých a jiných nádob k službám
Božím náležitých. V Mikulově vy
stavěl s mnohým nákladem krásnou
kaplu dle vzoru věhlasná kaply Lo
retanské. Na hoře vystavěti dal kří
žovou cestu a kostelíček, a založil

r. 1624 probošství s etyrmí kanov
níky, jimžto svěřenafarnost tamnější.
Roku 1631. zavedl do škol řád pia
ristů.

——

Co jiného konal, snášel a utrpěl
velezasloužilý kardinal František z
Dietrichsteinů teprv dovíme se, až
se nam obzor dějepisu na Moravě roz
šíří a objasní, čehož že se neuna
veným p. doktorem Janem Bílým
dočekáme, nadějí se kojime.

T

Drobnůstka
Proměny obyvatelstva Mo a 102 muže, ježto čítali více 60 let.
ravy v roku 1862. Sňatků uzavřeno Za to však rovdano ženských do
v roku 1862 na Moravě 18.148. Nej— 20 let za 952 mužů po 24 letech,
více jich připadlo na měsíc listo ad dále za 764 mužů po 30 letech, za
totiž 3627, pak na únor, totiž 3234; 303 muže po 40 letech, za 38 mužů
nejmíň sňatků uzavřeno v měsících po 50 letech, od 7 mužů po 601e
tech a od 3 mužů, kteří měli více
srpnu (1115), dubnu (202) a prosinci než
60 let svého věku. —- Dle ná.
(40). Při 14.280 sňatcích byly obě
strany svobodného stavu, při 700 boženství patřilo 17.308 ku katolic
sňatcích byly obě strany ovdovělé. kému náboženství, 192 k protestant
Takových sňatků, kde byl ženich skému augsburského vyznání, 330
vdovec, nevěsta pak svobodná, bylo k protestantskému helvetského vy—
2194; sňatků pak, kde nevěsta vdova znění a 318 k židovskému nábožen
byla, ženich ale svobodný, bylo 974. ství. Na venkov připadá z těchto
Dle stáří čítáno mezi nově zasnoube sňatků 17.456; na Brno a Olomouc
nými 4012 mužů po 24 letech; 6284 692. ——V těchto dvou hlavních mě—
mužů bylo mezi 24—30 lety; 5277 stech uzavi'cno roku 1862 katolic
mužů bylo mezi 30—40 lety; 1540 kých sňatků 678, lateránských 6 a
mezi 40 a 50; 699 mezi 50 a 60; židovských 8. — Nejmladší ženich
336 mužů“ čítalo již přes 60 let. — byl v okresu vsetínském, totiž 17Jet,
' Nevěst do 20ti let sečteno 2067; mezi nejstarší v okresu plumlovském, totiž
20 a 24 lety 5099; mezi 24 a 30 lety 82 let, ak v okresích klobouckém
6053; mezi 30 a 40 lety 3612; mezi a krum ovskčm totiž po 77 letech.
40 a 50 1071 a přes 50 let 246. —
Nejvíce sňatků uzavřeno od mužů
majících 24 let věku svého s ne
věstami tohotéž stáří a sice 2512
sňatků. -— Ne'bližší značný počet
sňatků totiž 2668 byl uzavřen od
mužů 24 let starých s nevěstami mezi
20 a 24 lety; pak si bralo 1974 mužů
mezi 30__a 40 lety žen

od 24 do

30 let. Zeny výše 50 ct staré na
lezl 9 mužů do 24 let, 12 mužů do
30 et, 23 mužů s 40 lety, 36 mužů
po 50 letech, 65 mužů po 60 letech

——Nejmladší

nevěsty katolického

náboženství a sice 15leté byly v
okresích hustopečském, kyjovském,
hradištském , klobouckém (u Hra
diště), napajedlském, strážnickém,
vsetínském, Vizovickém a Zábřeh
ském; nejstarší nevěsty totiž s 72
lety byly v okresu blanském a se
70 lety v okresích hrotovickem, telč
ském a hustOpečském. V Brně byl
nejmladší
ženichnevěsta
19 a nejstarší
74
ro ; nejmladší
16, nejstarší
pak 65 roků.
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Tuřanské vyobrazení Panny Marie.
Tuřany u Brna patřejí k nej— vyhnán. Jak mile zdaleka kostelíček

starším poutnickým místům na Mo
ravě. Když se r. 1610 star chatrný
kostel přestavoval, nalez tehdejší
farář v. p. Jiří Pistorius starý nápis
svědčící, že kostelíček ten již skoro
na šest set let stál. Dle prastarých
zpráv obraz Panny Marie, v Tu
řanech na velkém oltáři chovaný,
přinesli prý svatí apoštolové slo
vanští, Cyril! a Method s tělem sv.
Klementa, papeže a mučedlníka. s
sebou do Moravy, a ho předkům
našim k octě vystavili. Po smrti
sv. Metho 'a, když velkomoravská
říše se rozpadla, a nepokoje v zemi
panovaly, byl obraz ten od lidí a
andělů skrytě chován, až pak roku
1050 řízením Božím byl, jak se
praví, od vesničana z Chrlic, jmé
nem Horáka, nalezen. On totiž pod—
večer, když se z práce domů na
vracel, na tomtéž místě, kde starý
kostelíček stával, a nyní památný
sloup s nápisem se nachází, v trnl
neobyčejné světlo — bez bouře a
plamene zpomroval. Přistoupiv blíže
nalezl obraz, a se srdečnou radostí
ho domů odnesl. Po dvě následující

noci prý
obrazmezi
ten trním
v jeho
zmize
a opět
na obydlí
onom

Tuřanský spatřil, dal se do radost
ného pláče, padl na kolena a Panně
Marii sebe i celou vlast do ochrany
poroučel. Celou noc slyšely se zpo
vědi, druhý pak den, na navštívení
Panny Marie , sloužil tu slavně
velkou mši svatou při níž skoro na
1000 věřícím pí'isluhoval tělem Páně;
napotom měl kázání, rozdal zname
nitou sumu peněz mim" chudé, po
častoval poutníky, a při obědě sám
mísy na stůl nosil aobsluhoval. (Ze
mřel 1536). —- Když napotom roku
1642 Svédi

do Moray

přišli a i

Brno obléhali, odevzd tehdejší p.
farář Matěj Petrasius, obraz zázračný
klášterským pannám z třetího řádu
sv. Františka, které v předměstí Br—
něnském i'ed židovskou branou u
sv. J oseta klášter svůj měly. Ty pak
utíkajíce řed-Svédy vzaly s sebou
obraz do Gidenského Nového města,
kde obzvláště uctěn byl od císařovny
Eleonory. Po skončené třidcítíleté
válce. r. 1648 byl opět do Brna při
nešcn a od dotčeného pana faráře
v slavném processl do Tuřanského
kostela mezi tím opraveného a zvět—
šeného o ět odnešen. R. 1666 byl

konečně kostel i obraz zázračný od

místě nalezen b 1. Nábožní obyva— tehdejšího bis k u p a ()lomúckého,

telé Chrličtl chtěi pro obraz ten u
svých stavení kaplu vystavěti, když
ale opět z jejich obydlí obraz zmi
zel a mezi trním nalezen byl, soudili
z toho, že 'est vůle matky Boží, aby
na místě, de obraz její se našel,
také" k její poctě kostelíček se vy
stavěl. Což se také stalo, abrzo se
staly Tuřany místem poutnickým po
celé Moravě slovůtným, tak že ho
již r. 1510 apež Julius II. také
odpustky obtťařil. K oslavení téhož
poutnického místa mnoho přispělslo
vutný kardinal a biskup olomúcký
František z Dietrichstemů. Na po
děkování vedl sem slavné procesí z
Mikulova, když se do Moravy na
vrátil, z které od protestantů byl

Karla Lichtensteina, řádu svatého
Ignáce odevzdán a dva klášterníci
(Jesuiti) od něho, co ustavični missi
onát-i a duchovní správci zde usta
novenivšem
a nadání.
Paplež
Klement
X.
udělil
věřícím,
teřižby
v pro—

cessí kterýkoliv den v roce toto
místo milostivě navštívili, úplných
odpustků, a seznamy o tom vedené
ukauzjí, že za 12 roků na 200,000
poutníků sem přišlo asvaté svátosti
přijalo. Obraz ten byl mnohými zá
zraky od Boha oslaven, odkudž také

teho
obraz“.
oli vjmeno:
místě „zázračný
kolikráte již
oheň Ač
vy
pukl
větší zůstal
část vesnice
ehla, akostel
vždyn Opelem
tknut.
Roku 1678—80 zuřila okolo Brna
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morová rána, farnost Tuřanská byla
ale zachráněna. J e sniti vystavěli
vedlé starého kostela jiný ke cti sv.
Anny, a do toho r. 1804 byly nej

světější svátost

a zázračný obraz

slavně přenešeny. Starý ak kostel
se napotom zbořil, a z je 10kamení
loď n nějšilio kostela r. 1806 se vy

stavěš.

Co se jména „Tui-any“ dotýče,
nabylo místo toto jména svého od
staromoravského bůžka T 11ře n a ,
kter' zde háj a chrám míval (viz.
Kro . II. 381.); odtud domnění, že
jak mile svatým Cyrillem a Metho

diem náboženství křesťanské v Mo
ravě bylo zavedeno a v Brně za
času Mojmíra kostel na Petrově vy—
stavěn a nadán a, když shořel, opět
znovu vystavěn a r. 884 dne 19.
června 11 přítomnosti velkoknížete
Svato luka. ke cti a slávě sv. Petra
a Pavan od sv. Methodia, arcibisk.
moravského posvěcen byl: v těch
dobách aneb brzo po tom, že také
pohanská modla Tuřanská byla ská
cena, a na její místo obraz Máteře
Boží postaven, a tak že outnické
místo pohanské v poutnicié místo
křesťanské se přeměnilo.

Drobnůstky.
Nábožn' medvěd. Když b 1 obyvateli až do roku 1843 vzrostl
r. 805 císař arel Velký u Morsolly
na honbě, byl z pelechu nad mím
velký medvěd vyburcován, jenž vida,
že mu o kůži jeho jde, běžel co 'en
nohy stačily a octnul se přímo v o
stele sv. Gudul , a položil se u po
hrobených tam ostí je'í. Když pak
jeptišky do kostela přicházely, licho

til jim medvěd co pejsek krotk'.
Zkrátka o divokostí předešlé nebylo
ni slychu více -— medvěd zůstal v

klášteře

počet obyvatelů na 41.378 duši a
r. 1846 na 45.354 obyvatelů a 199-1
domů. Během dalších pěti let do
spělo obyvatelstvo toliko na 47.359
duši od té doby však zmohl se tento
počet v rozměrech posud netušených,
tak že ti poslednim sčítání na konci
října 1 " 7 nalezeno 59.819 duši v
2138 domech. Na rok 1860 udalo se
62.356 obyvatelů &nyní můžeme již
směle veškerý počet obyvatelstva

\ konávaje vše, co mu brněnského

jeptišky
vele
y. (Spondan. in annal.
a dictum
annum).
*

Kterak Brdo se vždy více
šíři , o tom svědčí nejlépe vždy vzrů
stající počet obyvatelstva, jakož i
nových domů, což zvláště za posled
nich 90 let patrně pozorovati lze. Při
prvním všeobecném sčítání obyvatel
stva r. 1770 mělo Brno v městě na
Starém Brně i v předměstích 14.972
obyvatelů. Dle sčítání v r. 1786 mělo
Brno v městě a předměstích 1299

na 70.000 duši čítati.

Z toho k poznání, že ani ne během
celého století počet obyvatelů v Brně
pětuásobně se* rozmngžil.

Žádost Če'lzhoslovanůve

Vojenské hranici. Jak známo

bylo ve Vo'enské hranici od r. 1824
až 1837
osad českoslovanských
založeno. Pan V. Hejtmánek, učitel
v Baziáěi uveřejňuje žádost k vy
davatelům českých časopisů a kněh,
aby darem novin a kněh vyhověli
duševním potřebám Cechoslovanův
domů, 4663 rodin a 19.011 obyva— ve Vojenské hranici, kterým bez stá
telů. Roku 1791 čítalo se již 1642 lého spojenl s námi a bez vzdělání
domů, 5196 rodin a 22.814 duší; hrozi záhubajejich národnosti. „Posel
r. 1797 bylo v Brně 1761 domů a z Prahy“ uvádí, aby se knihy daro
23.191 duši; r. 1804 pak už 25.295 vané osýlaly do kněhknpectví ana
duši; r. 1827 sečteno 36.210 duší; Em. etříka v Nových alejíc , a
r. 1834 bylo 1900 domů s 37.601 sice franko.
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Smrť svatého Cyrilla.
Svatý Cyrill leží skličen v Římě,
Neduhu jej obtěžuje břímě.

Láskou zbožnouhořítam hrud mnoha,
Jdi k nim z lásky předobrého Boha.

Zablesknul-li blesk to na blankytu,
Spouští-li se k Cyrillově bytu?

Dokoncj to dilo započaté,
Připrav Panu tamto stádo svat “

Zableskla to záře s nebes výše,
V záři stoupil anděl Páně tiše.

A to praví z celé duše vroucí,
Až mu srdce přestávalo tlouci.

A tu sstoupiv k Cyrillově loži
Věstíl jemu tajnou radu Boží.

Šíp to nejde v srdce vojínovo,
Ve hrud bratra bratrovo jde slovo.

Věstil radu jakou Bůh s ním chová., Proniknut jsa s přísahou mu praví,
Že se k dílu vrátí do Moravy.
Nepromluvil ale při tom sleva

K nebi kynul, erutěma šuměl,
Svatý Cyril! do ře porozumčl.

Radosti se Cyrill k němu kloní,
Libnjc ho slzy slasti roní.

Nech stá se vojín k zlému boji ,
Cyril: svatý ke smrti se stroji.

A pak objav přítomné své žáky,
Prosbu k Bohu praví plnou čáky:

Smrt mu sladka, čeká na ni v plese,
Ale tmdcm o svůj národ hne se.

Pane Bože slyš mě na nebesou,
Prosby moje nechť se k Tobě nesou.

Jako padá s kvítí rosa hustá,
Line řeč se z Cyrillova ústa.

Nechť tvé oči na Slovanech prodlí,
By se nevzňal nikdy v nich blud podlý.

Obrací se k bratru Methodovi,
Bratrskými vylévá. se slovy:

Jak to slunko na nebesich svítí,
Nepřestávej církev se v nich skvití.

„Vím že, bratře, po svém kraji touží's', Dej jim v Římě ctiti cirkve hlavu,

An se mhův

nepřátelstvím soužíš. Dej jim v sličném prokvétati mravu.
Ne tak labuť při svém skonu pěje,
Jak se prosba jemu z ústou leje.

Bratře milý, netuž po svém kraji,
Na Moravě pro tě lichy zrají.

Na nebeském jsme my na úkolu
Pracovali posavade spolu.
A já u ní padám na té líše,
0 jdi ratře do Moravské říše.

A 'ak slunko padá za obzorem,
T
se loučí Cyril! s učnův sborem.
A 'ak rosa o zapadu plyne
Ta se z oči)učnův slza linei

Pochovali v Římě jeho kosti,
Chrám Klémentův jeho zbytky hosti.

Fr. Sušil.

Snad jsou mašiny předee k něčemu.
1.

ležitosti podává.. Uvedu tuto pří

klad .
řed 400 roky začalo se arab
skými číslicemi psáti. Rok 1448 jest
mnohého tělesného a duševného dejista jeden z nejprvnějších, jež se i
namáhání duchu člechetnějštmu za u nás takto znamenal. Jinak b i '
neprázdnění času i pobíduutl i při byli slovy římskými MCCCCXIŠ'TÍJÍ
Každý vynález má alespoň to
dobré do sebe, že rozum lidský
cvičí a bystří, a že ušetře lidstva
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naznačili. Již v tom jest patrné uše
tření času i práce, že 4 známkami

svůj i svých služebných čas, všecku
svou i svých služebných silu vyna

ložíti k vyrábění okrmu a ke sho—
se
způsobí,
12 způsob
písmen toveníšatstva potře ného; aneb jinak
bylo
třeba..kAčemuž
jakkoijlindy
tento
řečeno,
na celém tom pozemku mohl
napohled snad malicherný vypadá,
v plné důležitosti jej poznáš, pomy—
by
tolikožítivelký
gruntovník
c asou
a —druhých se
lidísvou
by
slíš—li,
obšírně,
nejasné,
tené
bkterak
v udal
k. p.
úč vezlrlna
0 nebylo. Kde nyní u nás na Moravě
kupce,yančl:[iivelehospodúí'g kdyby přes 2 miliony lidí žije, živořilo by
vše musil ísmeny římskými vypsati sotvy 2 stě tisíců, jako po třidceti
a neznal ratšího toho způsobu čí leté válce.
slicemi arabskými. Patrnější však
Když u nás chlapec se počátkům
užitek má. vynález ten, že všecka umění (technického) naučí, ]iž má.klíč
sleva 24—27 písmenami píšeme aneb v rukou svých k nejužitečnějším na—
tiskneme. V Cíně, kdež toho způ strojům a mašinúm všeho světa. On
sobu neznají, museli pro každé slovo totiž naučí se pohodlně, čerstvěji a
ba i pro každOu úchylku jeho jiného bez velkého namáhání (arci že po—
znamení vym 'sliti a ustan0viti. Ja moci stro'ii) dělati to, což bez strojů
kého času, ja ého namáhání potřebí těchto toiiko s nesmírným namáhá
Cíňanu, chceli se naučití čísti aneb ním a mnohem nedokonaleji dá se
satí. Pročež je tam také počet lidí, vykonati. On však i stro'em získal
na čase, jehož ke vzdě ání ducha
kteří čísti & psáti umějí, nepatrný,
a kdo ve čtení se zná, mimo čtení svého blahobytu slušně užíti může.
Všecky
stroje a mašiny slouží k tomu,
a psaní velmi skrovných téměř vědo—
domostí žadnych jiných nemá.. Nebo aby se tělo méně namahalo. Jimi
tito lidé stráví všecken svůj čas i
cožbychom
ez nich s vykoname,
nesmírným namáháním
celý život tím, aby nabyli teprv pro— pohodlněji
středku toho k moudrosti a umění, udělali. Stroje a mašiny ušetří mnohé,
kterýž se zakládá. ve čtení a psaní. přemnohé síly rozumných tvorů,
U nás se lehce naučíme čísti a kteréž takto času a příležitostí na
psáti , za krátkou dobu, jen proto, budou, důmyslu užívati ve všelikerém
že se nám dostalo nálezu, všecka řemesle. Však i toho dovodíti mohu,
slova svá. naznačiti malým počtem že zmenšují utrpení lidska, že otu
písmen. Jak se dítě naše naučí pís— žují zdraví, prodlužují věk, odnímají
mena psáti, a z nich slova skla obtíže pracem & tímto způsobem
dati, má nejdůlečitější klíč k umění člověka jaksi výše staví v oboru
v rukou svych, a co ubohý íňan tvorstva.
Mnoh ' čtenář snad vrtí hlavou
namáhavě čas maří, aby se tomu ne—
přehlednému množství znaminek pí neuvěře slbvu mému. Inu nežádám
semných naučil, toho času i nama víry sle é, k důkazům jsem hotov.
hání použiti může každý z nás ke
Te y slyšte. Nebožtík paša čili
vzdělání svému, zjednání umění po— vladař egyptský měl před několika
třcbného i prospěšného.
lety ten nápad, aby mužští jisté kra
Však použijmež toho podoben

ství. Jako bez písmen, bylo by v
životě bez mašin k umenšení ruční
práce. Vše by se totiž rukami lid—
skými pracně a namáhavě, s velkou
ztrátou času a mai-ením lidské síly
dělati muselo. Kdoby ku př. nějaký
sebe větší pozemek měl, a masin
čili strojů by neměl (pluh jest také
již ma's'ina),musel by ovšem všechen

jiny vyčistili prastarlý kan al, od
pradávných
časů ba
mem uzanešený.
odebné nápady
nejsou
lidí, je
dině svými vrtochy se řídícími, nic
podivného. Padesát tisíc mužů se
dohnalo k té práci. Nepřinesli ná
strojů žadných s sebou, paša je též
nedal. Ale do práce nařízené dáti
se museli. Ponořivše se až po krk
do zle zapáchajícího, lmusného bahna,
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rukami a to jen rukami je vyvrho
vali. Dostali sice jisti, a však jak
toho prace zasluhovala, které. mělo
užitečnou byla.. Strava záleželo. to
liko v koňském bohu a vodě. Proto
za jeden rok zemí—clo30.000 těchto
neštastníků. Kdvby byl an aša
místo že 50.000 lidí uvrhl 50 ne ez

bychom Opět se octli v bahně ka
nálu a hynuly pH bobu pašete egypt
ského. To by byl přirozený konec &
řiměřcná odměna nesmírné tě bl
bosti, kterou bychom pokroku hrá.
nili. Kdo však stroje neb mašiny
vypuditi, zrušiti chtějí, tit dojista
nazpět chtějí k surovosti a staré

pečí života, dal postaviti jediný bídč._,—
Ze i blahobyt idélka života od
parní stroj, kterýž by byl veškeru
vodu vvssal a bahno vyvrhl; kdyby umění závisí, chcete-li abych toho do
byl toliko tu pumpu zjednal, kteráž kazal, mám skvělý příklad pohotově.
Archimedovým šroubem sluje, a od Země, v níž mašiny a stroje velmi
tohoto počtaře právě k rozvedení
Jak to
tam vypat íjsou,
.; s dé "est
on Anolie.
a. blahobytem
vody Nilské, tehdy pro Egypt vy rozsireny
nalezena byla; kdyby alespoň děl— života? Obyvatelstvo této velmi lid
níkům těm" lopaty byl dal, místo co
je k zvířatům sniživ rukami holými
pracovati nutil: bylby použiv mašin
a strojů za padesátý díl výloh, ač
jen koňský bob a vody dělníkům
dával, praci tu vykonal, a za uše—
třený pcríz mnohou užitečnější avšak
i člověka důstojnější praci těm ti
sícům dělníků podati mohl, kteří v
bídě a snížení svém zahynuli.
Ai, praví již mnohý 2 čtenářů,
to se nám přihoditi nemůže, my
nejsme otroci žádní, nás nebude
žádný nutíti , abychom až
krk
do bahna se ponořili, a pri ídném
bobu zahynuli. I ovšem, tomu ne
' odpíram. Ale což nám tak daleko
pomohlo, že se nám nesmídíti jako
Egyptčanům? Toliko umění naše.
Umění naše dodává mim netoliko
mravně síly a důstojnosti, tak žeby
ani nenapadlo egyptskému pašovi
nám tak snižující věc uložiti ,' však
z něho jiné velké výhody ro nás

natě země se v posledním padesáti—

letí značně rozmnožilo, však i délka
života potěšitelné pgodloužila. A co
z toho vyplývá? Ze snad hůře &
bídněji se jím vede, co stroje a ma
šiny se u nich rozmnožily? Však
uvažme i to, že divoši dlouho ne
žijí; ač snad mezi nimi mnohého
starce najdeš, předce mnohem větší

část jich umírá v mladém věku
svém. Mnohý z národů divokých
obývá. mnohem mírnější, krásnějšía
zdravější ponebí než my, a předcc
život lidský u nas značně je delší.
Odkud to pochází? Vysvětlí se to
zajisté tim, že musí zápasiti s ne—

dostatkem a bídou, o jakýchž u nas
nejchudší ani pojmu nema. Zásoba.
potravy jest u nich vždy nejistá,
šatstva též nemají, nemohou se buď
nijak aneb jen nedostatečně proti

nehodám

povětmým uchrániti, a

musí se přetěžkýln pracím podrobiti.
To jsou příčiny, pro něž tak zahy
umírají. Zdali tedy právem nesou
prýští,
lepši
strava,
ůstatek díme ztoho, když vjisté zemi třeba
paliva, inkož
acinějši
šatstva,
pohodlnější
obydlí, lehčejší rovětrávání a tím u nás v 50 letech na příklad z ti
i zdravota našich) bytů, delší život, síce lidí méně umírá. než jich jind
užitečné a pomocné knihy a t. d. též z tisíce za 50 let zemřelo, zdali
Kdoby z nás toto vše uvúživ chtěl, z toho pravem nesoudíme, že se
aby se zarazilo umění na cestě vý blahobyt toho nz'uodu zvýšil? že po
vinu svého? Kdoby chtěl poručiti: hodlí a potřeb života se jim hoj
Ažjsem,a dale nepokračnjte! Kdoby něji nyní dostává, a že méně těžce
chtěl snad nazpět couvnouti v umění? a namáhavě musí pracovati? Kdvž
Ba již, kdybychom toliko stati zů— tedy v Anglii před sto léty každý
stati chtěli, neudrželi bychom se, ŽOletýčlověk umíral, nyní však každý
nýbrž couvali bychom napořád, až 46letý, zdaž nezlepšil se blahobyti
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vzdor těm od mnohých zlořečeným
mašinám? Z toho patrno, že lepší
stravu, lepší šat, lepší obydlí lid ten
má., než před 100 roky, a že práce,
kterou nyní koná.,jej tolik ncnamáhá.
Kterak příliš namáhavá práce
hubí člověka, poznati z toho, což
jest vůbec známo o přívozniku L '
onském. Vlasy měl šedivé, tvář b ' a

vráskovitú, hřbet

shrbělý a kuže

všech iidů vypědala, jako u ěedestát
nika. A když jsi se ho na—věkpoptal,
s podivením zaslechl'e, že mu teprv
27 roků. Než on hrdě jaksi přiložil
hned, že jest nejstarší přívozník na
řece Rhodanu, že bratři jeho ani
k 25 roku nedospěli. Tak velké a
zahubné bylo namáhání jejich, když
po celý den přes bystrotoký Rhodan
převáželi lod'. Jiětě že by déle byli
živi bývali a z plnějšího zdraví se
těšili, kdyby nějakého stroje byli

k přívozu

užívali.kter žby byl

práci
jimpřevoznictví
ulehčil. Však oddalo,a
yse více
idí byo
ještě
hy namáhavé
se jich dalo
převážeti.
ež kvíce
příliš
práci
přidr
žuje se i nehoda druhá, ato u všech
řemesel a zaměstnání, že lidé se
chtějí púlenkou posilniti. Pálenka je
sice na chvíli rozdrkždí, však se
slábnutí a úplná. ochablost v patách
následuje.
Přejme—li tedy stroj na místě

člověka namáhavou a k tomu me
chanickou práci, při kteréž ani my
sliti nemusí, jest dojista i lidstvu
vůbec ziskem, a dělníku samému
jakýmsi povznešenim, nebot se jako
síla a život bezděky nemaři, a on

sprostou službouIpesnižuje.

následován zemřel v bídě a nouzi;
ale později stroj jeho vážnosti a
užívání obecného došel, a že vděčné
lidstvo oslavuje nyni toho , kohož
dříve v bídu uvrhlo, a-v nedostatku
hynouti nechalo. Každý stroj,jehož
nyní eo starého užíváme, jednou
novým jsa s odporníky zápasil, až
zvítězil, a který nyní novým sluje,
starým jednou bude. Není—litudy
pošetile, směšné takovéto rozezná.
vání, kterým bychom výhod mno
hých se zbavili zbytečně, pozdějším
věkům je blbě zanechávajíce? Když
prospěch stroje kteréhokolivěk obe
censtvu patrným se stane, tehdáž
proti všem odporiim a nářkům na.
novoty zvítězí a zobecni i vzdor
naši ošetilosti.
. 1589 kněz Wiliam Lea vy
našel stroj stávkový na dělání pun
čoch. Tenkráte nosili jen bohatí vel—
možové punčochy; mnozí zámožní
lidé měli toliko kalhoty dole sešitě,
jiní zase povijanem jakýmsi nohy
sva zavinovali. U přitomnosti krale
anglického Jakuba I. shotovil Wi
liam Lea par punčoch, aby toliko

všeobecnoupozornost

k nálezu

svému obrátil. Než hned se začalo
hručet a hučet, že chce chudý, při

činlivý lid oloupiti o výdělek,

a

nebyl s to překonati předsudek ten
ani v Anglii, ani ve Francii, kam
svůj nález hned, a kde konečně
hei-em a bildou zemřel. Možno, že
při tom nejvíc malicherná hrdost &

žárlivá můmost boháčů působila, ab
totiž toliko oni roucho to sobě vy
hradně uchovali a chudý člověk pro
ně je shotovovati musel, a pro sebe

'e shotovovatinemohl.Punčochy

byly tehdáž věcí drahou , náležejíce

dozbyt
očí pěje,—
žebyPoněvadž
se člověkkaždému
boze strojů
ně ku skvostu: chudý chodil bez nich.
sedřel, ha 11 ani obstati nemohl, Však ohledněmež se nyní po světě,

chtěli nepřátelé mašin čili strojů mezi
novými a. starými stroji rozeznávati,
starých přijímajíce, nových ale za—
vrhujíce.
Avšak vůbec dosvědčuje histo—
rie tu pravdu, že každý vynálezce
stroje předčil svůj věk, že obyčejně

jak málo lidí bez nich 'est; a člo

věka, který jich nemá, ituj sme.

Před 20) roky z tisíce lidí sotvy
'oden nosil punčochy, nyní z tisíce
lidí jeden b' a bez nich. Tu změnu
naůsobil W' 'am Lea, který v Paříži
b dou a hořem zemřel. A proč zemřel

od současníků nepochOpen, ano pro— bídou a hořem?

Poněvadž sou
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věcí lidé oslepení byli vášněmi ».

předsudky, a nenahlédly blahých
účinků vynálezu tohoto. Však uvažme,
zdaž chudý lid přišel o výživu svou?
Komu by to tvrditi napadlo ? Pravda
že za příčinou toho mnohé děvče,
které jindy pri punčoěc lclky chy
talo, bud se lépe přičiniti aneb svou

v
vlo. Před tím b lo jen samých
my::FJisů. Mnozí li é zabývali se

opisovánímkněh: ale 'ak drahé
byly tenkráte knihy, ačkoi opisovač
za dosti skrOVnou mzdu pracoval.
Bibli tehdáž stála dle počtu peněz A
nejméně našich 300zlatych v stříbře;
ale tu uvěžiti sluší, mnoho—li ten—

kráte se za 1 zl. poříditi dalo proti
práci
mužský,
'terý změniti
jindy muselo,
s drátymnohý
v rukou
a s nynějšku. I poštěstilo se muži vtip
klubkem pod paží dosti nejapně vy— nému v dřevu vyřezati písmena a
slova a vtisknutím jich napodobití
padal,
nyní ksáhnouti
těžším nástrojům
stavkí'un
přinucen třeba
byl. knihy psané. Později připadla jiným
Poněvadž ale lacinějším urobčním jeětě vtipnějěím lidem myšlenka,
punčoch nošení jich'čerstvě zobec z kovu líti písmena, která se pak
nělo, proto ač stávkáři počet děl v slova lehce složila a jimiž
níků svých neustále množiti museli, strany, listy, ba celé knihy o
ezl
předce mnohem více lidí pleteuím tisknouti se daly. Tak též
punčoch nyni posud se zabývá a se stroj, černidlo a jiné potřeby
tiskařské, sloužící k rychlému roz
živí, než rvé.
.
Ačkoi mím se vlastně o stáv— množení kněh.
Pravda arci, že najednou se za—
kové punčochy nejedná., předce i za
příklad uvedli jsme to, kterak pravě razil výdělek opisovačům, poněvadž
msěinami, stroji se úloha ta pře tiskař několik set kněh natiskl za
důležitá. usn ňu'e a uskutečňuje, tutéž dobu, v kteréž opisovač sotvy
aby při skrovnýcb vylohach i sebe jednu dosti pracně urobil. Jeden
chudší &nižší člověk potřebného po tiskař shotovil as tolik, co 200 opi
hodlí &žádoucího blahobytu požíval, sovačů. Co to mělo za nasledky?
aby i jemu přestala býti země toliko -— Zda-li tedy tím, pravíte vy, ne
slzavým údolím, pln'm zapíraním utrpělo 199 lidí? lnu ovšem museli
sebe, nedostatku a bídy, aby po cpisovači ustati od řemesla svého,
znenáhla zaniknout musela závist, a k jiné prací se obratiti; ale od
jakou plane chuďas bídou sklíčený těch dob povstali písmolitcí, papír
vidoucn po boku svém stejným kro níci, tiskaři, knihaři a jiní řemesl—
kem jako sobě na potu Ju kráčetí níci a umělci, napomáhajíce knih
bohatce vším ohodlím oplývajícího. tlačitelům , a těch připadalo dojista
Rozbořte, zní to mašiny, stroje, necht v krátké době 990 na jednoho Opi—
jsou to nové, nebo staré, vše jedno: sovače. I příčinu povím, ač lehce
a tu trochu pohodlí a blahobytu, jež se da domysliti. Kdež na trhu jindy
nyní chudší člověk u nás požívá, jedna kniha opsané. se prodávala,
vzali jste mul Vy snad jste chtěli tam se tištěných na tisíce přineslo.

mu pomocí, aby dílo, které kona
stroj, jemu za výdělek připadlo: ale
ubezpečeni budtež, za nedlouhou
dobu najdete jej zas nahého a v
doupatech bydlícího a od kořínků
lesních se živícího, mrazem, vlhkem
a bouřemi rychle hynouciho, jako
divocha z ostrovů Australských neb
Amerických.
Budiž mi dovoleno jeětě jiného
příkladu užiti. Jest tomu asi 400
roků, což se umění knčhtíačitelské

Rychle se tiskem

rozmnožovaly

spisy staré a lidé učení a moudří

psali rádi nové, jisti jsouce brzkého
rozšíření svých náhledů. Taktéž sho
tovil tisk mnohem správněji a do
konaleji dílo své, než to opisovačš
s to byli; však i mnohem, mnohem
lacinčjí. Kdežto jindy jen největší
boháči knihy kupovati mohli, ku
poval je nyní i méně zámožný; tim
se i čtení i prodej kněh i výživa
lidstva radostně rozmnožila.
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Chtěl-li by někdo nyní rozbití
stroje tiskací, rozhazeti a zabázeti
písmen tiskařských, a opět uvésti
opisování kněh inkoustem a pérem
na listech pergamenových, dojista
by 20.000, pravím dvacet tisíc lidí
o práci a výdělek přišlo, aby na
místě jich sotvy 20ííse uživilo. Což
by však mnohem žalostnější a zá
hubnější bylo, nežli oloupení o práci
dvaceti tisíc lidí k vůli 200 opiso
vačům, jest ten následek, že by na
potom, jak to prvé bývalo, toliko

několik bohačů,

I

s to bylo, knihy

sobě pořiditi, kdežto nyní mnoho
miliOnů lidí z kněh lacině prodáva
ných, poučení, útěchu a rozkoš hojně
čerpá.. — Rozmetce, zničte mašiny a
stroje, a za krátkou dobu, kratší
snad než se domýšlíte, zhloupí opět
lid a zhovadi, a v otu ělosti své
blbě otročiti bude několika zhmož

nýmžodlým
těchto chytrákům.
dvou nam maně do
péra prišlýeh příkladů jasně, ma
kavě vysvítá, že strojem netoliko ry
chleji alei mnohem lacinějivěci pro
blahobyt vůbec potřebné a žádoucí
se vyráběti dají: a že mašiny, stroje
laeí a množstvím výrobků svých
pravě tomu lidstvu pomáhají k vět
šímu pohodlí a příjemnějůímu životu,
které jim laje a se proti nim bouři.
Nechci pak o tom ěířiti slov, že vy
nalezení strojů čili mašin jest osla—
vením ducha lidského, jest neodo

lateln' důkaz výroků písma, že Bůh
stvořil člověka k obrazu svému a
že se dělí s člověkem o vládu nad
zemí a vším tvorstvem na ní (1. Moj.
1, 27 28.) Kdož ku př. 3 ati—ivstroje

mohutné síly v uhelnách lor. Ostrav
skýcb na Moravě nestme nad dů
vtipem a rozumem lidským!
Však nepřátelům nových sh'ojů
připomenouti jen toho chceme a mu—

síme, že mašiny nové právě to spů
sobují a vykonávají, k čemu čloyěku
ani síla ani čas nestačily." Pojdmež
a sestu mež do zmíněných bání
uhelnýc ! Když by havíi- do jisté
hloubi se vnořil hleda'e a dobývaje
uhlí, kterakým způsobem by ven z

báně vynesl zemin a kamení bez
všeho stroje? Muse by bud po ře
břiku aneb po schodech vstěnu vy
sekaných nahoru a dolů stupovati.
Uvažmež nyní mnoho-li uhlí a rumu
by na tento způsob vynesl za den?
Coulomb (Kúlon), francouzský ma
tematik, vypočítal, že člověk, však
beze vší tíže, za. dobu, v níž se
denně obyčejně pracuje, 18kráte do
výše mohl by vystoupiti a sestou
piti. Než tuto se nesmí přehlédnouti,
že to toliko člověku ničím neztížeo
nému možno. Musel-li by tíži vléci,
svtalob se dojista na ujmu rychIOsti.
Clově si arci
omohl důvtipcm
svým z nesnáze

to; nad jámou po—

stavil rumpál, na němž dva okovy
upevnil, tak že co prázdn okov
dolů k naplnění se ouště , plný
ven se páči. Rostla-li

loubka, pro—

mění a zvětší člověk stroj, kterýmž
nyní kůň, vůl, osel, a snad i dvě i
tři hovada točí. Ač kůň platí v síle
za 5 lidí, předce počet hovad, jichž
se užití dá., strojem samým i místem
jest obmezen.
Když hlouběji ještě člověk do
země se pustiti musí, když tamo
vodou a jinými překážkami nesnáze
se množí, jediný pamí stroj vyvine
tolik sily, co jí jest třeba ku zdaru
podniknutí, k lúei výrobku. Farním
strojem lehounce se na.jednom místě
silou takou oučinkovatl dá, kterou
by sotvy 100 keni čili 700 lidí vy
dalo. Pamatujeme se dobře, že před
nedávnem některá. báň, kdež bud
lidé sami aneb pomocí koní uhlí,
rum a vodu vážili, sotvy tolik uhlí
vydala, že majiteli výlohy vratila,
ačkoli dost draho prodával, oně—
vadž rostoucí prohlubeň & vo a do
dolů vnikající napořád nové obtíže
přiváděla, jimž síla lidí a koní tamo
upotřebiti
možnšch
odolati
byla;
avšak
k yž na
témžs tone—
místě
jiný zámožnější majitel stroj parní
ostavil, který sílou 200 koní, kterou
by sotvy 200 lidí vydalo, potřeby
všeliké snadné do hloubí pouští.,
všecky překážky snadně odstraňuje,
v_elkě kbelíky uhlí a rumu, však i
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vodu v silnych roudech, potokům
podobných rych oslí s.určitostí vždy
ste'nou pumpuje: velké množství
uhli se vyrábí, kteréž dosti lacině
prodáváno majiteli značného užitku

sk -.
quak drahé byloby uhlí, kdyby

100 dělníků denně na jednom místě
upotřebiti se muselo! Zdáž by však
i 100 lidí na té prostořc pohodlně
pracovati mohlo,kde nyní stroj stojí ?
A byt i mohli, zdažby tutéž praci

cino si zaopati'iti mohl, jakob jej
v nhelně byl darem obdržel. Řdy
bychom za našich dnů toliko na
dříví k pálení byli obmezeni aneb
uhlí museli, draže platiti , buď by
mnohý chudas zimou mřcl, anebo'

by byl již člověk nově stroje k
tomu konci vym slil, aby při nej

skrovnějšim pa ivu dostatečného
tepla pro tělo a potřeby své vý
těžil. -—

Při takovýchto atrných pro

s láskou, bezpečností, rychlostí a všeobecnost vyhodácli a při té okol
určitostí vykonati s to byli, kterou nosti, že stroje práci vykonávají,
stroj tam postavený tak rychle a kteroužby lidé ani tak rychle ani
čile a vždy jednostejně koná? Bez tak dokonale, ba často ani nikoli
strojů by mnohem méně uhlí se do vykonati nemohli; nepokusí se do—
bylo, a deset-i dvacetkrát více by jista žádný rozumný a povážlivý
stálo i prodavače i kupce. Ještě se člověk o odstranění strojů a mašin.
nám nedostává. strojů, kterěby uhlí Mnohá do'ista výhoda, mnohé po—
z dolů "vyvážené hned na vozy že— hodlí, mno é

želemieké aneb árni lodě nakla
daly a znich iskladaly, aby chudý
člověk, na místě od uhelen sebe
vzdálenějším, výrobek ten tak la

ožívaní blahobytu by
odpadlo pro ligstvo, kdybychom za
vrhnouti měli stroje, — ano bez od
poru klesli bychom hluboko — do
prvotní neohrabanosti a.opuštěnosti.

Drobnůstky.
Chytrá. odpověd. Jistý mladý nejvýtečnější hudební umělci a Operní

muž, jenž chtěl vstoupit co inženýr
na lod, podrobil se dotyčné zkoušce.
Jeden z eksaminawrů chtěl ještě ku
konci přivést ho do nesnáze i tázal
se ho takto: Dejme tomu, že jste
zřídil stroj, jehožto částky všecky
sám" iste zhotovil. Víte, že je vše
v pořádku, postavíte stroj na lodi
a — pumpa nevydá. vam žádné vody.
Co byste si pak počal? Kandidát
ne ozbyl hlavy než ihned odvětil:
„ ahnul bych se z lodě a podíval,
neni-li v řece žádné vody."r Pani
eksaminatoři srdečně se pousmáli a
šli si zavdat.
a

*

*

Drahocenná večerní zá.

ěvci účinkovali; avšak prosluly mi
onái- musel 'im dobře zaplatiti, jakž
následující vyňatek z účtů dokazuje:
sl. Adeline Patti 10.000 franků a
1). Marie 0000 franků, p. de Méric
— Lablache 4000 franků, p. Della
Sedie 2000 franků, p. Sivari 3000

franků. Tot jen jedna část veške
rých výloh. Co asi stála celá ta
večerní zabava? To jsou naše rozto
milé besedy trochu lacinější &možná,
že se při nich lépe bavíme, než ona

skvěla společnost

v salonech

Pereirovýeh.
*

*

*

Obyvatelstvo Říma. Obyva

bav a. Bohatý eněžníkfrancouzský telů má Řím 210.161 a sice muž
Izak Pereire ži uspořádal ve svém ských 98.094, ženských 92.704, vo
nádherném palácu, o maso ustě 1864 jáků 5175, odsousezených 387, ne
v Paříži v předměstí t. Honoré katolíků 311, židů 4490. Roku 1854
hudební večerní zábavu, přikteréžto bylo v Římě obyvatelů 178.032.
..

Záložna v Přerově.
Teprvé pred málo roky prišla
„záložná“
do častí—„jšího
oběhu v
řeči naši a nyní chápe smysl a dů
ležitost slova toho každý živnostník

u.v ústech rolníkův nabyla žaložna
také významu obliby a důvěry. Není

ložiti a se o zvelebení svého stavu

postal-ati.—-„Odjinud

řemeslu

pomoc nepřijde a bytby při

šla., ne omůže.“ Slova tato kla—
deme zv aišt na srdce živnostníkům
všem, aby mimo sebe na žádného
nespoléhali, nýbrž vlastni sílou lepší
budoucnost sobě připravovati se od
hodlali dle pi'lsloví: „Komu se ne

tomu dávno co města naše utěšeně
květla. Jeětě jsou lidé na. světě, kte
řížto očitými svědky a účastní byli
blaha živnostenského ve městáe vla— lení, tomu se zeleni a přičíň se člo
steneckých.
íkalo se o řemeslu, věče a pán Bůh ti požehná“

že má. zlaté dno.

Časové se změnili a řemeslo
přestalo býti pramenem zámožnosti
ve městách našich; nebot z něho
pochodi velká část nedostatku a bídy
za dnův našich. Kdyby živnostníci
otevřeli oči a nechtíce se klamati a

marně
v mlouvati,
kdyby zajisté
pátrali poy
přičinác
úmdku svého;
se přesvědčili, že jsou z většího dilu
sami svého malomoeenství a své
chudoby vinni. Nepopíráme, že ze
vnější události, vynálezy růmyslové
& velkOpeněžnické podniky nepůso
bíly a v nobezpečenství neuvádůly
malého řemeslníka; avšak nedá. se
upřiti, že by novověkému vlyvu
tomuto nebylo podlehlo živnostenství,
kdyby v cechách byli misto kvar

tálných útratnýeh zábav za včas
na uváženou brali novou dobu

a kdyby se byli uradílí o rosti'edky,
kteréžto dostatečné a v odné jsou
pojistiti řemeslu dobré aneb aspoň
obstojně bydlo vedle průmyslu a

velkého

Mai-liřemeslo “stastne vyváznouti

ze zoufalých oměrův, musí se mu
předevšímpos ytnouti dostatek peněz
— kapitálu., aby vybředlo a vymal
nilo se z drápů lichvářských. Za

hotové peníze, kdybyřemeslník

mohl kupovati látky a. všeliké ná
stroje a kdyby nemusel žebrati o
úvěr; aspoň 0 20 0/„laciněji ku oval
by je! Když krejčí pro každý oket

podšívky
zvlášt
musipro.
posylatído
rámu a když
švec
každou
podešev musi běžeti do města, co

se to zmaří drahého

času? Když

pak se zboží toto na křídu odebírá,
jaké množství omylův může se tu
zběhnouti při zapisování do dlužné
knihy? ajestlí obchodník při oceňo
váni zboží svého na možné ztráty,
na čekání a t. d. ohled béi'e, kdož
mnedle může mu vykládati za zlé?
A což teprvá když řemeslník uvázne
v tenateeh nelítostných lichvářskýeh
směnkářův? ——Remeslm'k, kterýžto

za hotové peníze nezjednává o
kapitálu. Zasáhli 'sme-li třeby své, zajisté pracuje mozo ně

řemeslnikům slovy těmito o své
domí a tali-li jsme do živého; za—
jisté nestalo se to z úmyslu msti
vého a k vůli pouhé výčitee, nýbrž
proto, ab se v jejich mysli snáze

toliko na věřitele a o 30 0/0 kupuje
věeliké zboži dráž než ten, kteryž

si je objednáváu velké zásobě

a seč možná z prvé ruky! —
Aby se živnostníkům dostala
ujala na ěje, ze se živnostenské za levne úroky peněz k provozování
závodů, zakládají se ve všech pro—
poměry
opět zonačiti
a zlepšiti
m0 buzenějších osadách záložny
a
ou. Přesvědčem'
chceme
vštipiti
v zdravý roztun živnostníkův, že jelikož se prokazují býti vele ro
jedině na nich jest, aby řemeslo spě'sněa popředni podmínkou žá ou
opět nabylo zlaté dno. Má-lí se i'c ciho zdaru řemesla, dopl—alijsme
meslo opět zotaviti, musí řemeslník před dvěma roky v Moravanu místo
sám rukou svých k opravám při stanovám či pořádkům záložny pře—
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rovské a jelikož stanovy tyto za Když pak byl záležitost tuto sítí?!
vzor v nejednom městě posloužily a u sebe bedlivě proskoumal, “211se
pohnutkou k založení podobná vy ještě v presinci téhož roku ná l_edy
pomocué kasy byly, doutáme se za svoje opatrně šířiti a zjednal jim
vděčiti ctěuému čtenářstvu, když brzo průchodu u pp. Václ. Kozáuka
letos v kalendáři ložíme celý běh obuvnika a Gregra zámečniekeho
a vývoj či dosavadnó deje veleuži— mistra, kteřížto pochopivšc záhy dů
tečného ústavu toho v městě Přerově. ležitost a užitečnost výpomocné kasy
Z matičky Prahy, kteroužto stali se spoluapostoly p. Vítěze.
Použili k tomu shromážděni
by nám Moravanům nepřátelé tak
spolku Svatoanského, který dne 23.
rádi
abychom$k
bez ní prosince své sezení měl, a jenž z
tím szostudili,
ise v proudu
uebl é kultury
utonui a nedůstojně za své vzali,' větší části ze samých řemeslníků se
mnoho světla juž přišlo]: nám. Praha stává. Ačkoliv všichni přítomní při
bývala povždy, jest a bohdá nepře svědčovali a o užitečnosti záložny
stane býti zdrojem vědomí, pokroku pochybovali, předce jen 9 údů při
a všelikého štěstí na Meravě. Bez družilo se k nim, s nimiž první shro
Prahy zač mnedle stála by naše máždění v domě . Gregra umluveno
literatura, zač naše časopisectví, bez bylo. Mimot to ještě několik jiných
Prahy což mnedle pořídili bychom údů se zisk o, tak že první schůze 
ve svatém boji za rávo a pravdu? 19 členův vykázala, kteří hned za
Pro zásluhy, ježto Praha od věkův psat se nechali. By žádná řevnivost
o Moravu měla, nazývá se právem mezi ůdy o předek snad nepovstala,
„zlatou.“ V Praze záslužno hle ujednalo se 19 číslic napsat a každý
dati také původ záložny přerovské. úd vytáhnul jedno číslo. Podle těchto
S velikými překážkami začal v roku čísel byli také do prozatímně knihy
1858, 1859 a 1860 opět vycházati zaneseni později přistupující údové

Pražský Posel a ten začal s oré

čtenářstvo seznamovati se zá ady
národního hospodářství a dokazo
vati, že národ náš musí se chopiti
stránky blahobytně a domáhati po

pak
zapsáni, v kte—
rám vse tomlhpáosřádku
př'
ili.
Druhá. schůze měla býti v nc—

děli 7. ledna 1861; poněvadž ale
v Olomouci výroční trh byl, odložila
ctivým spůsobem zámožuosti, ač se na 13. ledna, kde se místo 19
nemá-li zůstati povrhélcm člověčen jen 15 údů sešlo, z nichž každý 1 zl.
stva a považován býti za bídného do zálohy dal , a 20 kr i více si
pastorku.. Mezi jinými úvahami a uložil, které peníze ihned údům po
moudrými radami, kterak by národ
5 zl. se rozpůjčily,
čísla
náě vůbec a stav řemeslnický zvlášť prvního
a sice za gočínajíc
0/0 na 20odneděl
z bídy své se pozvednouti a si při s tím, že jich v týhoduých lhůtách
znivě'ší budoucnost ziednati mohl, po 25 kr. splatit povinnováni budou.
Ustanovení toto stalo se z té
uved Pražsk ' Posel také „Záložnu“
a vysvětlil, terakby se ústav tento příčiny, že proti -ělechetným zakla
zaříditi dal. Slova Poslova. nepadla datelům nezralost nedůvěru vzbudila
na skálu, povšimnuli si jich ve Vla a mnozí se domýšleli, že ti páni
šimi. V českém městě tomto vznikla peníze pro s ebe potřebují, a proto
prvá záložna v národě našem. Praž se jich tak domáhají.
ský Posel podal o památné události
Výsledek opatrnosti této' byl,
této zprávu v 10. svazku 1860 a že důvěra se ziskala a 27. ledna
zpráva tato hnula bystr m umem již 34 údů, a 3. února 44 údů mla—
pana Cyrilla Vítěze žens ého krei distvá naše záložna již čítala.
čovského mistra v Přerově, že za
Každý nově přistupující úd musil
čal přemýšleti, zdaž-li by se záložna táž 1 zl. do zálohy složit a 20 kr.
také neujala v staroslavněmPřerově? nejméně sobě uložit, a když řada na

192
nč' přišla, mohl si 13zl. vypůjčit.

Kdo ale peníze nechtěl, úroky za
platil a peníze hned oplatil, které
zase jeho sousedovi dále se půjčily.

Nucená

tato půjčka trvala tak

dlouho, až všichni lidové vystří
dáni byli.
3. února se také prozatímný
výbor z 210 údů sestávající zvolil,
jehož úlohou bylo, stanovy vypra
covati. Udové rvního tohoto vý
boru byli: Cyrill)Vítěz, Vácslav Ko
zánek, Jiří Greger, František Kra—
mář, Josef Dostal, Filip Pitron,
Erantišek Kroupa, Antenín Hofman,
Sebestian Kuchař a Josef Grise.
Ulohu stanovy vypracovati pře
vzal pan František Kramář a psal
z toho ohledu na správu záložen do
Vlašimi a do Písku, žáda'e jich o
jejich stanov a o vzorky llněh, což
tito velmi oc otně učinili, začcž jsme
se jim lépe poděkovat nemohli, než
že jsme .v podobných připadnostech
novějším záložnám též radou a skut—
kem posloužili.

Poněvadž lsceké stanovy ne'
důkladnější býti se zdály, tehdy dle
nich pberovské se vypracovaly, a
okolnostem našim řimčřenčzde
onde se změnily. Nejdůlěžitější změna,
která se učinila jest ta, že v š. 12,
jenž o čistém výnosu a jeho vyna
ložení jedná, a jehožto znění při
všech českých záložnách v ten smysl
jest, že čistý výnos po odražení toho,
co k reservnímu fondu se uloží, mezi
úd co dividenda se rozdělí. Tato
sada se dočista změnila, a zní: Co
zbude po odrážce všelikých úroků,
po zapravcní všelikých v loh služeb
at. d. a po odrážce podí u, jenž se
do reservního fondu složí, co se spol—

kovým kapitálem vyzískalo, jest

čisty výnos, jenž se mezi spoluúdy
nerozdělí, nýbrž ku společnému vzde
lám' se použije, vždy dle rozhodnutí
hromady na návrh od výboru uči
něný, a sice:

a)drženlm časopisů a kupováním
kněh, jenž poučení a vzdělání
řemeslnictva a povznešení nižšího
průmyslu na zřeteli mají;

b) kupováním vzorků, nákresů a t. d.
rozličných řemeslných nástrojů &
továrů k poučení sloužících.
Změna tato stala se ohledně
toho, že záložna mimo zaopatřování
peněz též také vzdělávání & vycho
vávání řemeslníků na zřeteli míti, a
k zaraženi škol řemeslnických při
spívati má. Také by jednotlivci těch
několik krejcarů dividendy, jež b
obdržel, nepomohlo a rychlému zru
stání rcservm'ho fondu na ujmu bylo.
Reservní fond čili záloha má tak
řka jádro záložny tvořit, a důvěru
ve správnost její buditi. im větší
záloha tím větší úvěr a tím více může
záložna svým ůdůmpenězposkytnout.
Stanovy tyto se od všech údů
podepsaly, a epsaná k místodržitel
ství dnc 5. března 1361 k potvrzení
zaslaly. Místodržitelstvíjich dvakrát
k opravě a přejinačcní jednotlivých
gg. spět odeslalo, o třetí však ještě
dva opisy a němec ý překlad žádalo,
a konečně 22. října 1861 je potvrdilo.
Mezi tou obou, co stanovy u
místodržitelstva ležely, pokračovalo
se se záložnou zvolna dále.
Do 1. dubna 1861 obešly půjčky
pětizlatové všechny údy, a ujednáno
již desíti zlatově půjčky porád 'eště
nucené zavésti, a na kratší liůtu
než 20 neděl půjčovati. Nebylo však
již nucených půjček zapotrebi, an
již jeden úd o více než 10 zl. se
hlásil, a tak poznenáhla jeden po
druhém přicházeli, a () půjčky se
hlásili a záložna naše mladistvá za
čínala nabývat jakési důvěry. Noví
ůdové přistupovali, sklady se mne
žily tak, že jsme byli s to i větší
půjčky poskytnout. V říjnu se čítalo
již 49 údů, a poskytovaly se již
půjčky po 30— 40 zlatých. Ku konci
roku 1861 bylo údů 63 a prvního
ledna 1862 vykazoval účet 724 zl.
veškerého příjmu, do zálohy se se
šlo 96 zl. 80 kr., k čemuž úrok
veške ' 33 zl. 5 kr. obnášejícl se
přirazi Podotkuouti slušno, že za
touto rvní rok lidové do konce
žadnýcsn úroků ze svých vkladů ne—

brali , a tyto k záloze se pi'írazily.
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1. ledna 1862 se též provolání na
obyvatelstvo města Přerova ve jmenu
prozatimní spravy záložny vydalo,
v němž ob vatelé

stupu k

ním hrozí,at úd dvaměsíce ne

platící v třetiniměsíei da po

kuty 5 kr., a at jest upomínén,

k hojnému přl— v čtvrtém měsíci zaplatí 10 kr. a

ožně vybídnuti byli, a

první řadna valná hromada

na 20. ledna 1862 se ustanovila.
Přihlásili se opět noví údové,
tak že "ch 71 bylo. Učel rvní valné
hrom y byl, stanOVy os slavného
místodržitelství potvrzené v e 'i'ej n ě
čísti, účty savédní předložili, a
výbor řadny z patnácti údů sesta
vající zvoliti, též se určila odměna
pro zápisníka a pokladníka.

Zdar záložny b [ patrný, tak

musí být též upomínan, v pátém
měsíci zaplatí 20 kr. pokuty a jest
na osled upomínan a v šestém mě
síc: konečně se vyloučí.
Zmírnění- toto stalo se z té pří

čin , že mnoh' úd zanešen jsa zá
ležitostmi obchodními aneb trvaje
delší čas mimo dům snadno na po
vinnost pořádného vkládaní nespo
mene. Pri tom se vysvětlilo, že za—

pravení vkladu sna jednou
celý

rok

ro

místo každoměsíčn ho,

jak někteří lidové se domýšleli, plat
nosti nemá , a že, byt by úd sebe
více v jednom měsíci si uložil, ten
vklad vždy jen pro ten měsíc plat—
převrat nekdy 80%——
1000 zl. dosáhl.
D r n h á valná hromada byla od— nost má, a on povinnován jest, druhý
bývána 12. července 1862, při níž měsíc opět nejméně 20 kr. si uložiti,
již o zařízení řemeslnických a to z ohledu toho, že zéložně na
spolků se rokovaloa výbor opráv tom musí záležeti, by peníze pořád
něn byl, pro založnu půjčku 100 zl. se scházely a že to lépe jest, kd ž
přesahující uzavírali.
penize pravidelně plynou i byt y
Třetí valná. hromada 14. pr. 1862
nežpoabyclší
jichčas
najednou
mnoho,
odbývané důležitá jest usnešením a spoře,
a potom
nic se neseilo.
vyřízením otazek následujících:
Konečně se jednalo o poměru
By každý spoluúd pokud ůdem mezi založnou a budoucími ř e me 8l
Uzavřclo
zůstati che e, nejmene !) zl. vkladkíi nickými jednotami.
měl, a jen častí-m ?) zl. přesahující se, by jednota takova co jednotlivý
sobě vyzvednouti směl. Dále se úd považována byla, dvojnásobně
usneslo shromáždění na tom, by však do zálohy a dvojnásobné vklady
každému lidu teprv ku konci roku platívala.
úroky se sčítaly, vyplatily aneb ku
l'osud jen 6 % záložna od pů'
kapitálu se r'rirazily, a to z té prí
údťun
vě
činy, aby o dníkovi sc ulcvovalo. čcny'ch
uic<nalopeněz
se, že
od brala,
počátkunyni
r. 1863
Dále se ujednalo, by nově přistupu mimo 6% též 1"_*'„provize se bude
jící údové z ohledu obětí, které starší odváděti.
ůdové založně přinésti museli, do
Dle stanov měly se mimo 6%
zálohy 2 zl. 50 kr. platili. Při tom ještě 2 0/ provize bráti; čemuž však
sluší odotknouti, že údové první skrze odpor většiny údů nepřišlo.
za ro 1861 žadné úroky, za rok Konec r. 1862 vykázal již 16.366 zl.
1862 pouze 4% ze sta brali, kdežto 46 kr. pří'mů.
od roku 1865 všem údům 5% ze
18. le na 1863 byla opět valná
sta se lstí.
výroční hromada k vůli volbě nového
Pa se ustanovilo, by se přede— výboru ze 109 řádných údů, jichž
šlo nedbalému vkládání měsíčných záložna čítala, a ustanovil se též
že v dubnu v tém ní již 100 zL,
v květnu již 3(K)——-400zl. v oběh

přicházelo; koncem r. 1862 týhodní

příspěvků
vypůjčených
peněz, aniž abysplacení
třeba bylo
nod přís
nosti stanovami %.8. vytknuté, jenž
(idovi 2 měsíce neplatícímu vylouče

plat
pro zápisníka
pro
rok 1863.
'le se&pokladníka
jednalo, zdalíž
by se neměla údům, jenž v ty'hod
ných lhůtách půjčky oplácejí, proti
13
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těm, jenž jich najednou složejí, ně
jaká výhoda poskytnout. Po mnoho
stranném rokování uznalo se, že když
záložna menší úroky od údů poža
duje, též výhodu, jenž z částečného
oplácení pro záložnu vyplývá, pro
sebe použit muže, an bez toho pro
údy mnohé to pohodlnější je, dluh
v menších částkách nežli na jednou
oplatiti.
Mezi tím na začátku února 1863
uskutečnila s e j e d n o t a k r ej

čovská,

již záložna nejen 1200 zl.

půjčky hned poskytla; ale i veliký
modní žurnál pro ni držet se uvolila.
Až posud se dávaly půjčky údům
bez ú isů, a jen úvěry, jenž závadné

vyzíská, druhý z toho zajisté uži
tek nemá.
Byly v tom čase od venkov
ských hospodářův mnohé záložně
zapůjčené jistiny vypovězeny, které

okamžitě se sice vyplácely; za to
ale údům méně půjček poskytovat
se mohlo.
Počátek roku 1864 neukazoval

také lepší vyhlídky a nedostatek
peněz pořád ještě trvá, a možná, že
až do žní se prodlouží.
Celoroční účet od roku 1863
vykazoval přece 71.406 zl. 93 kr.
příjmů, který co skvělý výsledek
ještě skvěleji by byl dopadl, kdyby
v posledním měsíci penězný nedo

potřebo— statek nebyl tak veliký býval.
20. ledna 1864 byla zase vý
To se vše činilo pro ulehčení jednání roční valná hromada, při které se

se byty

zdáli a rukojmí

valy, musily úpisy

záložně dávatí.

a uhos odaření kolků údům; když
ale se s ledalo, že půjčka na jednom
údu soudně vymáhána být musela,
uzavřel výbor, bez úpisu v tší částky
nepůjčovati.By ale rychlejší soudní
jednání v pádu žaloby zavedeno býti
mohlo, a údům předce na kolkách
se uhospodařilo, uzavřelo se na
směnky částky 100 zl. přesahující
vydávati, menší však částky jako
posud b ez úpisu poskytovati se měly,
ajen přiúdech závadný c 11a rukojmí

nový výbor volil, a plat pro poklad
níka a zápisníka určil. Též se jed
nalo o tom,jak by užitečně to pů
sobilo, kdyby jak to již některé zá

ložny v Cechách

zařízeno mají,

premie pro čeledíny a služebně,

jenž nejvíce peněz poměrně do zá—

ložny si vložejí, se ustanovily a tím
k šetření a ukládání si peněz se vy
bizelí. Hromada to schválila a k pro
vedení výboru ponechala, jehož úlo
hou nyní bude, čeledíny, tovaryše
potřebných má i při menších p ůj če— at. (1. k ukládz'n'ií peněz vyzvati a
pak teprvá o odměně jednati.
ných částkách směnek se použiti.
Při této hromadě též údové, ně
Nejbližší hromada dne 23. srpna kteří proti uzavření dřívější hromady,
1863 držaná, uzavření toto schválila. by totiž každý úd, pokud údem

Též se ujednalo, by každý, kdo

zůstane,

vždy aspoň 5 zl. vlože

o půjčku ze hlásí, nejméně tři dní
v nutných pádech alespoň 24 hodin
spíše se ohlásil, by správa o mož
nosti půjčky se uradit, a v závadných
pádech celý výbor svolat mohla.
Tou dobou též se utvořila j e d

ných měl, a tyto sobě docela vy
zvednouti nemohl, (leč by vystoupil),
protestovali a je zrušené míti chtěli,
čemuž však většina nepřipustila,

800 zl. poskytla.
Ku konci roku 1863 začal být
citelný nedostatek peněz hotových
v záložně, následkem neúrody téhož
roku suchem velikým spůsobené,
z čehož vysvítá, že prospěchy rol
m'ka s prospěchem řemeslníka rukou

dluhy záložna zaplacené by měla,
údům volno, by mohlo býti,vklady
své dle libosti si vyzvednouti, což
konečně celá hromada také uznala,

an vklady tyto mimo reservní
fond za rukojcmství vydlužených
nota ob uvnick á, již záložnahned peněz slouží a teprv, až všechny

v ruce jdou, a že když jeden ne

a žadatelé svůj návrh ochotně
vzali spět.

Tak nesmyslný jest mnohý, že

vlastnímu prospěchu nerozumí,
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a raději hlas nepřítele jak přítele
upřímného slyší. Bývajít oni popu
zováni od lidí, jimž záložna co sůl
v očích jest, a o níž oni se obávají,

městách obírajících se řemeslem,

řemeslo — jest pravé: budiž k
ničemu.

Proto nedaří se pokrok

že jim osobní jejich prospěch zteněí
a mon0pol obchodní, jak v lichva

v hospodářství, kde se k jeho opra
vám mládcži moudrého návodu ne
dostává; proto nemůže moravské

ření s penězi, tak i se zbožím zničí.

řemeslo závoditi

Také

mnohému

namluvili,

s řemeslem přes—

že 7 'Í,/",—„polním a zaliraničným, že se ve měst—

které záložna od údů běrc příliš ských školách u mládeži k jeho zdaru
mnoho jest, a že jim netřeba proto záhy neprohlédá. Zejména jsou to
ještě do zálohy dávat a sobě peníze hodiny opakovací, kde by se měly
ukládat, by tak drahých peněz sobě pěstovati vědomosti řemeslníkovi ne
vypůjčit mohli; vždyt prý oni jim odkladné potřebně. Avšak v ne
také za ty procenta, ba ještě levněji jednom moravském městě bralo se
peníze opatřejí. O tom ale nemluví bohužel za vděk ve škole poněmčo
onino schytralci, že svoje vychvalo— váním a učení věcně se k vůli
vané malé procenta na ? neb 3 mě pouhé řeči __,k vůli marnivé modč
síce čítají, což 28— 4.0% ročně činí! zanedbávalo. Skoly v obcích prů
— Jsout liehváři, kteří ze 100 zl. myslových mějtež ráz ——
průmylový.
2. Druhdy vyřizovali cechové
týhodně jen 1 zl. berou, za 4 neděle
pouze 4 zl., tehdy jen 4'f/„ V čemž sami svoje záležitosti, všeliká péče
se mnohý zhlídne, který peníze na o řemes.o spočívala na nich na sa
krátkou lhůtu potřebuje, to ale ne mých. Cechové byli samosprávní.
pováží, že za celý rok 522/1,se platí. Od roku 1850 však přišlo řemeslo
Záložně však zaplatí za týden toliko pod ochranu průmyslových či obchod—
14 kr. Jaký to tehdy ohromný rozdíl! nich a. tržních komor. Velká část
Uveřejnili jsme dějiny tyto zá starostí o řemeslo připadla do oboru
ložny přerovskě, abychom dokázali činnosti komor těchto. Ccchové pro
užitečnost záložen vůbec a objasnili měnili se od 20. května 1360 v živ—
ošemctnost a zlomyslnost jejich so— nostenské spolky; a o jejich potře
bčckých nepřátel, abychom vyvrátili bách podávají komory dobrá zdání,
předsudky protiv nim rozšiřované úsudky a návrhy. Z toho vysvítá jak
nazvíce od lidí, kteří řemeslu zdaru mnoho i'cmeslníkůeí na tom záležeti
nepřejí; poněvadž jim za dojnou má, aby v komoráeli obchodních ve
krávu sloužilo. Avšak i proto jsme výboru zasedali mužové, mající srdce
zprávě o přerovské záložně dopřáli k malým průmyslníkům a rozum
místa v kalendáři, poněvadž se do z řemesla. Výbor tento skládá se
mýšlíme, že se takto její zkušenosti v skutku z údův vo l e ný ch od stavu
nejsnáze ku vědomosti všem ostat živnostenského, pak od stavu ob
ním záložnám dostanou aje povzbui chodního a konečně '. údův volených
dijou k vzájemnému poučování sester od továrníkův a pcněžníkův. Osud
svých pilně zp 'ávy o své činnosti řemesla tedy namnoze závisí na
11 veřejnost podávati. Mor. Orlice komorách. Nuže kdož mnedle mohl
budiž prostřednicí vzáj emností všech by se domýšleti, že řemeslníci ve
záložen na Moravě! ——
spojení a v dorOzumční s venkov
Ku dějepisné zprávě o přerovské skými ol,)choduíky nemají v komo
záložně budiž nám dovoleno přivčsiti rách dvě třetiny zástg pcův podle své
ještě dobrou radu, kterých prostřed chuti a potřeby? ——Živnostníci platí
kův jest mimo peněz či kapitálu ku “.a obchodní komory; avšak který
z nich má tolik lásky ku stavu svému
zvelebení domácího řemesla třeba.
1. Skola, ježto nemá na zřeteli a tolik náhledu do důležitosti komor,
-—život a potřeby místní, tedy že by se volby zúčastnil? Dokud ne
v osadě rolnické rolnictví a ve tečnost řemeslníkův a živnostníkův
13*
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' ku vlastnímu prospěchu a ku vlast— že jsou veledůležitéí proto, že odesý
lají na Moravěi e s t poslancův do zem
ním
zastoupeným
v komo—
rěch zájmům
vládnouti
bu e , dokud
staří ského sněmu. Kdo tedy z živnostníkův
aneb
z obchodníkův nevolí aneb ne
ccchové a nynější živnostenské spolky
o volbách do komor nebudou se opatrně &lehkovažnč svůj hlas zahodí
raditi a svorně hlasovati jako 'eden aneb k protivné straně obrátí , ne
muž, dokud se budou voleb 0 ob škodíli celé vlasti, nad jejímžto osudem
chodních komor štítiti, nelze tvrditi, mnohdy ve sněmu Větsinarozhoduje ?
že zavítala doba 0 ět zvelebeného
Na zal ožn ach, růmyslových
řemesla? -— Mimoc odem třeba po školách a obchodníc komo rúch
dotknouti, že volby do obchodních závisí tudyž budoucnost řemesla. a
komor mají ještějiný význam a dosah, jeho zlaté dno.

Drobnůstky.
Kristina,

švédská. královna, Biskupů

byla velmi milovna vědy a umění;
protož když s trůnu sestu ovela, aby
se vlády odřekla, praviů: „Parnas
lepší jest než *trůn.“ *

Veliká. hon'ha na německé
myši byla letos v Paříži, v loužíeh
na pravém břehu Sekvany odbývána.
Německé myši byly z louží a po
hočních kanálů od sboru 800 cídičů
kanálů do hlavního kanálu vehnány,
který u mostu asuiérského končí.
Zde byl kanál padacími dveřmi uza
vřen a asi 40 psů doň vehnáno. Zá
pas trval po 45 hodin; 4 si a 110.000
německých myší zůs 0 na místě,
patnáct psů jeft téže: raněno.
*

Hicrar chic katolic. církve
na konci r. 1863. Kardinálůjest
nyní 64 (z nichž in petto), 6 míst
uprázdněno.
Z těchtood6%jest
17 kar
dmálii jmenovaných
ehořeXVI.,
všickni ostatní od Pia IX. Patriarchů
obřadu východního 5, latinského 7,
všech 12. — Arcibiskupů ritu latin
ského přímo podřízených sv. Stolicí
12, s církevními novincemi 118;
ritu východního s cír evnlmiokršlky:
armenský 1, řecko-slovansko-rumun
ský ], řecko-slovansko-rusínský 1;
odvislých od patriarchů na východě:
armenskébo ritu 12, řecko—melchit.
3, syrsk. 3, chaldejského 2, maronit

ského 1. Všech arcibiskupů

686. ——Pius IX. zřídil
nových biskupství 93, arcibiskupství
4, povýšil za sídla metropolitní 12.
— Stolic v krajích nevěřících (in
partibus infidelium) jest obsazeno:
arcibiskupských 31, biskupských 191,
všech 222. Uprazdněno: patriarchat
1, arcibiskupství 9, bisku tví 99,
vlastně 100, připočtem-li bi upskou
stolici Trevírskou , kteráž úmrtím

biskupa Arnoldi-a
v'tloni osi'rela..
*

Tiskárna. ženská. nalezá.se

v Bostonu v Americe. — Caso

pis „Olive
Branch“,
v tomto
městě
vychází
a přije jenž
ož redigování
a spisovění se též ženské zúčastňují,
popisuje tuto tiskárnu takto: Veškeré
místnosti tiskárny pokryty jsou do
br'mi koberci. Dívky, ježto v této
tis ámě téměř výhradně co sazečky,
tiskař-kyat. d. zaměstnaný jsou, ne
přicházejl
ráno
práci a před
jdou desátou
na večerhodinou
dosti časně
domů, pracujíce takto sotva více než
7 neb 8 hodin denně. Obratné sa
zečky mohou pak předce sedm dolarů
týdně si vydělati. K našim třem
účtovním patří též jedna paní a re
daktor má za pomocnicí redaktorku,
ježto týdně 250 dolarů služby do
stává., přičemž toliko pět dní v tý
dnu a denně toliko 7 hodin pracuje.
V tiskárně samé jsou klavír a var

hany, tak že při každém obědě
154. hraje hudba.
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Pečený houser &jeho zásluha 0 po
krok obecní.
Není tomu ještě. tak dávno, co
u našich moravských rolníků vládlo
neutěšené přísloví: čím dál tím hůř!
Ovšem sedlák s vřelou svou touhou
po zlepšení sv'ch poměrů nevěřil
jaksi v lepšíbu oucnost, a cpěvoval
toliko ty pradávné lepší doby, o
nichž pověst mezi lidem se udržela.,
známou písní:
Bcvávalo, bevávalo dobře!
Pokud beznadějný rolník měl
bídu a psotu jako v nájmu, není
divu, že chtěl aspoň dvakrát v roce
trochu dobroty užit. Tak míval sedlák
aspoň 0 posvícení důstatek masa,
koláčů 9. piva, a byl tak blažen, že
neměl jiného přání, než aby mu
vždycky tak bylo, jak otom svědčí
_známá též píseň:
'
Hode hodečke
Proč pak néste decke?

bývalDruhý
1 astn'
&.dobr' Mar
den
v obecní
hromadě

přimnožila, s zrodila píseň, která
mohutně zeti—asulajizbou hromadní:

Ja mam chaloupku,
Na vršku, bez došku
Otrhanou:
Až já. se opiju,
Já. si ji pošiju,
Hrahrahra, hrahrahra,
Hrachovínou

-— —- —

Konečně přišel čas, že poddan
ství vzalo za své a robota praskla..

Sedlák stal se tak řka panem, a
nebyl již více obmezcn na obecní
hromadu n na posvícení, chtěl-li si
své žití trochu osladit. Proto nešlo
to hned v mnohých obcích souse
dům jaksi na rozum, že by samo
statný a majetný rolník mohl ještě
déle bez zahanbení se od chudob
ných chalupníků,

podruhů & obec—

ních služebníků požadovat, by ho
častovali a na ajeli, a tudyt opu—

štěno od zvyku tak nečestného.
Avšak v některých jiných obcích

ko hromadě nechybil ze sousedů
nikdo, ovšem že ne s ohledu na t

nechtěli sousedé výhost dáti tomuto
nechvalněmu zvyku. Tak dělo se i
v obci * * ské, a do této chvíle

„lcjstra s počtama“, nýbrž k vůi

bylo by při tom zůstalo,

rozličným těm pekáčům akuthanům
s libovonnou pečení, jakož ik vůli
těm dalším a soudkům s páleným a
vařeným nápojem. Cbalupnící, po
druhové, obecní kovář, ponoeny s

nebyl dotčené obci od toho pomohl

ne, neb jinde o sv. Ondřeji. "\“ta

pastucha

museli vše to Opatřit,a

sousedům nezbývalo jiné starosti, než
aby jedli a pílí co hrdlo stačí. Neo
byla to ovšem žádná. maličkost, když
celé hranice pečené vepřoviny a pe
čených husí na stůl se postavily, a
v putnách hojné toky říznych na
pojů nasmilování čekal ; ale komu
čest tomu čest! Souse é dali se s
kuráží do toho, a praeujíce v potu
tváří usnadňovali mísám i putnam
až mnohdy i knoflíky praštěly. Byla
to pro sousedy chvile přeblažena,
tak sice, že i upomínka na tu cev
loroční poctu jím dobrého rozmaru

-—-—
pečený

kdyby

houser.

Tato událost sběhla se jak mi.—

sleduje:
Psalo se . . . padesát a několik.
Bylo to v neděli a sice odpoledne,
a měla se odbývati výroční tučná
hromada. Chalupníci, podruhové, po—
noený, pastucha odvedly každý ta
kovou pečeni a tolik piva neb pá—
lenky, co mu ty starosousedské ar—

tykule ukládaly.
Jistá podruhyně,

bídná. to že—

bmčka donesla — místo přede
psané hus pečeného housera, aby
pečeně vy lížela větší, proto že ne
měla čím by mohla husičku pro
pány sousedy vykrmit.
.
Když podruhyně a ostatní po—

nížení dareovó se vzdálili,

začali

108
sousedé hodovat; vždyt měli peče
ného masa jako dříví 3 piva a ke
řaly také hojnosti. Když bylo po
tučné hromadě, rozbřeskla se v obci
pověst, že ta známá podruhyně dala.
ečeného housera svým mnouněným
dětem důkladně oblízat, „však že
prý ho sedláci přec sež . . .
Sedláci znali předehře umou

pijávalo se &jídavalo se o sv. Jiří
na obecní útraty po několik dní.
V jednom roce zachtělo se konše
lům na konec ještě kyselého. Sta
rostová. přichystala lahůdku podle

přání představených.

Když pak

přišli kamarádi 7. mokré čtvrti na
duo,nalcžli tam knoflík. Starostou/&'

pokráiela totiž staré koženice mu

něnou rodinu podmbyně, a proto
bylo jim při této zprávě, jako by
ten pečeny a- iiž zažitý houser v ža

žOVya připravila

Tak tedy zvrátil pečený houser
v obci * * ské tento zastaralý a ne
čestný zvyk, jehož v několika jiných

pak: „Na máčka“

některým

& nečinil se náležitý rozvrh

na způsob drštč—k.

Knol'llkclu se klum prozradil &obce
starší od té doby nechali chlastu z
ludku obživn , a na svědectví to po— obecné pokladnice a na místo ne
věstné oblizky trachtati začal. A to čestných :: mrzkých litrat popředm'
účinkovalo! Co jeden muž usnesli péčíjejich jest škola, knihovna, chrám
se veškeři sousedé na tom , že bn a pořádek v obci.
'
Vůbec viděti na venkově od
doucně již nebudou od obecních
služebniků &.od bídných podrnhii několika rokův veliký pokrok a v
a chalupnlků požadovali, aby jim, účtování slušnou šetrnost. Statečný
totiž ma'etnikům rozsáhlých a. vý starosta nepovolí vydání na podobné
nosných ospodáiistvl stroj ili kobecni ohčaniiv nedůstojné zlozvyky. Tak
hromadě tučnou trachtu; však že k. pr. v N — cích museli sousedé
p ' přede skoro pravda, že „se cos chtíce si pochutnati podle starého
zvyku učiniti rozvrh a. vybíralo se
ta ového již více nesluší.“

Misto hejřem'

navyklí se nynější zástupcové našich
obcí každoročně ve výročn den
obcíchmoravských celý slavný volby předčítati & rozbírati o ecni
výbor i se starostou dosud odstraniti zákon, aby znali své povinnosti a
nedovedl. Pročež slava pečenómu práva. Takových pak obcí na Mo
houseru, který v obci více prospěl, ravě není, kde by se každoročně
než celé dosavadní představenstvo neskládaly zákonnitým spůsobcm účty
obcím na Moravě. ——

Poznamenání.

V jiné obci tomu chce obecni řád.

jak

Drobnůstky.
Ožralci , když neměl čím za
latiti, brala. palírnice v zimě čepici.

resil ji tedy: „Panímámd neberte
mi če ici, neboť
velká. anba byla,
hlavou domů šel,
poznal, že jste mi

by to pro mne
kdybych s holou
každý by hned
čepici zastavila;
zujtc mi raději boty.:

venou ránu zvolal: „E saně malo
vaný! přiložte prosím ještě jednu,
abych sobě aspoň na půl žejdlíčka,
vydělal.“

.

*

*

Jistá žena prosila na smrtelné
posteli svého manžela o povolení,
ab mohla svou poslední vůli ža

iti. -— „To
nepotřebuješ
milápo
Ta), jist
však
si: občerstviš, moč
při ři
ženuěko,“
pravi
muž; „Tys
mlouv
' nenapravitelný
huba své zadnici, na kterou sobě za celý tvů' život měla vždycky svou _
čtvrtku škobrtavé jednu ránu pádnou vůli a c těla bys ji ipo smrti mlti?“
holí naměřiti dal. Obdržev tu umlu Z toho nebude nic.
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Jak 'St!ty časy mění !
Lonský Moravan

vykládal o

nebyl Jan Soběský od Německ s

křesťanském hrdinovi Janu Soběs „osudné jarmo turecké odvrátil, sklá
kém, jak on s 30.000 chrahých Po— dalo by se nyní nepochybně z turec
sandšakatii &.paša
láků dne 12. září
razil &zaplaěil kých ejalátů,
statisíce fanstíekýclioTurků, kteří o líků, v nichž by rozlíčnípašově správu
dobytí opevněné Vídně usilovali, a vedli, a lid křesťanský nelidským spů
po je'ím dobytí císařství německé sobem odírali a sužovali. Ve Frank
ztros otati :. poturčiti obmýšlcli. furtě byl by asi nějaký paša tHbuční.
Tehdy bylo císařství německé tak Mimo to nebylo by v krajináchněm.
zmnldtnělé, že nebylo s to pasky-t tolik nádherných & zámožných resi
nouti vydatnou pomoc Vídni sklí dencí jako nyní. Také nestávalo by v
čené, aniž by bylo v stavu bývalo potnrčeném Německu množství slav
proti přesile turecké anm'tdy se uhá ných něm. škol, které jak známo vy
jíti. Bez vítězné pomoci Jana So chovaly ohromné již množství vel
běskčho byla by padla Vídeň, a po kých učenců, nesmrtelných státníků,
Liidu této silné hráze bylyby sc va bystrých politiků, profesorů atd.
Taktéž nemohl by Němec, i
lily vzteklé roty turecké do západ
ních zemí německých, aniž byjim kdyby slyuul moudrostí všech sedmi
světoznámých mudrců, pokud by se
kdo byl mulll udolali.
Tak byla by říše německá
zhola nepoturčíl, státi se ašou, neb
upadla v orobu tureckou, posvátný jakýmkoliv jiným úradní em.
kříž na (: .imech křesťanských byl
U vojště pak nehodll by se ani
by ustoupiti musel půlměsíci moho za desátníka, neb vlastně nesměl
medánskému, a křesfané němečtí
by :mi sprostým vojákem tureckým
byli by sevstaly opovržcnou rají ve se státi, jelikož Turci až do této
své vlasti. Ze se tak nestalo, bylo zá doby , krestanů k službě vojenské
sluhou Jana Soběského, který slav dokonce ani nepřipouštějí. Kdo by
ným vítězstvím uVídně osudné záměry byl chtel pod jařmem tureckým své
Kara Mustafv úplně v nivec uvedl. statky uchránit, ten by se byl po—
Proto velebil tehda-';.celý ki'estan turčit musel.
sk svě hrdinského krále Soběs
Poturčenec bývá však na kře
ké o, co obhajce křestanstva, co vi stsny horší než skutečný Turek!
těze nad zhoubcem křestanův. Třeba A tolik zla, tolik neštěstí odvrátil
mim nyni ohlednouti se po Německu, od Německa hrdinský Soběský!
llerlítelé němečtí budují jako
jemuž především pros člo vítězství
křesťanského hrdiny, olik mnedle o závod pomníky mužům o národ
nalezá se tam mužů, jenž by Janu nost německou zasloužilým. Avšak
Scbčskému byli srdečně za to po neměli by tak zhola zapomínati, že
vděčni, že se stal obhajccm kre mnohý takový oslavenec nebyl by

stanstvs? Jistá to věc, že o všech
se to říci nedá, oněvadž patrná

ani mohl státi se německ m osla—

vencem, kdyby Jan Sobě ýnebyl

část horlivých
ěmců více dbá o Německo zachránil pred krutou po—
zachování německé národnosti, než robou & vládou tureckou. Proč pak
o obhájení víry křesťanské. Avšak ještě žádnému Němci nepřišlo na
i takovíto horlivci mají velikou pří mysl, že slavný Soběský pro zs.
činu, aby Sohěskému vděčně zpo chrůnění říše německé také nějaký

mínsli vítězství u Vídně

dobyté,

jímžto národnost německá. před kru
tým osudem zachráněna jest. Kdyby

pomník zasluhuje? Sobecký

byl

Slovan, jehož sláva i bez německých
pomníků nikde nezanikne. —

Podivný čtverlístek jetelový.
Po památném roku osm ačty
rycatém vyrojiíy se německé ná
pisy na štítech i v takových ryze
moravských obcích, kde toho nikdy
druhdy nebývale. Především lze tu
uvésti štíty s nápisem „skond-lung“
“ „

'

'

t“. V

Jinak, a to smutněji, vypadá to
v ryze slovanských obcích :!nápisem :
byt i ne všech
přec však v mnohých pádech. Vůbec
nevyvěsí u nás babka štít s ně—

meckým nápisem,

neumí-li sama

skutečně německy. Málo která babka
naučila se té němčině doma v obci

iiovějěí době objevuje se tu jaksi
zhusta jeětě čtvrtá sorta německých slovanské, a zajisté většina jich při—
štítů a sice s nápisem: „gepriifte učila se teprv v cizině německému
hebamme.“
jazyku. Chodívá to vmnohěm pádu
Co se dotýče těch německých asi takto. Hodné venkovské děvče
nápisů u hospodských, kupců &sta pošle se do Vídně na skušenou, aby
rostů v obcích veskrz slovanských prý se trochu německy naučilo.
S pláčem propouští matka dec
jest to věc více směšná než ško
dlivá., ba snad i poněkud -— uži rušku do toho cizího světa, aklade
tečná..
jí co nejvíce na srdce, by se tam
Nesrozumiteln' německý nápis nikdy Boha nespouštěla, aby se co
nad hospodou ne nad krámem v nejvíce chránila před zlými spolky
obci slovanské, poukazuje 'akob
& špatnými lidmi. Tak octne se ven
kovanka uprostřed hlomozu viden
rstcm na to, že tu hospode ý ne
upčík slovanské spoluobčany pova ského života, a uprostřed bezčet
žuje zajakousinerozumnou hol .,která něho lidstva, které semotam se proudí,
i tehd jako pitomá do kj'ůmu ado a nazvíce jazykem jí nesrozumi
hos 0 y ponese užitek, at se tusní
telným hovorí. O jak se tu pokládá
j akkoliv nešetrně a potupně nakládá, taková. holka za šťastnou, najde-li
tak 'akoby slovanský občan neměl rychle místo, kde pán neb pani po—
v sobě také čest & cit. Proto pova. chází z ech neb z Moravy. Tu
žu'e uvědomělý občan nesrozumi může se aspoň ve své mateřské
te ný nápis německý za spolehlivou mluvě náležitě s domácími dorozu
výstrahu, a ukazuje takovým neše— měti, a k tomu doznává co kra'anka
trným výdělkúřům radě'i zada, než obyčejněivět'sí vlídnosti. Pí'ij e ak
by jim jako k milosti o krámu & pátek, přijde neděle. Tu však 0 y
do hos Ody chodil, & nosil užitek.
čeině přijde na jevo, jak mělo v
Pa -li v obci ryze slovanské domě se dbá na svěcení neděle, na
má. starosta na tabulce nápis ně kostel, na půst a vůbec na křesťan
mecký, není to ovšem také žádné ský pořádek, a. děvče nezkušené
neštěstí. Německý nápis poučuje sou musí snad i slyšeti poučení, že prý
sedy, že spolusoused, jehož oni svou to 'sou sprostě brauchy, 'enž do
důvěrou starostou učinili, rači se vel óho města se nehodí, de prý
ještě držet drábské pranostykv, ně. jen o to každý dbá., by se mu co

mecky že je panský, a že yja

kožto starosta rád si v obci zahrál
na nějakého hrozně velikého pána.
Ale to jen třeba vědět a se tomu
zasmát, a tuším ani ten nejpůnovi
tější představený nebude míti té smě
losti, by v něčem svou libovolnou

choutku

vůžil. —

obci vnucovati se opo

možná dobře dařilo, a bylo hodně
nač se unterholtovat. Holka pamět
liva napomenutí matčina obrátí se 0
rada k ně'akě známé, která. se již
ve Vídni ůstatečně obeznámíla. Tu
však se dozví, že takové místo, kde
by se v každém ohledu dbalo na
křesťanský pořádek, ve Vídni tak
snadno k nalezení není, a že opu
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stí-li své dosavadní místo, sotva brzo
nějaké jiné nalezne. Nezb é. prý
jí nic jiného, než aby bu zůstala
na místě, až jest-li se snad něco
lepšího nevyskytne, aneb aby ra
ději domů se vrátila. Ano domů by
šla holka snad velmi ráda, ale bojí
se, že by se jí lidé vysmúli, kdyby
ve Vídni ani rok nevytrvala, a proto
chce raději vyčkati, nenaskytneli se
jí nějaké příhodnější místo. Zůstane

tedy, prý prozatim, na místě, a
zvyků, a časem izvykne nekřestan—
skému pořádku, a náboženské lho
ste'nosti. Za to ale naučí se pozne
né la znáti rozličné nedělní unter—
holdunky a auskonky, ačím více se
oblíbí, tím méně dbá pak na to, co

jí loučíeí se matka na srdce byla
kladla, abv totiž nikdy se nespou
štěla Pánaboha, a zlých s olků a
lidi aby co nejpečlivěji sec ránilať
Dostaneli se venkovské děvče
z krajin slovanskyeh hned k lidem,
jenž ani slova českého promluvili
neznají, pak musí se ona jako o
překot učiti německy. První ovoce
tohoto učení b'va průpověd „kyz
kont,“ jížto ho ka na všechny ne
srozumitelné řeči jak paní tak pana
od ovídá. Paní dava si ruku sku
te ně líbat, an mnohdy pantata za
zády panímáminými holce ukazuje,
že by mu bylo políbení milejěí, než
kolpa
těch kyzhontů.
A byt
i tako
\é
o pokušení
v četných
případech
nestévalo,
rede seznámí se ven
kovská dcerka, jenž přišla do Vídně
na skuěenou, v přemnohých místech
s tou jnejvlažnější nedbalosti nabo
ženskou. Svědomita v e 11k o van k a
zhrozí se toho, a utíká. se o dobrou
radu k nějaké již zkušené známé.
Avšak nechceli z marnivé bázně,
ze by se ji lidé smáli, bez odkladu
k rodičům se vrátiti, pak musí zů
stati na místě, a zvykat způsobům
nekřestanským, až i snad dokonce
z mysle vypustí napomenutí mat
cmo. —
Stane-li se, že venkovanka , jenž
přišla do Vídně na zkušenou

jí,.nechce-li se hned vrátiti do své
otěiny s nerozumné bázně před 0
směcbem lidským. Nesvědomité o
hazovačky vylákají neskuěené ven
kovance brzy i ten poslední sestaček
a ubohá stoji pak bez všelikých pro
středků v cizině, kde svůdnictvo
odevšad číhá.a nebezpečí nastražuje.
Není-liž to smutné a bolestné,
když naše české a moravské dcerky
idouce do Vídně na zkušenou, ani
z polovice snad takových mist nc
nacházejí , aby se tam náležitě se
třilo spůsohu ařadu křesťanského?
Není-liž to politování hodno, že tak
velmi čast dcerek našich co rok za
bloudí ve Vídni do domů, v kterých
se mnoho nedbá. na věci nábožen
ské; ba mnohdy svědomitému pl
nění náboženských povinností i zúmy
slně se překáží? Pří takovém množ
ství, co jich ve Vídni u p. zvyklí.
nešetřili třetího Božího přikázání,
jenž svěcení dne svátečního přika
zu'e, stane se ovšem snadno, že ne
jedna z nich, když u prostřed bez
ěetných zlých příkladů, lákadel a
pokušení o Boha dbáti přestala, za
nedlouho ani na tu počestnou šestku
více nedbá, až konečně se octne
tam, kde lebkovažné matky zane
chávají ubohé sirotky, tak zvané na
lezenee.
A tu jsme tuším u prameni—.,z

něhož původ svůj vzala značná. část
tabulek s nápisem: „geprutie he
bainme,“ ježto za esledních dob
jaksi zhusta v obcíerh slovanských
se objevují. Někdy nezví se ani na
venkově co ta neb ona ve Vídni

dokázala, a když takova osoba
prijde zase do otčiny „na lont“ jest
to na ni podívání, jak se sparaplíč
kem atd. parádí jak se všude něm
činou roztahuje, a í'rajle řikati si
dává. Brrr! Pakli ale taková. věc
přijde
do hlasu,
tak hráti
že bysijiždoma
ne—
ylo radno
a možno
na počestnou frajli, tu nejedná tak
zle zkušené osoba, použi'e nabyté

známosti němčiny k štučl'ovúní —
nc— babičství. Když je po zkoušce, do

najde hned žádného místa.,pak běda

slovanské otčmy vrátí se již hotová
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babka a v obci slovanské vyskytne
se pak nový německý štít, s napí
sem: Geprílňe hebamme. Nuže má
ten německý na is snad zahaliti
skvrnu nezachovalbsti, aneb chce se
tak ta novopečená babka vychlou

Kdo by však buď pro velkou
vzdálenost, neb vlastně pro potřebnou
výlohu nemohl dcerku svou poslati
do vyšší dívčí školy, necht tedy
místo té nebezpečné zkušené ji ra
ději dá zapsat do zlaté knihy dívek

bntí, jakých zkušeností ve Vídni na— českých, aby tak dcerka pomocí
byla? Naopak, štít takový jest tak dobrých a vzdělávacích spisů, bez
i'ka ustavíčným svědkem, že ta gc mravního nebezpečcnství více a lep
príifte hebammc na zkušené ve Vídni šího vzdělání si osvojila , než se to
v porušení upadla.
kdy stalo a státi mohlo na zkušené
Jelikož ta vídcnská. „zkušeiu'i“ ve Vídni. li věci tak důležité opa
pro naše hodné deerky zhusta neštast trností nikdy nezbývá. Nemusí se
ně, na ujmu nábožností a mravopočest ovšem jednokaždií na zkušené zo
ností dopadla. nebude na škodu-obra studit, ale kdo za to ručí, že právě
titi zřetel rodičů slovanských k tomu, ta neb ona uprostřed všelikých po
aby své dcerky lehkovúžně v nehez kušení sc uha'ijí?V nejedné obci nema
pečenství takové nevydávali.
Vídcňka, t. j. dcerka, jenž delší čas
Dosavádc posýlnli mnozí rodi— ve Vídni pobyla, ani sebe menší
čové své dcerky na zkušenou, což vážnosti. To není tuším jen slepá
jest důkazem, jak velice se cítí toho náhoda, a mělo by rodičům sloužit
potřeba, aby našim deci—kám slo za výstrahu.
vnnským nějakého vyššího vzdělání
l'oznamonúnípořadatele—
se dostalo. To však nedá se usku vo. !( dobromyslnémn pojednání
tečnítí dosavadní cestou, t. j. posý tomuto zdá se nám býti třeba, při
láným nn zkušenou. které jak inno dati několik slov na objasněnou, jak
lionúsobné žalostné zkušenosti do in_v na dotčené věci patříme. Co se
svědčují, velmi často sv. svrhla na štíti'iv vůbec týká, ponecháváme kaž
„zkaženom“ Aby dccrkv slovanské dému živnostníkovi za jeho právo
nabyly v skutku potřebného vyš v_vvésíti ho v té neb oné řeči; avšak
šího vzdelání, neelit ie pošlou pe— mim nikdo neupre, že německé štíty
čliví rodičové do vyšší dívčí školy. ve slovanské obcí hodijou se jako
Vyšší dívčí skol-a nalézá. se v Pre pěst na oko a vy íádají jako zasta
rově, v Tovačově, v Telči, a v ně ralá, opozdílá moda Není—línesmy
kolika jinýcli okrokn milovnýoh slcm a není -li urážkou obyvatelstva
městech naši v asti moravské, a v osadě německé vyvěsiti štít slo
bohdá. bude počet vyšších dívčích vanský, tož jest rozumne a slušno
škol u nás čím dále tím větší. Kdo v _obci slovanské živnost oblašovati
jen poněkud může, necht sveřísvon nápisem německým. Le by však sta
dcerku v_všsídívčí škole. a zajisté rosta ve městě aneb ve vsi obývané
výloh lítovati nebude. V takové škole z většího dílu lidem naším dovedl
ziska slovanská dcerka mnohých se honosití názvem Burgermeister,
vzácných a potřebných vědomostí, máme za nemožné a bylaby to od
a co zvláště mnoho plati, nabude měna zasloužená., proč si volíčové
též mravní a duševní ušlechtilosti. volili takový výbor, který zvolil ta

kového starostu. Ve starostovi ob
ráží se povždy smýšlení výboru, do
menší bylo, dá přec rozumný a o— spělost či nedospčlost, rozvaha či
čestný člověk přednost 'i'-edkaž ou lhoste'nost volíčův.
o našem přesvědčení však ne—
jinou, která z vídenské z učené jako
podezřelá, hrdopyšná íiílena se vrá— bezpečnější a škodlivější nežli štít
tila, byt ani štít, snápisem: geprufte jest úřadování v cize řeči, na němžto
se byli zde onde výborové usnesli
hebamme sebou nephvezla.

Holce takto vzdělané, byt i
snad její věno o nějakou tu stovku
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a sice z většího dílu z nei/časné
shovívavosti k obecnímu pí sal—oví
aneb k městkým úředníkům. Také
v nerozumu tomto vyhledávala ně
která města jakousi přednost před
venkovem.
Co se bab týká., víme že opn
trné obce samy se starúvají za včas,
aby některá zachovalá osoba a po—

„ Vídni pak platí přísloví toto u
svrchované mii—e;poněvadž tnm'o
duchovní potřeby lidu našeho nále
žitě postaráno není a sice nikoliv
bez viny téhož lidu. Kdyby, rodí

čově, starostové, učitelově

a u

chovní zprávcmvé odcha'tzqiíchn kra

jmům a krajankňm do Vídně na
srdce kladli, jak důležito jest ve

ctivá žena se v umění babickém velkém tom městě nnvštčvovati v ma

vycvičila, aby pak nemusily za vděk
bráti osobou neznámou aneb dokonce
takovou, jakou nn čtverh'stku mím
k uveřejnění v Moravanu podnném
apatřujeme.
Jest li že titlcuství směsné jest
na obvčejné ženské, padá. dvojnásob
do oci na babce, jižto nejvíce sluší
usedlost &.skromnost i proto,poněvadž
ji při každém křtu sv. bývá účastuiti
se velevážných obřadův církevních.
_
Tomu však co o jetelovém čtver
lístku stojí 0 příležitosti k mravní
a náboženské nákaze ve Vídni, ne
možná nám odpírati; nebot pravdou

jest; „velká města, velké hříchy.

teřském jazyku služby Boží, věotší
míval byl by k otcům Ligurianum
& pak množil by se počet českých
kastelův ve Vídni.
Takto však mnohá. služka od
vyknc si dříve Boha, nežli o českém 
kostele zvčděla a hyne pak na těle
a na duši. Tak jest na jisto posta—
veno, že mnozí úmyslně az návyku,

poněvadž toho příklad mají nadru:
hýcb, vymyšlenými lžemi proti cu
řádu Ligurianův rozličné předsudky.
roztrušují , aby lid naš od jediných
těchto českých kazatelův a. zpověd;
nikův,
odvrátí \pak
i. od Boha aod námdnusti

Podobenství k závěrku roku.
J est velké., daleké údolí, a tímto

ačkoli již dosti naloženo mají, sáhsií
přcdcc ještě pořád po novém břemenu
jedna,
uhú v levo. Cesta v lcvo chtějí všechno míti & domnívají se
jest šírnkáa rovna; úzká. pak 11ka— pořád příliš málo obtíženu býti. -—
mením & trním posetá. \" pravo ve— Opět jiní dělají sobě kratochvil usta—
doucí. ——Po cestě široké jde mnoho vičným měněním svého obleku; jako
lidí, ano bez počtu. Než malý jest děti usmívají se na každé nové ěaty,
zástup putujících po cestě úzké, a ajako páv svůj ocas, rozprostírá mar
i tento maly, zástup zmenšuje se na nost jejích: ozdoby a barev rozma
pořád, nebot po času k času pře— nitost. — Poutníci ale v pravo na
cházejí někteří, an se jim cesta příliš cestě jsou tiší a mírní; trpělivě krá—
obtížnou býti zda, tam na silnici ši čejí ku předu po trnité stezce, a. také
rokou, &jen málo kteří sem na cestu li sem tam brknou, honem vstávají a
úzkou. — Mezi pocestnýmí na cestě pevně postupují. Také jsou mnohoná
v'levo . jsou mnozi rozpustile veselí; sobně obtížcni, než ale všechna hře
vyskají a skotnčí; vysmívají a posmí mena, jimiž jsou sklíčcni, nesou na.
mívnjí se druhým na obtížné cestě. sobě za znameni kříž písmeny J. N.
„Ti blázni !“ pravějí, „že se jim chce R. J. — Nestěžují si, a nenaříkají si,
po oné pracné cestě jíti, ježto zde na drsnatou cestu; vesele patříjejich
jest dobře a příjemně! — Jiní na . oko k nebi a odlesk čisté radosti skví
cestě široké jsou více vážní s. nesou ' i se na tváři jejich.
na svých ramenou těžké břemeno, a
Na konci téhož údoli stojí úzká,
údolím idou dvě cesty —--v pravo
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těsná, tmavá brala, která do jiné, jest nyní cestou radosti a vede do
ráje nevyslovitelných rozkoší. Cestou

Gicestným
neznámésezemě
vede.
této bránještěsetkávají
na blízko

pak hrůzy stala. se cesta vlevo, a
kteříž po ní šli až k černé bráně, ty
vede nyní do tenmosti zevnitřných,
kde pláč askřípení zubů jest.
Ejhle, rozmili čtenářové! podo
lgenstvi dobrého a zlého života. -—
Udoli jest naše země; poutníci jsme
my lidé. Cesta v levo, po které tak
mnozí jdou, znamená cestu k hříchu,
nikdy více!“ ——Kdož prvé výskali
začínají bědovati; chtějí se vrátiti. jakož cesta v pravo — cestu ctnosti.
spět chvátati; alejiž nemohou.Strážný Břelucna, kterými _semnozí na levé
u černé brány uchvacuje je ramenem cestě obtěžují. jsou zbytečné statky
silným, &strká je do temného vchodu. mammonovy;jiní hledaji své radosti v
K 'i'lchozím s uzly dí vážně: „Složte marné nádheřeakrasc šperků ašatů.
uz y své &odhoďte břemena svá; sa -—Také putující po cestě úzké jsou
motnia prazní &nazí, jako jste z oné na mnoze obtíženi, břemena ale jejich
strany do tohoto údolí vkročili, mu mají na sobě nápis kříže J ežišova, to
site ho též opustiti; nebot v zemi, do est, oni nesou všechny obtížnosti ve
které nyní putujetc, platí poklady Íménu a dle vůle božského mistra,
vaše méně, než zpuchlina a prach; kříž nesoucího. -—Tmavá. úzká brána
jsout zboží ne r0pustitelné.“ A oni jest hrob; všichni musí zde skrze ní
musí všechno s ožiti a zanechati, čím jíti — do věčnosti; než ale zlí Cl'Wčj'l
se tak těžko nanesli a bolestným po— se před ní, do břipak radují se. Stražny
hledem se vší slávou svou se loučí. jest smrt; Onapoutníkům všechno od
—- Na ty ak, jižto ve ěperkách a. jima. — Zlýmjcjich poklad ', dobrym
nádherných barvách a v kráse radost jejich kříže, ——a za hro em vede
srdce svéhonacházeli, dechne strážný cesta v levo do věčného zahynuti;
ledovým dechem, a všechna krása do radostí pak nebeských vede cesta

obě
ráně stojí té
přísnýstrážný.
Jak cesty
mie Vpocestni
širokécesty
bránu spathiji, blednou; strach a.
hrůza rozráží jejich kosti, poněvadž
brána tak černě a tak nednmúeky
proti nim se rozvírá, a na hoře napis
stojí: „Kdo jednou vkročí, nevrátí se

zblcdne, a všechna líbeznost zmizí. —- v pravo. ——Po které z těchto dvou

Poutníci úzké cesty pozdravuji ra
dostně tmavou bránu, eo své poslední
zastaveni pouti své trudné; s nimi za
chází strážný přívětivě; kynejim, a

cest jsme tento minulý rok krá
ěcli? —-po které chceme a budeme
v'roee nastávajícím kráčeti ? po které

aby přišli a oni blíže se radí, a bře

hrány hrobově, a o které po smrti
cestu svou konati budeme? Na rez
chodu těchto dvou roků ozastavmo
sev mysli u této myělé y pátravě

mena ismeny J. N. R. J. znamenana
odkl aji plesajíee. Díky vzdávajíce
stíra" si pot z čela a střásaji prach
8 no ou akráčí sveselou tváří branou
tmavou. — Za branou rozcházejí se
ty dvě cesty opět, avšiehni, kteříž po
cestě v levo ke bráně přišli, musí
také na oné straně v levo jíti, ti pak
jižto po úzké stezce ke bráně přišli,
smí na oné straně také na cestu na
pravo vedoucí nastoupiti. — Alejaký
to rozdil nyni v těchto dvou cestach!
Cesta prvé tvrdá. —-cesta v pravo —

kráčející octneme se někdy 11tmavě:

&zkoumavě. Uveďme si na mysl , že
tou cestou, kterou zde na světě tomto
jdeme, toutéž cestou že i na světě
onom půjdeme. Kdo zde pořád —-az
do smrti ——
v levo 'de, bude také
někdy museti v levo jíti; kde ale na
úzkoucestu, na cestu svat 'ch zde na
stupujcavčrně po nídále
či, bude
také po smrti cestou blahoslavených
putovati ——
do života věčného.

W'—
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Výroční trhové na. Moravě.
Dle nejvyašíeh nařízení neodbývaji se trhové nikdy v neděli a ve svátek, něhrž v den
předcházející nebo náaledujíd.

Archlebov_(okr. Zďanský) I. v out. před
nv.Fab. : Sob. Den před tím trh na dob., 2.
v out. před sv. Fil. : Jak.. 8. v out. před
sv. Rochem, den před tím trh na dobytek,
4. v outerý před sv. Simonem & Judou.
Ausov (Auaee, okr. Moheln.) l. na Fil. &

Jnk., 2. na Jiljlho, 3. nnTnmdůe Ap.

Týdní trh každou středu.
Bánov (okr. Uh. Brod.) 1. v out. po stře
doposti, 2. v out. po ev. Petru a. Pavlu.
3. v out. po pozdvižení av. kříže, 4. v out.
po sv. Lucii. Trh na dob. před každým
ročním trhem.

Batelov (okr. Jim.), 1. v pondělí po Janu
křtít., 2.

ud. po nanehevz. p. Marie,

3. na BV. arborn.

Bouzov (gkr. Litovel.) \. v pondělí před
Fab. & Seb., 2, třetí pond. po Velikonoc-i,
3. v pon. před Maří Magd., 4. v p. před
av. “im. : Judou. Trh na len & na. přízi
každou středu.

Beroun (Bím okr. Dvorecký), ]. na. obr.

pend. na. nebevatoupení , 2. v pond. po

svatém Matonši.
Blučina (Laučic. okres Židlochov.), 1. v
out. svatoduš., 2. ve čtvrtek po Václav:-.
8. v out. po av. Mikuláši.
Bobrovů Dolní (Bobrnu, okren Novoměst),
1. v out. před sv. Jiřím, 2. ' out. před
sv. Bartol., 3. \! out. před všemi Sv., 4.
v out. před sv. Tomášem. Dob. trh v
pondělí před každým výr. trhem.

Bobrovů

Horni (okr. NovoměstJ, l. v out.

po 3. král., 2. v pand. po av. Víte, 8. v
pond. po sv. Mart. Doh. trhy: 1. v pon.
po 3 král., pak na. ostatní roční trhy.

Bojkovice

(okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí

před masopust. ned., 2. v poud, po Bož.
Tčle., 3. ve čtv. po sv. Vavř., 4. v poud.

po sv. Diviši. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a na obilí. Velké týhod.
trhy: \. vr- čt'v. před Vánoci, 2. ve čtvr.
před Velkon. Koňský trh každý čtvrt, \
postě; týh. trh každé pondělí.

sv. Pavla, ?. v pand.. po 4. neděli \'elk.,
3. v pon. po sv. Anně. 4. v puud. po nv.
Bušovice (okrea Zďanaký), [. v pondělí
Leopoldu. Trhy na přízi ten den před
před Božím vstoup., 2. první pondeli po
výr. trhy.
av. Martine.
Bergštnt (horní město, okr. Rymař.) [. na Boskovice (okres Zdanský), !. v pondělí
popelee, 2. v pond. po křížové ned., 3.
před Božím vstoupenim, ?. první pon. po
v pond. po lv. Mnh Magd., &. v ned.
sv. Martinu.
po obětování p. Marie. Koňský 8 dob.
trh každý jarmak. Trh týdní : na přízi Boskmiee. 1. v pond. po ned. dovím.. ?.
v pand. po ov.Vitu, 3. v pond. před ev. Váv
každou středu.
hvem, 4. v pond. po sv. Kateí'. Velké lýh.
Bilovlce (okres Břecl.) ]. v pand. po 3.
trhy ve čtvr. před Velkou., Sval-od. nvdtky
ned. posuň, ?. v pond. po sv. Jan stčtí.
&Vánoc. Koňůtí trhové ve čtvr. před kaž
Trhy dobytčí v ty samé dny.
dým
jarmarkem. Týhodni trh každý čtvrt.
Bleknpovlee (okr. Hrotovický). l. na. av.
Brno (Brůna), ]. v třetím pond. v únoru,
Matěje v únoru., ?..na sv. Petra a. Pavla., 3.
2. v 2. pond. v květnu, 3. v !. pondělí v
v out. po av. Bartol., 4. v out. po sv.!lnvlu.
září, 4. !. pondělí v prosinci. Každý trvá
lilie.-3 velká (Gross-Bitman,) [. v outery po
dvanáct dui, ovátkya nedele nevyjímnjíc.
po Hrom., 2. v out. před Velk., 3. \: out.
Ohehodníkům jsou čtyři dní předzačátkem
po nanebevzeti p. Marie, 4. v out. po av.
každého trhu ': vykládání & prodaji all'
F . S., 6. ve čtvrtek před Vánoci. Tý
in [:|—osu)povoleny. Hlavní trh nn vlnu:
hudní trh každý čtvrtek. Dobytčí trh
1. out. v červenci, který trs-ň osm dní.
před každým výročním trhem.
Trh
na. vlnu: [. v noh. před ev. Trojicí.
Bítov (Vóttau) !. prvníout. pour. Janu Nep.,
2. ten den před početím P.Bhrie. Koůňti
2. první out. po nejev. jmenu P. Marie.
trhové: v poud. po každém trhu. Trhy na
Bliyškn Osovn (okr. V. Meziříčský), jar—
mark dne 26. červenec.
dnb. tři dní před každým ročním trhem před
městem, totiž: ve čtvrtek, pátek a Bob.v
"Myška Veverská (okr. Tišňovský,) !.
týdních, jenž roční trh předcházejí. Týd.
v pondělí po sv. Apollonii, 2. v pon. pn
trh každou středu a pátek.
nv. Fil. & Jak., 3. v pand. po av. Janu
Brno staré. (Altbríinn) !. první pond. v
Nepomuckém, 4. ' pond. po sv. Bortel.
dubnu, 2. první pond. v červenci, .3. 2.
5, v pond. po sv. Cim. & Jude. Dobytčí
pondělí v říjnu. Každý trvá 0 dní.
trh po každé dopoledne.

Illiškovlte

(Lispitz, okr. Buděj0v., l. v

pon. po Bož. vstoup., 2. v 2. pon. po sv.
Michnln, 3. na av. Lucii, 4. nn den sv.

Vari-. Týh. trh každý čtvrtek.

Blansko. 1. v pon. po ". Janu kit, 2. v
pand. před lv. Mart. Trhy na vlnu: !. v

Brod Uherský (Ungariseh-Brod), 1. v
out. před3 králi, 2. ve čtvrtek po smrtné
neděli; 3. v out. po 6. neděli velkou., 4.
' out. po proměn. Christa Pána, 5. \! out.
po av. 'm. aJudě. Dob. trh před každ
ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek
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Brodek (Průdlitz. okr. Proudí). 1. v ont.
před hrom., 2. ' o'nt. před tom?.. Marie, '
3. v nterý po av. Alžbětě.

Brtnice (Pirnitz, okr. Jim.), 1. ten den
po novém roce, 2. ten den po sv. Prau
t'u'nce,:l. na. sv. Fil. & Jak.,

4. ten den

před nnvltiv. P. Marie, 5. ten den po
Anjelu Strážci, 6. ten denpřed všemi Sv.
Přední trh den před každým jarm.
Brumov (okr. klub.), 1. 14 ledna, 2. 7.
května, 3. 1. červenec, 4. 20. srpna, 15.
21. října, 6. 16. proti. Kdyby jeden nebo
druhý z těchto trhů padl na neděli ucho
svátek, odhýván bude výroční trh mí
:dedujíoi všední den. Dob. trhy odbývají

se v ty samé dni,jako trhy výroční. Týh.
trh každý out.
,
Bronse" (Bruumeífeu), 1. ? out.' Velkou.,
2. ve středu před naneb. P. M., 3. vpon.
po av. August-., 4. v pond. po početí P.
Marie. Trhové koňmi. !. v out. Velkou.,
2. v pond. p'o sv. Aug-ust. Dobytčí trh v
pond. po av. Auguntinu. Týh. trh každou
středu a sobotu.

Brušperk (Bmuunberg) !. v pátek před
květ. ned., 2. v outerý před nanebevzitím
P. Marie, 3. v outerý po av. Kateřině.

Břeclav. (Lundeuhnrg), ]. na sv. Jiří, 2.
v úterý po nar. P. M. Trh na vlun: !.
dne &. čerVnn, 2. 23. září.

Březová (Brilum, okr. Svitav.), 1. v pon.
před obrácením sv. Pavla, 2. v pondělí
po nalezení Sv. kříže, 3. v pondělí po po—

zdvižení ev. krize, 4. v pondělí před Lu
cií, 5. v pondělí po sv. Markytč. Velcí
trhové: 2. před květnou ned., 2. v sob.
před nar. Páně. Trhové na vlnu a na.
koně v outerý před každým výročním
trhem.
BIIČOVlce.. !. \“ mi. po ned. masopustní,
2. v pond. pře Sv. Duchem, 3._v pand.

sv. Šim. nJudon. _DQb'tčí trh katd '
n.
před ročním trhem. )
, po
Bystřice (v Novom. Jim.), !. v pond. po
sv. Jiří, 2. v poncL po ev. Jakubu. , 8. v
pondělí po av. Ludmila., 4. ve středu po
uv. Havin, 5. v pondělí po av. Dorotě.

Velké týhodní trhy: !. v out. před Vol
kouocí, 2. v out. před všemi Svat. Trh
nn len & přízi v pondělí 0 ar. Havle.

Trh na koně a na. jiný (obyt. ten den
pred každým jarm. Týhodni trh knidý
out. a pátek.
'
Bystřice (pod Host.), !. první čtvrtek v
postě, 2. na sv. Filipa a Jak., 3. v out.
před sv. Jiljím, 4. na av. Václava. Kodltí
a dobytčt trhové: 1. v sob. před prvním
jarmarkem, 2., 8. a 4. ten den před jarm.
Týll. trh každý out.

Bystřice llrtlbú u Olomouce.(Gross-“'i
sternitz). ]. na sv. Matěje, ?. v pónd. po
»v. Pilip. a Jak. 3. na sv. Bnrtul., 4. na
sv. Ondřeje.

. _

Bzenec (Bisem), !. v poud. pu ok't. av. 31.
králů, 2. v třetí pond. v poste, 3. v pond.
po Janu Křtit, L v pond. po sv. Václav:-,

též koňští a dobytčí trhové. Týdní trh
kazdý poud. a čtvrtek.
(ihre ln (okr. Kramář-.), !. v pondělí p..
drulé neděli Velkou., %. na Jiljího. 3
_ na av. Havla.

(Šáslnt'lco (okr. Třebíč., kraj Jihl.) , výr.
& doh. trh; 1. v out. po zvěatovdní P.
_Marie, 2. v out. po sv. jm. P. Marie.

('erllů llora. _l. na sv. Josefa, ?. v out.
před Fab. & b'eb., 3. na IV. Vavřince,
4. v outcrý před sv. Havlem. Týhd. trh
. každou středu.

l'cn'ellů

Vodu (i(othwnsaer), !. v pond.

před Fabianem aSebaatíanem, 2. v pond.
po Fil. 5 Jak.. 3. v pon. před rozeslat-ním
ap., %. v pand. před posvěc. chrámů. Do
l-ytúí trhy: ]. ve čtv. po středopoeti , 2.
ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. ve

před Bartol.,
Judě.
Koňský-l».vdpond.
:; nlnytčipotrhav.tmSimonč
den po“
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.
ve čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh.
Budějovice Moravské (Mill-riach-Budwitz), _ trh každou středu.
!. v out. po 3 krilích, 2. v out. před "ejkovlfc (okres Hodonín), 1. v poru. po
sv. Marku, 2. v pond. po sv. Kunigundě.
Božím vstoupeuím, 3. \“ out.. po sv. Jiljí,
4. v out. po sv. Havin. Dob. trh na den
Trh ua vlnu: !. dne "i. uníje, 2. v pon.
po sv. Václ.
před každým výročním trhem. 'l'ýh. trh
každý čtvrtek, potom dm velicí trhové Dačice. ]. ve čtvrtek po druhé neděli
ve čtvrt. před Vánoci & na zelený čtvrtek.
postní, 2. v outerý po Vavřinci, 3. v out.
Budišov ( autu-h), 1. na. av. Filipa a .la
po nv. l-'1'antišk11Ferafinu, 4. v out. po
kuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3. na
w. Mikuláši, 5. v onterý' před vstoup.
av. Ondřeje. Velké trhy: !. v sobotu
Páně. Přední trhy: tendcu před každým
jarm. Dnbytčí trhy: 1. třetí středu v postě.
před květnu" nedělí , 2. na sv. Tonuíše
?. druhý ponděli po sv'. Vavř., 3. druhý
Ap. Trhové na lou a na přízi každou
mh. Trh no. vlnu 7.jara a na podzim
pond. po nv. Františku Ser., 4. na druhý
0 ostříhání ovcí po druhé soli. Trh na
pouol. po sv. Mikuláši, pak první středu
v každém měnící. Týb. trh každou sobotu.
koně a na jiný dobytek v nahotu před
květnou nedělí. Týdní trh každou sobotu. Dalešice (okres Breton), !. na pmdtkn
Budišov (Budischnu, okr. Třebíčský), na
sv. Pavla, 2. na av. LeOpolda. Týh. trh
každou středu.
sv. Oudř. Veliké týdui trhy: na den sv.

i" Tom. ap. & v pon. v pašíovém to'mdní.

Buchlovice (okr. Hrad.), 1.v out. po obr.
sv. Pavla; 2. v out. po sv. Cyr. a Math.,
3. v out. po Boz. Tělo, 4. v out. před

Dambořice

(okres Žďanský), !. v pond.

po Božím vstoup., ?. v pond. po av. Mrt.
Týhodni :. dobytčí trhy ve středu ode
středy popelečni až do velkou.
.
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Doubravice (okres _Blaničký), !. v pond.
po sv. Fabiano a. Sebastiano, 2. v out.
svatodyůní,

3. v pondělí

po nv. 1331101.,

4. na Sim. &.Jude. Koňské n dobytčí trhy
v sobotu před každým výročním trhem.

Doubravník (okru Timor.). ]. na den
sv. Fab. & Seh., 2. na sv. Jane křtil...
3. vponděll po povýšení sr. kříže. 4. na
sv. Ondřeje. Koňití trhové: \. v poud.
po smrtnó nedělí, 2. v pondělí po vstou
pení Pinč, 8. v pondělí po Auj. Strážci.
'l'ýh. trh každou středu.

llebliu

(okres Tišňovský), [. na den na

vňtivení P. Marie, 2. ' pond. po promě
něni Pána Christa, 3. na sv. Havla, 4. na
den Mlňdntek.
Dědice (okr. Víškovský). Trh katdý pondělí.

roce, 2. » pond. po provodní ned., 3. v
pond. po av. Janu křtít., 4. v pond. po
sv, Václav-n.

.

Fry.-Will (Freistadt, okres Holešov-.;.,!. dr.
pond. po Jmenn Ježlů, 2. v pon. po na—

nebevstonp. Páně, s. v pond. osv. Jiljí.
4. v pond. po sv. Mikuláši.
elké rýh.
trhy: ]. v pond. po květné neděli, 2. v
pond. po sv. Petru u Pavlu, 3. v poml.
po sv. Václavu.

Frydlnnd.

u Olomouce, ]. na sv. Jouofa,

2. v out. svntodušní, 3. v pon. před sv.
Matoušem, 4. na. sv. Tomáše. Týhod. trh
každý pátek.
_

l'rydlnnd

(okr. Místecký), 1. nn sv. Jiří,

postě, 2. dne 28. října. Trh na vlnu 16.
máje. Trh každou sol).

2. pon. po ev. Petru n Pavlu, 3. v pon.
po sv. Matonňi. Trh dobytčí před roč-n.
trhy.
_
Fulnek. !. v pond. před sv. Fab. a. Sol-_,
2. v out. před květ. ned., 3. v pond. po
navštiv. P. Marie, 4. v pon. po sv. Frant.
Ser., &. v poud. po sv. Barboře. Trh na
len & přízi na každý výr. n týhod. trh.
Koňůtí & dobyl.. trhové: 1. v out. před
květnon nedělí, 2. v pond. po ev. Frant.
Ser. Trh na vlnu dne 1. června. a 6. "j.
Týh. trh každou sob.

2. dne 25. dubna, 3. v outerý po sv. Vn
vi-inei, 4. dne 21. prosince. Týhodní trh
každý out.

2. na ovat.. Linhartn, 3. na den svatého
Matouše. T_x'hodní trh každé pondělí a
pátek.

Dlouhá Loučka (Unter-Langendort,okr.
Uničov.), l. v stř. před Velkou., 2.1; pon.

po sv. Bartol., 3. v pond. před sv. Mik.,
4. v pond. po sv. Trojici.

Dobroměllce

(okr. .Kojetlm), !. na svet.

Jiří, 2. v pond. před Port-ink., 3. na sv.
Ondřeje. Týh. trh každý čtvrtek.

Domnůtút (Dunn-dt), 1. první pondělí v
Drnholonše

Drnoholer

(okr. Hrom), !. na sv. Vid.,

(Důmholz), 1. v pon. po třech

krůlieh., 2. v pondělí po kýchmmé ned.,
2. v pond. po třetí ned. velkou., 4. \:
pand. po ev. Bortel., 5. v pondělí před
Brigit. Trh koneký v aob. před prvním
jorm. Týh. trh každou středu. Trhové na
dobyt.: ve ntředu po 8. králích, 2. ve
středu po třetí ned. postní, 3. v out. po 3.
ned. velikou., 4. v out. po sv. Bartolom.,
6. v on!. o sv. Brigitě.

Dřevohost ce (okres Uh. Brod.), ]. druhý

out. po hromn., 2. v out. po ev. Filipu ».
Jak., &. v out. před nar. P. M., 4. druhý
out.. po věeeh Svatých. 'frh na vlnu: !. v
pond. po sv. Jiří, 2. v pon. po sv. \'íwl.
Koňský &dobytčí trh: v pond. před každ.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.
Dub (v okr. Olomouck.), !. v pond. před
Obrácením sv. Pavla., 2. vpond. před sv.
Joe., 3. v pand. před uv. Jun. Křtit., 4.
v pond. před sv. Mart.

Dunajovice Horní (Ober-Dammitz.,okres
Znoj.), l. na sv. Marka Ev., 2. na pov.
sv. kříže.

Dunnjovlco Dolní (Untor-Danowitz. okres
Milan.), !. v pond. po uv. Jiljí, 2. v pond.
po ev. Lucii.
Dvorec (Hof), l. v pond. po mr.Trojici. 2. \!
poud. předvi. Svat.. Týh. trh kaldý pátek.
Dvorce (Hóflcin v Mik. okresu.), týhodni
trh každý čtvrtek.

Frenštát

(Frankstadt), Lvout. po novém

roce, 2. v out. po prov. ned., 3. v out.
po sv. Janu křtít., 4. v out. po sv. Vic.
Trhy koňské : doh.: 1. vpond. po nov.

Goldšteín,

I. v pond. po smrtné neděli,

Guntramovice čiliGuntrovlce (Gunterso
dorf, okree Liban/ský), l.v pon. po kých.
ned. spolu trh na. koně, 2. v pond. pu
Bartol. :; trhem na sudy.

"noullce

(Gandleradorf, okr. Znoj.). trh

každou 50h.

Ilodonin (Gallus). !. v první pon. v po
stě, 2. v pond. po kříž. ned., 3. v ont. v
týdni nv. Vavřince, 4. v pondělí před
uv. 'imonem a .ludou. Koňňtí a dobytčí
Irh: 1. V.první pand. \' poutě, 2. v pon.
po sv. Simmné & Jude. Trh na vlnu:
l. v outerý- po Božím Tele, 2. \! outerý
před Vánoci. Týdenní trh každou středu.
[lulu-šou !. v atřcdup., 2. v out. po Boi.
Tčlc, 8. v out. po ev. Anně, 4. druhý
out. po uv. Václavu, &. ve čtvrtek po sv.

Lucii, : na těchto 8 dní týh. trh. Trh
nn len, na přízi & vlnu o týhodních tr
zích každou středu. Dohytčí trh ve čtv.
před volným trhem.

llulomonc

(Olmiltz). !. v pand. po ned.
v ukl. sv. 3 králů, 2. v pond. po sv.
Jiří, 3. třetí poud. po ev. Janu křtít.
4. druhý pond. po nv. Michalu. Velké
Iýdm' trhy ten den před každým ročním
trhem. Trhy nalcn :! nn Hai před jsme.
a o jarmacíeh, také kai ou středu 11so
botu o obyčejných trzích. Trhy na vlnu:
!. ve středu po ev. Duchu, 2. ten den
před vi. Svat. Trh na koně & dob. vždy
8 dní před každým jam. Obyčejné týdnf
trhy ve středu a sob.
Hostel-adice G[oatorlitz, okres Krumlov.)
1. \? out. po 1 nod. po dovím., 2. v out.
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po křížové ned., 8. na ht. Mngdal., 4.113
sv. Lndm., 5. na sv. Kateřinu. Padnouli
pali tyto tři výr. trhy na sob., neděli
neb pondělí, drží se v nastávající out.
'l'ýdní trh každé pond.
Hostům (Hosting, okr. Buděj.), !. v první
pon. po ev. 3 králích, 2. v pon. po am.
ned., 3. v pon. po sv. Fil. & Jakubu, 4.
v poudě-lí po ev. Michalu. Trh na len,
přízi, vlnu, koně & dobytek v sob. před

každým jarm.
Hrádek (Erdberg, okres J.írosl.), roční trh
na sv. Jakuba. Včtů.

Hradiště

(Hradiech), 1. druhý out. před

masopustní ned., 2. v out. po třetí ned.
velkOn., 3. v outery'-po ev. Marketč, 4. v

outerý po narození P. Marie, 5. ' out.
ev. Mnrtínč. Přední trhy: l.v druhé pon.
před masop. nedělí, 2. v pondělí po třetí
ned. velkou., 3. v pondělí po nanebevz.
P. Marie. Trh na lcn a přízí o předních
trzích, též ve. ntřcdu a v sobotu po celý
rok. Trh na vlnu o předních trzích. Km'n'ití
trhové každé pondělí. Trh na dobytek
pak týh. trh w. stř. & v sob.
llrnnice (Weisskírchcn), !. dne 24. března,
2. v pond. po sv. Jakubu Starším, 3. v
out. po ev. Mir-hal , 4 v out. po sv. Bnr

hoře. Trh na vlnu: !. v pon. první po
ev. Janu. Ncp., 2. v první pond. po sv.
Mich. Přední trhy v noh. před temito 4
jal-m. na narrmeuí P. Marin, v sob. před
sv. Lucií. Trh na len, přízi, vlnu, koň
ský & dobytčí na den předu. trhů.
Hrozenkov (okr. Brod.), 1. v ont. po av.('yr.
&Math., 2. v out. po m:. Urb., 3. v out. po

nanebevz. P. Marie. Týh. trh každý čtvrtek.
Hrušovnnv (Grumbach,okr..,aroalmaký), 1.
dne 2. le ., 2. na av. Fil. :: .luk., 3. nn. av.
Vavř., 4. na av. Mart. Tyla. trh k ideu sob.

llulin, ]. \' ont. před nv. Fab. n . eh., 2. v
pond. po nv. Trojici, 3. v pand. po ev.
Bartol., -t. v out. po sv. llnvln; na dohyt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týho-l. nr.
obilí: v out. každý týden.
_
Hlízová ném. (Doutwllllaubc okr. Stern.),
\. v pond. po ev. Janu Křtiteli. 2. v pond.
před \'elk., 3. v pond. po sv.Mich., 4. v
pond. po sv. Lucií. Týh. trh každ. sobotu.

llustopeč (okr. Hranický), l. v out. pohro
mníc., 2. v out. po ev. Fil. 3 Jak., 3. v out.
po ev. Vavřinci, 4. v out. po všech Svatých.
Trhové týhodní knždý čtvrtek.
Hustopeče (Auspitz), [. ve.čtvrt. před av.
ProkOp.. 2. ve čtvrt. před av. Nikod., 3. ve
čtv, před 0. pomícením. Velké týh. trhy: [.
ve čtvrt. před hromn., 2. na zel. čtv-rt, 3.
ve čtvrt. před ovatod. nvůt., 4. před Vánoci.
Přední trh ten den před kaž.jarm. Koňaky
: dob. trh každý čtvr., potom doh. trhové
v pond., v out. a ve stř. v každ. témdni

k thnám' : odclmání a k prod. abcpov. &
vepřového dobytka. Trh na vlnu: 1. ve stř.
po B. těle, 2. ten den před ev. Havl.

Hvězdlice (okr. Bečov.) l. na postní stř.
po ev. Duchu, 2. na lv. Martina.

Ivančice (Vančíee, Eibenechitz), 1. v pand.
maeop., 2. v pond. po er. Urb., 3. v pond.
před naneb. P. M., 4. ve čtsjr. po av. rd
ženci, 5. první pond. v adv. Dob. trh před
každ. trhem v_i-r. Týh. trh v out. a v_pát.

Janlál čilí Jůnov (Joharuiísthal, okr. Sim
bereký), 1. na sv. Jiří, 2. \; pond. před
naroz. P. Mar., 3. na av. Tom. ap. Veliký
týdní trh v out. avatar!.
Jaroměřice (Jaroměř-íta),1. na sv. Valent.
2. v první out. po Angelo Meríči (v pand.
před tím dobytčí trh), 3. na av. Marketu,
4. na sv. Mat. Ev., 5. na sv. Martina.. Tr
hové na koně a jínňí dobytek drží se ten
den před jarm. totiž: 13. února, 12. Genre..
21. září a 10. listOpadu. Trhavé týh. od
M. září až do 1. dubna každou sobotu.

Jaroslavice

(Jnslovitz), 1. v pond. po Boi.

'l'., 2. v pund. po sv. \'avř. Týll. trh každý
out., 3. v pond. před xv. Michalem.
Jedovnice (okr. Blair.), 1. v pon. po hrom.,
2. \! pond. po bílé ned., 31.v pon-[. po ev.

'l'rnjiei, -t. v pond. po av. Václavu. Koňský
n dobytčí trh v pond. po každém jarmarku.
'l'ýhod. trh každé pontL Každý _výročnítrh
po 8 dní se povol. v prodeji a vlkoupi.

Jemnice (Jmnnitzi, !. na sv. Apolcnu, 2. v
pond. po třetí ned. Velk., 3. \; pou. po Boi.
'l'čle, 4. na FV.Jak.. 5. na sv. Mich., 6. v
pond. po ev. Undřeji. Trh na koně a dob.

trn den předknijarm.,

potom první out.

v každ. měs. 'l'ýh. trh knžfd. out. &sobotu.
JM'iřko (GewíL—nth),
!. v poud. po dovím.,
2. v pond. po 4. ned. \'nlk., 3. v pand. po
ev. Bartol., 4. \- pand. pí'cd sv. Kateř. Trh
na lon & přízí kazdý out. po celý rok. Trh
na. dobytek každý ent.

Jevišovice (Jníspítz, okr. Znojmu), roční a
dobytčí trhovč: !. v out. po sv. Matěji, 2.
druhý pond. po sv. Jak., 3. v poud. po mír.
P. Marie, 1. v první pond. adventní.
.Illllnvn (Iglau), \. ve čtvrt. po sv. Matěji.
:S.ve. čtvrt. prod sr. Jun. Kit., 3. ve čtvrt.
po ev. Ludmile, &. vo čtvrt. po av. Kateř.
'l'rh na vlnu: I. ve čtvrt. před Petronil.,
2. ve čtvrt. před' ev. Voršílon. Přední trh
před vč. 4. jarlnarky. Trh na len & přízi:
1. ten den před sv. Jan. lířtit., 2. ten den
před n'. Knteř. Trh na. kouč.. dobyt. před
každ. junmu'k. Týh. trh knžd. out. a sob.

Jimramov

(Ingrowitz, okr. Novom.), !. v

pondělí po nauehovst. Pánů, 2. v pond. po
povýš. sv. kříle. \'clicí trhové: l. v pond.
po umrtné ned., ?.. v pand. před ev. Tou..
ap. Dubytéí trh pu umrehcvatoup. Páně.
Jlřlee (Iritz, okr. Kruml.), 1. v out. po smrt.
nod., 2. v út. po ev. Vavř.,3. v út.. po 24. říjnu.
Jičín Nový (Nentítscheiu), I. ve středu před
nbrácon. nv. PAv., 2. ve stř. před av. Dn—
ehem, 3. _vestř. před nv. Vavř., 4. ve středu

před av. Sim. : Jnd. Trh na koně a. dobyt.
ve dny trhů výroč. Trh nn len &přízi jnkn
týh. trh každ. sobotu. Trh na vlnu: první
pond. v červnu a druhé pond. vlietOpndu.

Jičín Starý (Altitacheín), l. v pond. po drn
iebné ned., 2. pond. po ev. Petr. &Pav.
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3. pond. před sv. Vše. Konský a dob.

trh v tytéž dny.
Jivovů (Giebau. okr. Štern.), !. první
ve středu před Božím vstoup., 2. ten den
před ev. Bartolom. Trh týhodni každý
pondčlek.

Kamenice

(okr. Jihlnv.), !. v out. velik.

2. na sv. Ja
Věta., 3. na av. Vúcl. 4.
na av. Šim. : Jud.. 5. na av. Tom. np.
Dob. trh. ten den před každ. jarm.
Knrtonsy
(u Brna.) dob. trh. 1. v út.
po koň. trh. Brněnek. v břez., 2. v pon.
Troj., 3. v pond. po nv. Vid., 4.
út, po heh. trhu Brnem. v pros.
Kon-Ice Dolní, !. na sv. Fab. & Šeh.,
2. na den sv. Joa., 3. ne den sul-“let.
4. na. sv. Jana. křtiL, 5. v poud. po ev.
Felixu Adnku., 5. \? út. před sv. Katcř.

Padne-li ]. 2. 3. neb 4.jnr. na pět. 80b.

trh každou středu. Doh. trh v pand.
před každým výročním trhem,

Kostelec. (okr. Plum), 1. v út. podruhé
ned. velk., 2. na. sv. Vavř., 8. vůt. po
nanehevatonp. Páně. Trh na obilí každý
út. po celý rok.
Krůllcc (okr. Prostčj.), 1. v pond. po
provední ned., 2. v pond. po sv. Jiljí.
Krásna (okr. Memi-.), 2. v ponděli po sv.
Jiří, 2. v pond po ev. Vavř. Týdní trh

každý pátek.
Krolněřiž (Kremsíer), l. druhý pond. v
postě, 2. v pond. po čtvrté ned. velkou.,
3. v 5. pon. po sv. Duchu, 4. out. před
sv. Mat., 5. v out. po, av. Lucii, 6. v út.
po sr. Damin. Přední trhy 1. v 4. roh.
po av. Duchu, 2. v den pv av. Max. 3. v
den před sv. Lucii. Trh na len a. přízi
každ. týh. trh. Trh na vlnu ve stř. po 4.
ned. velk. Trh na koně &doh. 8 dní před

ned.,
v příští
pond. Trh na
obilí drží
každ.sečtvrtc
.
Kounice Honlí, l. 10. dub., 2. 14. čer

vyroč. trhy. Týh. trh každou sobotu.
Krumberky (Křivá hora.) 1. v out. velk.

vence, 3. 3. říju., 4. 9. liatop. Pndnou
li trh. na. sob. ned, neb svátek, budou
se den potem držeti.
Kelč (Keri-.a), !. v út. před sv. Matěj., 2.
v pand. po sv. Fil. 9, Jak., 3. v pond.
po pozdv. sv. kříže, Lvr'lt. po navět. P.
Mar., 5. v pond. po ev. Alž. Týh trh ve
čtvrtek v každém temdni.

Krum ov (Miirisch-Kromou), 1. v pon. po
hromu. 2 v pond. po sv. FiL &Jak., 3 v
poml. po porcinkuli, 4 v pond. po sr.
Martině. Vel. týh. trhy. 1. na sel. čtv.,
2. Ten den po ov. Tom. ap. Trh nn len

Klobou
po av.

(v okr. liustop.) l. v pond.
roj., 2. v pon.

po Vav., 3. v 2.

pou. v postě, 4. po ani-., 5. na. S.Barb.
Trh na dob. den po každ.jarm. Trh na
obilí každé pand.
Klobouky
(v okr. Brodek-.) 1. v út. po
ohrác. ev. Pav., 2. út. po velk., 3. na
sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. 6 út. po
posled. ned. svatod. Veliký trh v pond.
před nar. P. Krista Trh na doh. ten
den před každ. jarm. Doh. trh každé
pond. po celý půst. Trh obyčej. každ
utřed. po celý rok.
Kninlce (Knihitm,okr. Bush.), !. 15. červ.
2. 7. října. Velké týdui trhy: ]. v pon.
o sv. Marketě, 2. v pon. po sv. Frant.
r. Ročni- trh na dob. v pand. po sv.
Mikuláši.

Kojetín

l. v út. po 3. ned. velík., 2. v

út. po av. Matuuůi, 3. v út.. po nv. Mar.
4. v ůt. po nv. Fab. &. b. Trh dob. v

pond. před klid. jarm. Týh. trh hažd.

středu.
Kokory (okr. Přen). výroč. &dob. trhy:
]. 2.pond. po sv. 8 král , 2. v pou. po
2 ned. velk.. 3. v pon. po sv. Pet. &Pav.
4. v pon. po sv. Frant. Ser.
Konice
(okr. Olom.) 1. v poud. po uuu-.
P. Marie, 2. ve otředu před uv. Mart.
Hlavni trhové: 1. ve středu před velk.
2. ve utředu před vánoci. Doh. trh v
pon. před velik. : ve středu před ván.

Koryčany

(okr. lí 'ov.) v út. po nav.

roee,2vůt. po běned., 3vůt. po

rv. Troj. 4. 17út. po sv. Vari. Týhod.

2. na av. M. Majd., 3. v pand. před sv.
Alžb. Trh koňský & dob. ten den před
každ "m jarm.

a. na. přízi:

1. \“ pond.

před av. Cyr. &

M., 2. na sv. Anna, 3. na sv. Martina.

Týh. trh každý čtvrtek.
Křenová (Kronen, okr. 'l'řeb.), !. v pond.
po gelk., 2. 24. června, 3. v pon. po
av. Sim. a Jude.
Křlznnm (ukr. Velk. Memi-.), 1. 1! out.
před sv. Fab., 2. ten den před av. Joa.,
3: \: out.. před P. Mar. ánčž., 4. v out.

mů . roč.
sv. Kat.
dob.tentrhdenpřed
trhem;Koňský
trh na &vlnu
po
sv. Pet. :! Pav., týdm' trh každý pátek.
Kunovlce (okr. Holešov,), ]. ponděli po
bromu., 2. v pon. po bílé ned., 8. dne 4.
červ., 4. v out. před nar. P. Marie, t_v'h.

trh každ. pon.
Kumstát 1.dne ?. led., 2. v pon. před vě.
Svat., trh na vlnu 1. na J. Křtit. 2. na.

sv. Vid.

'

Kuřim (Gur 'n, okr. 'Piší), 1. v pond. po
sv. Fab. a eb.,
v pon. po sv. Jiří, 3.
na. av. M. Mrúd., 4. v pon. po všech Sv.
epolu i trhy na dobytek.
Kvasice (okr. Krom.), 1. v poud. před
hromn.. 2. na druhý pon. po velk.. 3. na.
ev.Vňcl.,když ten svát. ua ned. připedne
v pon. na to se odloží, 4. v pon. před
ned. adventní.
Kyjov (Gaya), !. \: ouL před květ. ned.,
2. v out.. evatod., 3. v out. po sv. anjelu
St., 4. v 1 out. v adr., 5. ve čtvr. po
bronzu.; trh. houští: !. ve čtvr. po smrt.
ned., 2. ve čtvrt. před av. Duchem. Při

tom také ten den před. kal. jarm. trh na
koně & dob.; týh. trh kai. út. & pit.
14
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Lanžhot 1. v out. před ev. Duchem, 2. v
v out. po ev. Bnrtol., 3. v out. po všech
Sv. Trh ne dob. před výročn. Když vě.
Sv. v pon. připadne, bývá dob. trh také
v outerý.
Louka (Wiese), !. šeeté pon. po vel.. 2. v
pond. po jménu P. Marie, 3. ? pond.
po ev. Martině.

Lednlce (Eiegrnb), 1. v ont. po ev. třech
král., 2. v pon. po 4 ned. velk., 3. v pon.
po ev. Jiljí, 4. po první ned. edven. týh.
trh každou středu.
Letovlec 1.v pon. po ned. kýchavné, 2.
po ev. Pet. 3 Pav., 3.vpon. po sv. Jiljí,
4. v pon. po ev. Mart. Vel. týh. trhové,
]. ve středu před velk., 2. ve stř. před
ev. Duc-h., 3. ve stř. před vin. Trhy koň
ůé: 1. v pon. po druhé ned. post., 2. v
pon. před jarm. ev. Pet. : Pav., 3. v
pon. před ev. Jil'í, 4.vpon. po jerm. ev.
Mart. Přední trh den předkat. jarm. Trhy
na vlnu: v out. před nalez. ev. kříže, 2.
v out. po povýšení sv. kříže.

Lhota hrozne (okr. Suite.) 1. v 4. out.
v poste, 2. v 4. out. po volili., 3. v 2.
out. po nar. P. Marie, 4. v 1 out, vadv.
Týh. trh každý úterý.
Libavá (Liehau), 1. v pon. po jm. Jež.,

2. v pon. před Regate, 8. na "Jakuba

větě., 4. ne. ev. Mart., 5. na sv. Josefa
před kazů. ročn. trh na dob., vlnu, přízi
& len.

lelny

něm. (Deutsch-Liebau), ]. v pon.

po ev. Valent., 2. v pon. po vetoup. P.,
3. v pon. po naneb. P. Marie, 4. v pon.
před vL Sv. Trh na. koně 3. dob: !. v
eob. před 1. roč_ trh., 2. dne 2. list. .!
padne-li ne ned., dne 31. října; týh. trh
každý čtvrtek.
Llpnlk (Leipnik) 1. v ůt. po obr. ev. Pev.
2. ve čtv. po ned. družeb., 3. ve čtv. po
B. Tele, 4. 2 out. po ev. Jak. &Anně, 6.
v out. před vi. Sv. Přední n'hy ten den
před každ. jarm. na len,přízi, vlnu : do
byt. Koň. trh: 1. dva týdny, totiž: od
etl-. v 2. ned. postní až do pátk. v přílt.
týd., 2. 2. týden po 2. ned. poetní po 2.
týd. od etř.až do druhého pát., týh. trh
v pond.

Llp0v (okr. Stalin.) 1. 2 út. po velk., 2
v out. po vě. Bv. Dob. trh den před tím.

Liptál (okr. Vsetín). l.v oano nov.roce.
2. na den ev. Jiří, 3. ? out. po ev. Pet.
:: Pav., 4. v out. po ev. Vím. :: spolu i
trhy ne dob. Trh týh. každý ou't.

Líšeň neb Llšňn (Ldech), l. v pon. po
av. Fab.aŠeb., 2. v pon. po Boz. vetoup.
3. v pon. po ev. Jiljí, 4. v pon. po ev.
Mart., týh. trh knžd. pond.

Llícnčlcc

(okr. Kam.) 1. v 4. pon. v

poste, 2. pon. po av. Pet. :. Pav., 3. v
pon. před ev. Mat., 4. v 2. pon. před
ev. Lucií.

thovel

(Littan), l. v out. po obr. ev. P.

2. v out. poemrt. ned., 3. v out. před ev.
Jen. Křest., 4.. v out. před ev. Mich., 5.

na ev. Mikel. Přední trhy v eob. před
těmi jm.;
trh na len & přízi na obyč..
roční !. týh. trhy. Koňeký & doh. trh 8
dní před jara; týdm' trhové každ. pon.
& pátek.

Lomnice (okr. Tišňov.), 1. dne 7. ledna,
2. v pon. po druž. ned., 8. v pond. po
ev. Innoc., 4. v pon. po ev. Havle, téz
trh na dob.; týh. trh ve středu.
,

Lošllcc

(okr. Timem), 1. v out. po sv.

3. král., 2. v pon. po Judike., 3. v out.
po ev. Pet. & Pav., 4. 7 out. před vř.
Svatýmí.
'

Lysice (okr. Krmit), !. v out po hmmn.
2. 1 út. po lv. Jiří, 3. 1 out. po ev.Btu'
tolom., 4. 1. out. před ]. ned. adventní.
Před každ. jerm. jest koň. &dob. trh, a

ten den po jarm. trh na vlnu; týh. trh
kazd. eobotn.

Malenovice (okr. Není.) 2. v pand. po
ev. Valent., 2.vpond. po 4. ned. vel., 3.
v pond. po ev. M. Majd., 4. v pon. po ev.

Vůcl. trh kud. čtvrt
'
Medlov (Medka, okr. 'dl.) 2. v out. po
ev. Janu Ev., 2. dne 2. července, 3. dne
21. září.

_

Měnín (Mónitz. okr. ZidL) 1. v out. po
sv. Mark., 2. v out po ev. Frant. B., 3.
2. out. po ev. Mikul., týh. trh každ. etř.
!lčřl'n [Wollein, okr. Vel. Mezeř) 1. ne ev.
Met. ap. 2. na ev. Sever. Dob. trhyvůt.
před velkou., před sv. Duch. a po poč.

P. Mme.
Mezlřič Velneelrů
ritseh),
po ev.
ůt. po
trh na
v out.

[Walachiech-Meee

1. \! out. po ev. 3 král., ?. v út.
Troj., 3. v dt.
ev. Bert., 4. v
ev. Mart., 5. v ut. před kv. nezl.;
vlnu: 1. v út. před ev. Jan. N. 2.
po ev. Terezii. Doh. trh ten den

před kud.jnrm.; týh. trh každé ond.
Mezíříč Velke [Grpee-Meeeritch, 1. '
ent. po ev. Fab. & S., 2. v ent. po bílé
ned. 3. v out. po ev. Prak., 4. v out. po
uv. Mann., 5. v out. po ev. Ondř. Velké
trhy týh.: 1. na velký pátek, 2. na. av.
Tom. ap. Přední trh před lutž. trh; trh

na len, přízi, koně : jiný dob., ten den
před kaz. jarm., týdní trh- hid. středu
a. p te

Mlkulov

[N'lkolehurg], 1. v out. po ev.

Fab. :

., 1. v out.. po druř.. ned., 3. v

out. entod., 4. v out. po ev. Markétě, 5.
v ent. po neneh. P. Marie, 6. o ev. Václ.
7. v out. po ev. Mart. Předníptrhy: 1. 4
dní před ]. jarm., 2. Bdní před druhým,
3. 4 dní před sedmým; trh na kon! :.
mzličný dob.
'
Mlkulovlee [Niklowita okr. Znojem.], 1.
na ev. Jak., 2. na ev. Meri., 3. v pon.
po sv. 3 král., týh. trh. kai. čtvrtek.

Miroslav Melita, oltr. Kruml, ]. na ev.
Flor. 2. na ev. Jiljí, 3. v out. po pem.
dušiček.

erov

llreu, okr. Moheln.], 1. v pand.

po
pon.bílpo ned.,
Šin. 2.
eJ zdp-on. po Porcinlr. 3. v
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llielck !. na tučný čtvrt., 9..před kv. ne
dělí, 8. ve čtvrt. po B. Tele, 4. ve čtvr.
po neneb. P. Marie. Koňský : doh. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
každý čtvrtek.
Modřice [M6dritz, okr. Bru.], [. 2 pon.
po sv. 3
'I., 2. pon. po sv. Flor., 3.
druhý pon. po sv. Blu-L, 4. dne 3. říj.

Mohelnice [Milglitz], 1. v pon.po 1. ned.
po devítu., ?. \! ponpo kříž.nad., 3.vpou.
po nar. P. Mar., 4. v pon. po sv. Mart..
Velký till. trh. v pon. po naneh. P. Mar.
Trh. týh. každou sob. Dva koňské trhy:

ve čtvrt. po ev. Oudřeji. Pak každý den

před jam. koňský : dobytčí trh.
obrnmkostol
(v Znojemsku) 1. dne 26.
března.,:. dne 20. srpna. na “.Bcrnardn
DOpol. trh na. dobytek.

olbrnmioe (Wolframitz, okr. KrumL) l.
na obr. sv.Pavla, 2. v out. po sv.Trojici,
3. na sv. Michala.

Olešná (okr. Blair.),ročnítrh dne 23. června.
(Dlešnicc (Oehš l. v pon. po Boží vstoup.,
2. v pon. po sv. Václ. Trh na. vlnu v out.
po ev. Mart. Koňské trhy: !. v pon. před

nv. Fab. :. ob., 2.v pon. po Božím vstonp.„
3. v pond. po ev. Vácelnvn, 4. v pon. před
ve čtvr. před kříž. ned. : ve čtvr. před
sv. Martinem. Týh. trh kal. pand.
ev. Martinem.
(Olkowitz,okr. Zn.), 1. na,den
Mohelno (okr. NúměěLl, 1. v out. svato— ulehovlce
naštlv. P. Mgr. dne 2. čel-vo.; připadne-li
dnř., 2. na sv. Matouše.

tento evitek na sob., tedy ten pond. po
[okr. Ždúnelq, !. v pon. před
něm. 2. v pen. po Roche.
rv. Janem. křtít., 2 v pon. po nar. P. N.
Olomouc viz Holomouc na straně 207.
Vall-:. trhy: \! pond. před velkou. a ve
opalov (okr. Třebíč), 1. v pond. po sv.
středu před vinocí.
Janu křtít., 2. na av. Ondřej. Dob. &koli.
Mrakotln (okr. Telečský , l. v manip.
trh na oba jenu.
out., 2. v pitek po sv. 1.aJakuba, 3. ('soblnlln (Hottenplotz), l. v pond. po
nn sv. Annu. 4. na sv. Václava. Dohytéí
obrácenisv. Psv.,2. v pond. po draz. ned.,
trh ten den co trh roční.
3. v pand. po ev. Janu křtít., 4. v pond.
Mysllbořire (okr. motor.), 1. v pand.
nel . ení sv. kříže, 2. v out. po sv.Jilji.
půdáli.
natoz.
pond.
po týlntrh
sv. Mi
Trh P.
na Mu.,
len a 5.
navpřízi,
:; na
X měšť. u Olomouce, ]. v pond. po In
kai. pát. Koňský n dobyt. trh hid. jal-m.
vocabit, 2. ve čtvrt. před ev. Jan. kit.,
Oslovany (alu-. Ivaně-.). 1. v pon. po květ.
3. ve středu po ev. Brutal., Lna ev. Mart.
ned., 2. v pond. po ev. Janu křtít., 3. v
Týh. trhové kazdý úterek.
pond. před sr. Havlem.
Němčí; . u Brna. 1. v out. po 2. ned. po Ostrava mor. (Ouran, Můhr., v Nero—Jič.
velk.. ?. v out.
14. ned. po ev. Trojici,
kr.), !. ten den po nov. roce. 2. na av.
3. v out. po prv-m nod. po sv. Martině, 4.
Met.. 3. ve středu před ntoup. Páně 4.
v out. po novém roce. Koňský : do—
v pon. po Porciunk., 5.119.sv. Matouše, 6.
bytčí trh ten den před každým jarmar.
v pon. před ev. Cecílií. Dob. &koňský trh
Týh. trh 1:12.sobotu.
před kai. jarm. Trh na len, přízi a. vlnu:
Napajedla, 1.7 out. po hromnic., ?..v out.
1. v roh. po ev. Fil. a Jak., 2. v sob. po
po rv. Janu Nap., v out. po ev. Bartol.,
sv. Michaila.Velké týh. trhy: 1. vont. před
4. v out. po vl. But. Trhové na len
vdn.,2. vout. před velik. Týh. trh. každou
n přízi den před m.jum. Trh na do
sob., na černou zvěř každý out. ; stř.
byt.ten den po ku. jam
Ostroh [Ostrnu], !. v out. převdmuop.
Nedvědice. 1. v out. po nmrtné ned. 2.
ned., 2. druhý pond. po ev. Behai-i. 3.
v out. po ev. Makoto. 3. v out. po sv.
sw pon. po sv. Duchu, 4. v pon. před.
Jiní. Lva čtvrtek po Brněnrkém jnrm.
hodami. Týh. trh. knž. pátek a ten den.
řed počet. P. Marie. Týlx.trh. kaz. sob.
před kaz. jarm. trh na koně a na doh.

Morkovice

Neměla, u Bm 1. rvní out. po nov.
roce. 2. v out. před Božím Tělem.

Němčice, u Olomouce, !. v útery po 51an
ned., 2. v out. po Bartol.

Německo (okr.Novou), ]. dne7. er
2. dne 11. září. Dobyt. trh na oba jan-m.

Nivnice. 1. v druhý pon. poutní-2. druhý
pon. po Bož. Tele, 3. v pon. po. nar. P.
H., 4. druhý pon. po ev. Martině. Dobyt.
trh 0 knžd. výr. trhu.
Nosislav. (Noodan, okr. Židl.). 1. out. po
„Janu křtít. 2.v out. po sv. Martině.
Nová ves (Neudorf, okr.Oetr.), 1. v onl.
po ar. Frant. de Paul.. 2. v out po na
nebevzetí P. Marie, 3. \: out. po ev. Mik.
Trh dobytčí před jann.
soví! Blato (Neustatdl), 1. ve středu po
hromn., 2. ve stř. po lv. Duchu, 3.ve stř.
před IV. Jak., &.ve atř. po ev. Frant.. 6.

Ost rovnčice [Sehwmkirchere okr.Ivane. ,

výr. trhy: l. v pon. po sv. Munro [! .
leduej, 2. v pon. po B. Těla, 3. v pond.
po nar. P. M.. 4. na den sv. Barb.
Osvětimany lotr. Kyj.] 1. v out. před ev.
Anton. Pad.„ 2. v out. po sv. Mat. dob.
trh před výročním.
Otaslavice [oh-. Prost), [. v out. před ev.
Mat., 2. v out. před sv. Lucii, 3. v out.
před ev. Mich. Trh na dob. v pon. před
kai. výročí. trhem.
Paskov [PaskauL 1. na den sv. Jiří, 2. v
out. před nar. P. M.. 3. v pond. po nv.
Lukáši. Ev. Trh na. len, přízi, vlnu, koně,

& dob. vždy o jam.
Pouzdrany [Pana-am. okr. Mikul.], 1. v
pond. po bromu., 2. v pon. po 4. nad
velkou., 3. v pond. před sv. Pet. 0. Pav
4. v pon. před ev. Jiljim.

14.
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Plumlov, 1. v out. po posl. ned. mop.,
2. \? out. po B. Těle, 3. v posl. out. m.
září

Podivín (Kosti, okr. Břec.), !. na obrňc.
sv. Pav., 2. na sv. Fil. & Jak., 3. v out.
před ev. Pet. & Pav., 4. na sv. Jak. vět.
5. v out před ev. Mich., 6. na sv. Kat.,
jeetliby ale 1, 2, 4, a 0. jarm. na sob.
neb na ned. připadl., drží se příští out.
Trh na koně: 1. na obr. sv. Pav., 2. na
sv. Kat. Týh. trh každé p 11.

Pohořelice

(Pohrlitz, okr. mu.), 1. v út.

po Bv. Mat., 2. v out. po nel. av. kříže,
3. v out. po ev. Jak. větě., 4. v out. po
ev. Frant. Ser., 5. v out po sv. Ondřeji.

Týh. trh knž. out.
Polchradice 1. dne 26. červn., 2. dne 13.
listop.

'

Polešovice

(okr. Hrad.), 1. na obrác. sv.

Pav., 2. v pon. před ev. Jan. Křestit. 3.
druhý pond. po sv. Váel.
Pošli“ (Bodenstndt), 1. ve středu po ned.
druž., 2. v out. Svatod., 3. na av. Kateř.,
4. ve čtvr. po ev. Bart. Trh na len, přízi,
koně 3 dob. ten den před každ. jarm.
Trh na vlnu ve střed. po povýů. e. kříže.
Trh obyčejný každou sobotu.

Pozlovice

(okr. Brod.) 1. v pon. po ned.

druž., 2. v pon. po ev. Pet. &Pav., 3. v
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po 3.
ned. adventní.
Pozořice [ohr. Slavk.], 1. v pon. před av.
Fab. & Šob., 2. v out. Svatod., 3. vout.
po oevic. 4. v pond._po sv. Ondř.
Prav ov [Pralitz, okr, Zidl.], 1. v p0n. př.
sv. Duch., ?. v pon. před ev. Vás!., 3. v
pon. po nv. Mart.
Prostějov
[Prosanitz] , l. v out. po stře—
dopostí, 2. v out. před vstoup. Páně, 3.
v !. út. po naneb. P. Marie, 4. na druhý
out. po všech Sv. Přední trhy před kaž.
jarm. Trhy na len a přízi: ]. v pou. po
středop., 2. v pon. před sv. Abdon., 3. v
poud. předev. Šim. aJud.. 4. vpou. před po
četim P. Marie. Dob. & koňa. trhy: 1. v
pon. před etřodop., 2. přodpoel. úterý
před naneb. Páně, 3. před poalwout. v
srp., 4. předposl. out. před ev. Sim. a
Jud. Týh. trh kaž. pond. : čtvr.

l'rostoméřlee

[Proemeritz], 1. v on. po

vět. ned., 2. v pon. po ev. Jilj , 3. na.

sv. Tomáše ap.
Přerov [Prerau], 1. v out. po smrt. ned.,
2. v out. po vatoup. řadně, 3. v posl. out.
v srpnu, 4. v out. po vů. Sv. Trh před
každ. jarm. Týhodni trh v out. & v pát.
Příbor [Freiberg], 1. v pon. před hromn.,
2. v pon. před av. Fil. 3 Jak., 3. v on.
před sv. Jak. větší., 4. v pond. pře sv.
Hedvik. Trh koňský adob. 1. v pond. po
emrt. ned., ?. v pond. po ev. Vitu, 3. ?
pond. po nar. P. Marie, 4. v pon. po ev.
Murt. Trh obyč. každou sob.

Račice

l. v out. velik., 2. v ten den po

av. Martinu.

l'ndlmiř

[Rothmiihl u Svitavy], 1. dne 25.

července & pulne-li v ned., tedy násle—
dujiciho dne, 2. v pon. před posv. cis.

Radostín

[okr. Velk. Meaeř.] 1. první pou.

po av. Valent., 2. první pon. po av. Sta—

nisl. 3. první pon. po sv. Frant. Ser., 4.
první pond. po početí P. Marie. Trh kaž
dou sobotu.
Rouchovany [okr. Hrotov.] 1. ve středu
před velikou., 2. ve střed. po sv. Vítč,3.
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před wí
nocí. Koňský trh před každým jenu.

Rousínov

[Raumaitg okr. Slav.], 1. v

pon. po sv. Jos., 2. v pon. po av. Troj.,
3. v pon. po ev. Bart., 4. v pon. po sv.
Frant. T_x'rh.m. každý oůt. & pátek.

llejlwad neb Rajhrady [Raigern], 1. druh.
pond. před ev. Bened., 2. druhý pon. po
sv. Vavřinci, 3. první pon. před sv. To

Říše nová [Neureuch, okr. Telecký), 1.
druhý čtvrtpo velkou., 2. v out. po av.
Pet. a Pav., 3. v out. po w. Voršile. 4.
v out. po povýů. sv. kříže. Trh dob. ten
den před každ. jarm. Týhod. trh každé
pondělí.

Říše siarů [Altreuseh, okr. Tel.], 1. na
sv. Joa. dne 19. hře:., 2. na sv. Víta, 3.

na sv. Havla.
Roketnice [okn Třehl, ]. v 2. středu po
sv. 3 král., 2. ve stř. po nod. Mimi-ik.
3. ve stř. po sv. Pot. a. Pav. , 4. ve stř.
po ev. Frant. Bar.

lioslee. !. ve stř. pon. roce, 2. vestřed.

po sv. Jiří, 3. ve stř. po av. Anně. 4. v

pon. po ev. Havin. Týh. trh kaž. Itřed.
Rožnov [Rožnau], 1. ve stř. před hromn.
2. ve stř. před sv. Janem křtít., 3. ve
utř. před ev. Annou, 4. ten den před Vš.

Sv. Dob. trhy ten den před had. jar-m.
Týhod. trh každou noh.

llosvald lRedoltice, okr. Osou-].1. vpon.
po ev. Jak., 2. v pon. po lv. Sim. aJud.
Trh na vlnu: l. nn ev. Jos., 2. v pon.
po čtvrt. ned. velk. Na len &. přízi trh

každý out.
Rýmařov [RomerstadtL l. v pon. před
ev. Duch., 2. na navštívení P. Marie, 3.
v pon. před sv. Mich., 4. v pen. před
av. Mart., 5. druhé pon. po n. roce. Týh.
trh každ. sob.
Slavičín [okr. Brod.], 1. v pon. před ohr.
sv. Pav., 2. v pon. po av. Vojt., 3. v pon.
před sv. Pot. a Pav., 4. v pon. před ev.
Václ., 6. v pon. před ev. Mart. Dva dob.
trhy na druhý a čtvrtý jarm. Trhy na
vlnu: 1. na av. Vojt. 2. na sv. Cecil.
Slavkov [Alister-lítal, 1. v pon. po obrác.
sv, Pav. 2. v pon. po 2. neděli velk., 3.
v pon. po sv. Jak. větě., 4. v pon. po
sv. Mat., 6. v pon. po sv. Alžb. Rada. a
dob. trh na ev. Mat. Trhy týh. každý

out. a phek.
Slavonice [ZlebingaL 1. v pon. po sv. 8
král., 2. v pon. po smrt. ned., 3. v pon.
po ev. TroJ., 4. na. uv. Mat., 6. na sv.

213

Výroční uhovč na Moravě,

Alžb. Velké týh. trhy: !. na zel. čtv. 2.

až do květ. ned. Týh. trh kai. pond.

v pon.
BV.Duch., 3. na ev. Tom. ap.
_ & pát.
Trh dob. v sob. před kaž. jarm. a z po— Snfov (okr. Vranova), 1. out. po ev. Cyr.
& Meth., 2. na sv. Víta, 3. na sv. Bar.
čátku prvního poutního týdne až na av.

Mart. od 14. do 14. dní. Týh. trh každ.
pon. Trhy na vlnu: 1. v pon. řed ev.
Pet. \\ Pav.. 2. v pon. po uv. V cl.
Sloup, !. v pon. n B. Těla, 2. v pen. po
sl. sv. anjela str 11.

Slušovice,

roční 8 dob. trhy: 14. dubna,

25. srpna, 27. října., 24. lintop.

Sovinec

[Eulenberg. okr. Rym.], 1. poel.

pon. před av. Mat., 2. první střed. po ev.
Duchu, 3. posl. out. po sv. Ondř.

Spálov

[Sponau, okr. Hren.], !. na sv.

Jiří, 2. na sv. im. : Judu. Dobyt. trh
každý roční trh.
Shiri-. [Starq okr. Třeh.], !. v enter-ý po
hrom., 2. na av. Knnig. 3. března; 8. na
sv. Jiří, 4. na sv. Jak. větů., 5. ten den
po narození P. Marie.
Stará Říše (místo na sv. Tomáše) dne 19.
března, na ev. Josefu.

Staré Brno, viz: Brno staré.
Staré město (Album), !. v pond. před
muopuat. pond., 2. v pond. po ev. Jiří,
3. v pon. po ev. Anně, 4. na sv. Knteř.
T_\'h. trh kazd. out.

Stonařov (Staunem, okr. Jim.), 1. v první
pon. po hrom., 2. \! prv. pon. po ev. Pet.
a Pav., 3. v první pan. po uv. Václ. Doh.

trhy o jmm., týh. trh každ. sob.
Stmehotlee (Raueenbruek, okr. Znoj.), 1.
v out. velkon., 2. na net. Bortel.
Slrnželi; ve středu před hmm., 2. v ten

4. na av. Havla. Dob. trh před kaz.
„ jarm. Týdní trh kai. pátek.
Saturn (Schagtau, okr. Znoj.), 1. na den
sv. Feb. : Seb., případ. ale ten svátek
v sob. nebo v pon., tedy aejarm. budoucí
out. drží, 2. v out. Svatod., 3. na sv.
Matouš, 4. 7 out. po sv. Murt. Trh na
len & přízi \“ wh. po sv. Mart. 'h-h tý
_ hodni každ. pond.

Simberk

(Schildberg), 1. v pond.masop.,

2. po ev. Prak., 3. v pond. po sv. Alžb.
Velké trhy: 1. ve středu před vánoci,
2. ve stř. před velk. Koňští : dobyt.
trhové: ]. druhou sob. v postě, 2. v pon.
„ po čtvrté ned. velkou., 3. new. Alibětu.

Slnpnnicc

(okr. Brněnsk), 1. třetí pon.

po velk., 2. v pond. po nnnebevz. P. Mar.,
. 3. v pon. p_ohromnio.

Stěpánov

(Stěpanau, okr. Jevícký), l. v

out. po 3 král., 2. v out. po Medardu,
3. v out. po mnebevz. P. M., 4. v out.
po vů. Svat. Trh na dob. v pand. před
_ trhem výročným.


Sternberg,

]. v ent. po hromn., 2. vout.

po velikou., 3. v out. po ev. Vavř., 4. v
„ out. po uv. Havl. Dob. & koňští trhové:
1. po obrác. ev. Pavl., 2. v pon. před ev.
' Vavř. Týh. trh každý pand. & pátek.

Slílary

(Schiltern, okr. Vra'm),]. 2hý out.

po sv. Jiří, 2. v out. po naneb. P. Marie,

8. v Out. po nerez.. Krista Pan.,4.vout.
po lv. Alžbětě. Dob. :! knňští trh. před

den před zvěst. P. Mar., 3. ve středu
před mvit. P. Mar., 4. ve střed. před
nepošk. poč. P. Marie.

„ každ. jarm.
Sirnmberg, (okr. Novojič.) 1. ve středu po

out. před ar. Duchem, 3. v out. po nnvštív.
P. Mur., 3. ve 2. out. po vyerlvizení uv.
kříže, 5. v out. po obět. P. Mar. Týh.

_ po sv.

Slrůillcc,

l. v out. po ev. Dorotě, 2. v

trh. hlžd. stř. Trh na dob. v pand. před

Jarm.

Střílky (Střílek, okres Zdenu), ]. v ou
terku před popel. stř., 2. v out. velikou.,
3. v out. po ev. Butol., 4. v out. po ev.
Nav. Dob. trh 0 kal. jarm.
Studená (Studein1 okr. Teleč), 1. na sv.
Jana Nep., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
[. v p_ond. po květ. ned., 2. v pand. před

vánoci. Dob. trh 0 jam.
Svllnvka (okr. Book.), ]. v pon. po novém
roce, 2. v pand. po lv. Jiří, 3. v pon. po
ev. Vavř., 4. v pond. po ev. Havle. Dob.
trh v out. po každém jarm.

Svitava

(Zwittnu), l. v pond. po hromn.,

2. v pon. po navšt. P. Marie, 3. v pond.
př. ev. Jíljim, 1. v pand. před ev. Murt.
Velcí týh. trhové: 1. v pand. po sv. Jiří,

2. ' pand. po sv. Havla. Trh na len :
přízi had. pond. 'lrh na vlnu ten čtvrt.
po nales. sv. kříže a. dve nisled. čtvrt.,
2. ve čtvrt. po sv. Jiljí a na tři čtv., na
to koň. trhavé kak. pond. po celý půst

kýchav. ned., 2. ve střed. po Bož. Těla,
3. ve střed. po ev. Bartol., 4. ve střed.

Humber; (Bcltónberg). l. na obrácení sv.
Pavla, 2. vpond. po květ. ned., 3. vpút.
po Bož. Těle, 4. 4tčho srpna, 5. na sv.
Havla. Koňské & dobyt. trhy: 1. v pátek
před prvn. jarm., 2. v pon. po květ. n'ed.
_ T_ťh. trh každ. stř. a sob.
Svnbenice (okr. Vaškova).l. v pond. ma
sopust., ?. na litý pon. po ov. Duchu, 3.
v pon. po ev. Mich.
Telč. !. 1: out. po ev. Pavlu, 2. v out. po
družebné ned., 3. v out. evatoduš., 4. v
out.. po ev_ Anjelu Stráž., 5. 1:out. po sv.

Mart. Vel. trh na zel. čtvrt. — Dobyt.
trh před ímž. jnrm. Trh týhnd. lmž out.
Trh na. vlnu 1. v out. po ".F'il. 11Jak,
?. 1? out. po ev. Havle. Dob. trh. 1. out.
hald. měs. a kdyby na ten den připadl
svátek, nejprvé příští stř.
Tišnov (Tišnovic), l. v pond. před hrom.,
2. v pond. po ev. Fil. & Jak., 3. po na

nebeu. P. Mar., 4. v pond. před“.on
ment. Týh. trh každ. pond. a dva trhy
na vlnu: 1. v pondělí po sv. Medardu.
2. v pond. po sv. Terezii. Dobytdí trhy

v out. po hz. jarm.
A
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Tištín (okr. Kojot), 1. 7 out. po sv. Joa.
pěst., 2. v out. po ev. Janu křest., 3. v
Žhý out. měsíce října..

Tlumačov (okr. Napaj., vHrad.kr.), 1. v
pond. po 8. král., 2. 8. pon. po velkou.;
8. na sv. Jiljí, 4. ha sv. Havla..
Tovačov (Tobitechan , 1. ln! den po nov.
roce, 2. v outer. ve orločnl. 3. v outer.
svatod., 4. v out. po ev. Vdel. Týhod. trh
v out. 7 každý týd.
Trachtln (Tracht, okr. Huatop.), l. v pon.
po av. Trojici, 2. v pond. po nv. BartoL,
:. ' pond. před sv. Ondf.
Trnnvkn (Tyl-nan, okr. Tab.), 1. ? lni
pond. v postě, 2. na sv. Jiří., 8. na av.

Jak., 4. den všední po nemz. P. Marie,
5. na. av. Mik.

Troskovice

(Treskavic, okr. Milan.), !.

v pond. po ili-é ned. velikon., 2. v pond.
po naroz. P. Marie.

Tršice (okr. Livm), 1. 7 out. po jménu
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Janu Nep., 3.
ve středu po nerez. F.Merie, 4. ve středu
po sv. Mart.
Treblč, 1. v středopostí, 2. na sv. Bartol.
Veliký trh na sv. Annu. Koňský ; dobyt.

trh ten den před kai. jarm., pekvonter.

sv. Maří Majd., 4. v out. po sv. Šim. :
Jude. Trh koňskýya dobytí-1luzdý pon.
Veseli novi- (okr. Lael-.), 1. v out. po av.
Marketě, !. na av. Václav. Hlavní týdní
trh v out. před květ. ned., 8. v out. po
xv. Loop. Trh na dobytek zároveň 9 roč
ním trh.
Veseli staré, 1. v out. po květné nedeli,
2. Ve střed. po sv. Trojici, 3. Mý out.
před sv. Anjel. Stráže., 4. Žhý out. v
adventu. Trh na dobyt. ten den před
kazů. jermar.

\'Istrnlce

dolni (Unter-\Viatornitz,okreu

Mik), 1. v out. po sv. 3 král., 2. v out.
po av. Cyr. & Method., 3. na svet. Filip.

3 Jak., 4. na sv. Jakub., 5. na av. Ma
touše. 6. v pon. po sv. Ondřeji.

Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. ve čtvrt. před kříž nod.,
3. ve čtvrt. před sv. Matoulem, 4. ve
čtvrt. před sv. Tomin. Dob. trh. o těch
4 Jarm.
Vlachovice, l. \! out. po hrom., 2. St! út.
po av. Fil. & Jak., 3. \! out. po nanebovz.
P. Marie, 4. žhý út. po sv. Havin, v den

řed tim trh na dobyt. Nh. trh kai. sob.
V esence (Wostiz, okres Milan.), 1. v

před IV. Aloisiem a v outer. po vč. Svat.

pondělí po Božím Tele, 2. 81:1pondělí
po sv. Matouší, 3. v ponděli před všemi

v pond. po 2h6 ned. postní, 2. v pond.
po ev. Troj., 8. vpon. po n'. Duchu, 4.
v pon. po ev. Frant. Ser., 6. v pond. po
". Lucii. Trh na koně 8. dob. ve čtv.
před lním & Mým jar-m. Týh. trh kai.

Vracow (okr. Kyjov.), 1. ve středu po ve
lik. ?. na svat. Prokopa, 3. \: outerý po
všech svatých.

Týh. trh každý pond.
Třebová Moravská (Mihriach-Truhau), 1.

gohotu.
Treůi (Tricach), 1. 3tí pond. v postě, 2. v
pond. po ev. Prokopa, 8. ? pand. po sv.

Frant. Ber. Dobyt. trh na trh výr. Lvýr.

:. dnb. trh v pond. po sv. 3 král. Týhod.

trh každ. pátek.
Tvrdonice (Turnitz, okres Břeclav.), L v
pon. po dražeb. ned., 2. nan. Matouše.
Uberčlce (Auenchitz, okres Huston), !. v

Sntými.
vranov

(Frein), ]. na popelečnl středu,

2. na erat. Floriana., 3. na av. Annu, 4.
v pond. po obrůc. sv. Pavla, 6. na Du
šičky. Trh nn. koně v sob. před obrác.
sv. Pav. Připadne-li výr. trh na nahotu,
odbývá se násl. ůter. & dob. trh v pond.
před tímto úter.

\'mtěnin

(Fmtting, okr. Jam.), 1. na den

nv. Fab. . eb., 2. v out. po květ. ně
děli, 3. v out. po sv. Marketě, 4. 1: out.
po sv. Jiljí, 5. v out. po sv. Kateřině.
Trh
koňský &dobytčí před každým jarm.
pond. po 3 král., 2. v pond. po av. Tro
Vsetín. 1. v out. po hromn., 2. v out. po
jici, 3. v pond. po ev. Frantiňk. Týh.
ev.
Fil.
& Jak., 8. ten den po proměněni
trhy každ. our. a. pátek.
Krista P., 4. na. sv. Lukáše Evan. Velké
Uni—ov (Hnnčov, Miihrisch-Nemrtadt), l. v
out. po jménu Ježíše. 2. 2hý out. v máji,
týh. trhy: !. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před nv. Václ. 8. na sv. Tomáše Ap. Trh
8. v 2hý out. po av. Pet. : Pav., 4. 1111
dobyt před každým jarmar. Trh na obilí
out. v září, 5. v ontt před av. Mart., 6.
každou sobotu.
2hý out.. v březnu. Velké týh. trhy: 1.
Vsetin dolni, 1. v out. po nv. Matěji, 2.
ve čtvrt. před vánoci, 2. na. tel. čtvrt.
ve středu před sv. Duch., 3. v ant. po
Týh. trh. v out. &.v pátek.
naraz. P. Marie. Trh na dobytek před
Vančlce, viz: Ivančica.
kai. roč. trhem. Týh. : dobytčí trhy ve
Vejrnysllce (okr. KrumL), 1. ve čtvrt. před
středu ode stř. pupelcční až. do velkou.
květ. ned., 2. 7 out. po nanebevzetí Pan.
\'Išllov (\Viechan), 1. v pond. po 3 král.,
Marie, 3. ten den před sv. Tomáš.
2. ve středu po sv. Františce, 3. v pond.
Ve'vnnovlce (Ivanovice, Eivrmowic),1.v
po sv ev. Fil. :. Jak., 4. v pand. po sv.
eti out. po hromnicích, 2. v out. mind.,
Markétě, 5. v porad. po povýšení rv. kříže,
3. v den po sv. Vavřinci. 4. v out. před
6. v pond. po všech Svatých. Trhy na
sv. Miku). Koňské &dobyt trhy ve středu
koně & dob. 8 dní před kazdjerm. Týh.
po každém valném trhu (jm.) Týdenní
trh kai. stř.
trhy každ. out. a noh.
Velká (okr. Str-aim), l. v out. po hromn., Vyzovice, 1. na 2hý out. po sv. 3 králich,
2. 2bý out. po venkem 3. Žhý out.. po
2. v 3. střed. po velikou., 8. v out. po
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ev. Pet. : Pav., 4. ve stř. e ve čtv. před
posvícením, 5. v out. po všech Svat.
Dobyt. trhové v pond. před každým jarm.
Velící týla. trhové: 1. v outer. po ev.
Duchu, 2. 7 out. po ev. Vavř. Týhod. trh
každý outerek. V postě jest Raid. ontorek

trh na (10ka

Zábřeh (Hohenstadt),
2. ledna, 2. v
pon. po Bot. Tělo, 3. ten den po ev.
BertoL. 4. na av. Voršila. Trh na koně
: dobyt.: l. v pon. po neděli postní, ?.
v pond. po Boi. Tělo, 3. v pond. po m.
Bartol., 4. v pond. po sv. Voršila.
Zdounky (Zdounek, okr. Kromčř.), 1. v
pond. po Bož. vstoupení, 2. v pondělí po

'sv.ert.

Zlin, !. na av. Matěje, 2. v pond. po pro
vodní neděli, 3- ve střed. po sv. Duchu,
4. v out. po ěkap., 5. v pond. po nerez.
P. Marie, 6. na ev. Barboru. Velic. týhod.
trhy v pon. evetodnňni.
Znojmo (Zneim), 1. na sv. Dorota, 2
out. po kýchavné ned., 3. na. sv. Jiří, 4.
na sv; Jana ld't., 6. ve čtvr. Ppo nan-oz.
P. Mar., 6. na. 'im. & Judn, 7. ve čtrr.
před početírn P. Mnrie. Kdyby sv. Dorot),
Jiřího, Jnn'n křt. neb Šim. a Judy při—

padlo na. pátek, drzi ee výroční trh v
omerý na to. Obyčejný trh vždy před
výročním trh. Trh nn len : přízi 1. ne

av. Šim. : Jnd.. 2. v sob. před druhou
ned. advent. a ně dy i o předním trhu.
Trhy na. vlnu: na im.n Jud., někdy též
o předním trhu. Trh na. kouč & nn dob.
ten den před výročn. trh. Trh týdní každ.
sobotu.
Ždánice (Steinitz, okr. Kyj.), 1. v pondělí
před Božím vstoup., 2. v pondělí před
f_w.Bnrtol.

dar [Baar] ]. v out. po n. roce. 2. vůt.
před středop., 3. v out. po ev. Troj.4
\; out. po ev. Bart., 5. v out. před ev.

\Ínrt. Dobytčí trhové v pon. před kud.
.Trb na koně zároveň » trhem nn
hovězí dob. _

Želetma

[Scheletau, okr. Tel.], 1. na sv.

Matěje, !. v pond. po ev. Trojici, 3. ve
čtvrt. po sv. Vid., 4. na av. Tomšůe ap.
Dob. trh ten den před každ. jar-m. Trh
obyčejný každou středa
Žernvire. 1. v pon. mnoop., 2. v pon. '
kříž.- dnech, 3. v pan. po ev. Anně, 4. _
ten den po av. Kateř. Trh koňs. & dob.
první den po sv. Kateřině.

Židlochowice [Seelovitz], ]. v onterý po
obrác. m. Pavle. 2. v out. po ev. Vite,
3. na av. Šim. aJudn. Když ale ten svit.
\; ned. připadne, drží se jarm. v pondělí
4. v out. po nv. Vavřinci.

Poznemenůni.

Níže psaný unie! matnou prosbu na ul. piednoetenetví obcí, aby mu
ve frankov nných listech vlelikč om)ly ' trhdch oznámili sobě neobtěžovali.

Ignát Vurm,
'Gachovnisprůvce' mor. uloz.oehrumip

medbe'eu

ml'edel v Brně, pořadatel kalendáře.

Výroční trhové v Slezsku.
Albmhllce (Olberedorf),]. v pon. po 3
krát., 2. na ev. I-ilip. anknb., 3. vpon.
po mob. P. Marie, 4. na sv. im. :
Jndu. Trh koňský : dob: 1. ve středu
před neděli květ., 2. ve středu po Jak.
& Anně, 3. ve středu po 2. pon. \' říjnu,

Týh. trh každou etředu.

Anjelské

horu (Engeleberg) l \! pond.

před Obric. Pavle, 2. na ]. pon. po ev.
Anně, 8.1! pon. před vi. Svat.
Benešov (Benisch), !. na. !. pon. vpoetě.
?. v out. po Pet.. : Pav., 3. v pon. před
Jiljim, (. v out. po Kateř., Týhod. trh
každou středu.

llila'l \'odn (Weiuwmer), !. v pond. po

na tel. čtvrtek. Každý čtvrt. trh tjhod.
a. na obilí.

Bílsko (Belic), l. v pon. po 2. ned. poct.
2. v pon. po Janu Křeat., 3. dne 1.5.8155
4. ne. Mik., Trh na vlnu: 1. dne 22. kv.
2. dne 10. října., Trh dob: l. v pon. po

ev. Troj., 2. naJtnnKřcet., 3.118Jnk.,

4. dne 15. září

Bohumín (Odcrbel'tr), 1. na Adelgnndu. 2
v pon.po 2. ned. Valik., 3. nnnavšt. Pan.
Marie, 4.113 Michala. Hlavní týh. trhy:
Ve středu před Volk., před ev. Duchem

a před Vánoci. Koň. : dob. trh před hi.
výr. trhem.

on. po vieeh Svat., Týn. trh kai. čtvr.

nhlnlál (qudenthal), l. v pon. po nov.
roce, 2.vpond.. po &ned. post.,3.v

post. 2. na Jiljí. 3. na. Mik. Dol). trh

pond. po Jiří. 4. v pon. po Mukétě. &.
v pon. po Miu-L, Týh. trh Rudý outer.

ned. smrt., 2. v 4. pond. po Velik. 3. v

učinili:: (anetndt),l . druhý čtvr. v
1. ve čtvr. předBoů. moup. 2.Prvn|'.
čtvrtek pojBol. Tčle. Velhýptýhod. trh

Dob. trh: 1. 7 out. po Jiří. 2. voutpo
Martinu.
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Cikmuntel

(Zuekmnntel), 1. na Matěje.

Odry (Odran), !. v pon. před 3 krily. 2.

2. v pon. po 7. ned. Velik. 3. na Mn
tonše. 4. na Ondřeje. Týh. trh kaz. stř.

v pon. po ned. provodně, 3. v pon. před
Janem, 3. v pon. po pov. sv. kříže. Dob.
trh |. v pon. po ned. prevod. 2. v pon.
po povýieni sv. kříže. Týh. trh každé
ponděh.

: sobotu.
Frelvnld (Freiwaldau), 1. v den po nov.
roce, dne 2. ledna, 2. na. sv. Josefa, dne
19. břez. 3. na sv. Jana. Křestit., dne 24.
červ., 4. na sv. Mich. dne 29. září.

Frldbors,

l.. v pon. mmop. 2. v out. vel.

3. na. Navštívení P. Marie, 4. pond. po
Hedvice.

Frydek

1. v pon. po 3 hil., 2. v pond,

před Joa., 2. v pon. po- Fil. 9. Jak.
pon. před Janem křest. 6. na sv.
6. v pon. po Mich. 7. v pon. před
Trh na koně, vlnu a dob. dva dní
každým výr. trhem. Týh. trh koš.

4. v
Jak.
Kat.
před
pon.

Opava

(Troppau), ]. dne. 1. února po 8
dní, 2. dne 1. května po 14. dní, 3.
dne 1. srpna po 8 dni, 4. dne [. lin.
po 14 dní, Vel. dob. trhy: ]. 8 dni po
sv. Troj., 2. 8 dní po .lnnn Rřeotit., 3. 8
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marie.
Trh na vlnu: 1. dne 6. květ., 2. dne 29.
září. Každý trvá 8 dní. Týh. trh kam.
středu a sobotu.
Opavice. (Trupplowitz), 1. první pondělek

: pátek.
Fryštnt (Freistaat), !. na obrác. Pavla,

goevltnikn.
Božím Těle, 2. po sv. Michala, 3. po
Skoéov !. ve čtvrtek po devitniku, 2. v

2. v pon. po ned. velk., 3. na Bartol., 4.

den po Bož.. Vstoup., 3. na Martina; pa
dne-li v sob. neb v ned., odloží ee rm
budouci úterelr, 4. na. Bnrtol. Vel. týh.
trhy: !. ve čtvr. před \'án. 2. ve čtvrt.
před Velih. 3. ve čtvrt. po Bož; Těle, 4.
ve čtvr. po Michala. Dobytčí trh v den
před každým výročním a velkým týh.
trhem.

na. vlnu
Šim.
na.
trh kaz.
llrnblnn,

Jnd. před
5. vžutřed
Volk.
Trh
v& den
Jim. : po
Jnd.
Týhod.
úterek.
!. na. Zasnoubcní P. Mar. 2.

dne 16. března. 3. dne 16. květ., 4. dne
2. červc. 6. pond. po Naroz. P. Marie. 6.
na '
& Jud.

llrndec (Graz), výr. a dob. trhy: Lv p0n.
před 1. květnem, 2. v pon. po B. Tělc.
3. na. Jak. 4. v pon. po Michalu, 5. na

miďátkn.

Jablunkov,
1. v apost.
pon. po
v pon. po Jak.
3. obráe.
v pon.Pavla,
po rim.2.
: Jud. 4. v
ud. po Fil. :. Jak. &. v
pon. po prvm ned.. Velik. Týh. trh lmž.
onterek.

Javorník,

_

l. v pon. :. ,v out. po obrůc.

sv., 2. na Fil. & Jak., 3. na Jak. 4. na
im. & Jud. Koň. & dob. trh na všecky

výr. trhy. Týh. trh každ. úterý na obilí,
stravné věci, dámu, dříví atd.
Kunkovice (Kčrúgaberg),1. v pond. po ned
dražeb., 2. v pon. po sv. rojiei, 3. na
av. Vavřince, 4. na Kateř., 5. v pond.
před Valent. Trh na dob. & vlnu: ]. na
Fil. & Jak., 2. na Václ. Týh. trh každé
pondělí.

Krnov (Jigerndorf), 1.v pond. po ned. ký
ohavné, 2. v pon. po 6. ned. velik., 3. v

pon. po nuit. P. Marie., 4. v pon. po
nu. P. Marie, 5. v pon. po ohět. P. Mar.
Koň. & doh. trh 1. v pon. po ned. květ.
?. v pon. po Markytě dne 13. července,
8. v pon. po Bartol., 4. v pondělí před
Mikulášem.

Střebovlce,

!. na 4. úterelr po n. roce, 2.

v out. po \'elik., 3. v out. před Jan. Křt.
4. v out. před Hedv.

Strumcň (Schwarzwaaser), 1. na Jiřího.
2. na Michala, 3. v pond. po Jakubu,
4. vout. po nov. roce. Dobytčí trhovů
\; den před kaz. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.
Těšín (Teachen), !. v den po Hrom., 2. 1?
out. svatod., 3. v pon. před M. Majd., 4.
po nar. P. Marie, 5. na Ondřeie. Ty'h.
trh kaž. středu a sobotu. Trh na vlnu:
!. dne 28. května, 2. dne 2. října. Dob.

trh každý pátek. Padne-li však na ten
den aviztelr, odloží se na budoucí sobotu.
\'ldnn (Weidemu), l. v pon. po 11.roce.
2. v pon. po ned kříž. 3. na Vavřince. '

4. v pon. po Frant. Seraf. Týhodni trh
kaž. pon.

Vitkov (Wigstadtl), 1. na Víta, a ve stř.
před Havlem. Týh. trh : 1. ve chir. před
hrom., 2. v pon. po 3. nod. Velik. 3. na
rozeslání apoštolů, 4. v den před Lucií
velký trh.
Vrbno (Wílrbenthal), 1. v pon. před hrom.
2. \“ pen. po Janu Křest., 3. v pon. o
Mich., 4. druhů pon. před Velkou. Tyla.
trh lmŽ. pon..

Výroční trhové " Čechách.
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NB- VÝTOČRÍ"by na svitky padající odbývají ae následujícího. místně také předcháze—

jícího všedního dne.

Abertnlny (Abertham), v pondělí po čtvrté
nedeli svatoduční.
Abtsdorl', 1. na černý čtvr., 2. v pon. před
pv. Duch., 3. ve čtvrt. po Marii Sněžné,
6. druhý čtvr. po početí P. Marie.

AnjolHků llorn

(Engelbauu), výroční a

dobytčí trhy t_vpondělky: l. po Líitnre,
2. po av. Trojici, 3. po av. Anjcln Strážci,
4. v první poml.v Adventu.

Arnoltice

(Ammlorf), ty pondělky: 1. po

Marie, 3. 1!out. po sv. anln; týdní trhy
každý onterek.
Bt'm'ttky (Neubenatek), výroční &trhy na.
dobytek ty pondělky: 1. po nedělí Olfull,
2. po Božím Tělo., 3. po sv. Maří Magda
leně, 4. před narozením P. Marie, 5. po
uv. Martinu.

Benešov

(Benoechan), I. na den obrác.

sv. Pavla, 2. ne,". Josefa pumou.. 3.
na av. l-"ílippaa Jakuba, 4. nasv. Antonína
Pad., 5. no nv. Annu, 6. na sv. Matouše,
?. na av. Rafaela Arch., 8. na sv. Ondřeje

bílé ned. 2. v pond. př. ev. Petrem, 3. po
sv. Václavu.
apost. První a třetí twinní. Připadne-h
AŠ (Auch), výroční : dobytčí trhy ty 
některý z nich na sobotu, drží se v násl.
pondělky: 1. po ned. Llítare, 2. po sv.
pon. Týd. trh hald. čtvrtek.
Trojici, 3. před av. Jiljím, 4. před ev.
Benešov (Benson), ty pondělky: ]. před
Ondřejem; každou sobotu týhodní trh.
květnou
nedělí, 2. před nanebevntoupenlm
Bakov nad Jizerou (Backofen),!. v pond.
Páně, 3. po nnror.. P. Marie.
_
po druhé ned. _adventoí, 2. v pond. po
nv. Fabiano & Bebetiunu, 8. v pond. po
Benešov u Kaplice, !. v outerý vehko
znatelné ned., 4. druhů. pond. po Veliko
noční; 2. na sv. Jak., 3. na sv. Terenní.
Bermrdlce, ]. ve čtvrtek po sv. Matěji,2.
noci, 5. ve středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po ev. Markétě, 7. v pond. po
ve čtvrtek předKmtate, 8. na sv. Prokopa.;
sv. Bartoloměji, 8. ve středu po sv. Fran
týhodní trhy: ve čtvrtek před velikonoct,
titku Seraf.
ve čtvrtek před vánocemi.
Bárlnk (Btiningen) první pon. v záříneb Beroun, 1. v pond. po jménu P. Ježíše,2:
po nv. Alrielu str.
třetí pondělí v postě, 3. v pond. po neděli
Jubilate, 4. ve. čtvrtek
av. Prokopu,
Bavorov (Baran), ]. popel. stř., 2. na sv.
Jiří, 3. na sv. Jiljí, 4. na. obětování P.
b. v pondělí po atetí sv. Jana B_i-tit..6. v
Marne.

Bečov (Petschau), ty pondělky: ]. před
Velikonoeí, 2. v červenci, 8. po uv. Havlu,
4; př. Vánocemi.
Bechyně (Beclnyu), !. v pond. po jménu
Ježíše, 2. ten den po ev. Petru &Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše
likó zboží v outerý po celý rok. Čtyry

krůt, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nam-bem. l'. Na
ríe, v outerý po uv. Urbana, (kdyby měl
poslední mt svatoduňní out. padnoutí, tedy
let—í outerý); viem cizím obchodníkům
: řemeslníkům dovoleno jeat své zboží
veřejně proddvnti. Outerý po sv. Fil. a
Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze
pro domácí nntanoveny.
Běla má čtyry vy'r. : čtyry dob. trhy o pon
dělkách : po hrom.. př. kv. ned., po nalez.
av. kříže a po sv. Mntouši ev.

Bělá (Weiswasser), ty pondělky: 1. první
v postě, 2. před nanebevntoup. Páně, 3.
druhý po sv. Markétě, 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před sv. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštola; každou středu
deum' trh.
Bě člcc, výroční . trhy na dobytek: !.
na sv. Josefa, 2. na den po nerez. P. Marie,
3. v pond. po av. Petru a Pavlu, 4. ve
čtvrt. př. všemi Svat.
Bělohrad, 1. ve čtvrtek po sv. Petru :.
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny

pond. po ev. Martinu; v onterý &ve čtvr—

tek týh. trhy.
Bezdrntice (\Veecritz), 1. v pond. před
hromn., 2. dne 4. květ., 3. v pon. po uv.

Václavu.
Blllno (Bílín), 1. v pond. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tělo. 3. ve stř. po BV.
Bartoloměji., 4. na sv. Martina blok. Kni

don nobotu týdenní trh.
Bišlee. ]. ve čtv. př. květ. ned., 2. ve čtv.
př. Nar. Sněž., 3. v pond. př. povýl. sv.
kříže, 4. veětv. před av. MartilJem.
Blatna. 1. no. sv. Fabiana n Sebestian.,
2. druh ' čtvrtek v postě, 8. ten den po
zvěstov
P. Mario, 4. na sv. Víta. 5.
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v
pond. po ev. Jarolínm, ?. ten čtvrtek
před !. nedělí adventní, 8. ve čtvrtek
před ev. Matouňem : na av. Tomáše koň
ský & dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy nn obilí :: dobytek.
Blovice, 1. ve středu před kv. nedělí. 2.
na sv. Markétu. 3. ve otředu po sv. Jiljí,
4. ve středu před všemi Svatými.
Blšany (Flčhau), výroční trh na koni &
dobytek: 1. první pondělí v poutě, 2. ve
středu po nv. Troyíci, 3. v pond. po ev.
Jarolímu, 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výroční : dobytčí trhy: 1. ve
středu před vstoupením Páně, po 8 dní.

2. v den maul. ev. apoštolů, 8. “středu

po Bnrtoloměji, 4. v pond. pred nv.
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Havlem, po osm dní, 15.ve střdn před av.

Martinem, 8 dní na přízí v pond.
!. po třech králich, 2. po hromnicích, 8.
po ev. Josefu, 4. po sv. Víta. Každou
etl-edu trh na. obilí.
Bochov (Buchau), výroční &dobytčí trhy:
.1. v pondělí po sv. Jiří. 2. v pand. pu
ev. Jakubu, 3. na av. Michala, 4. v cute-rý
před Adamem : Evou.

Boleslav

mladá (Junghunzlau), ty ou

terky: !. po 3Kr£lích, 2. před sv. Duchem,
8. před sv. Bartolom., 4. po nv. líavlu.

' Boleslav stará (Altbunzlau), ]. tu středu
po smtelné neděli., 2. poslední středu v
nrpnu, 8. ve středu před nv. Havlem, 4.

na den sv. Jana Evnug.
Bor (Enid), výroční, dobytčí :. koňské trhy
ty outerky: !. po Okuli, 2. před ev. Duch.
3. po ev. Michalu. 4. po ev. Mikuláši;
obilní trhy každý outerek, na konče ho
vězí dobytek každý outerek od sv. Jiří
až do lv. Havla.

Borek. Jlrkov

(Górkau), ty poudůly:

Maří Majdalenou, 5. ve čtvrtek po ev.
Bortel., 6. ten den po Dušičkácb, 7. v
pondělí po ev. Mikuláši.

_

Březno (Priesen) 1. v pondělí po nv. Be
hoří, 2. po nanebevzetí P. Marie. 3. po sv.
Mii—halu;týdenní trh každý outerý.
Brod Český (BHhmíach-Brod),ty pon
dělky: ]. po neděli Judilm, 2. po ev. Tro—
jici, 3. před ev. Havlem. Dobytčí trhy:
]. v pondělí po první noděli postní, 2. po
sv. Petru :! Pavlu, &. v pondělí po lv.
Šimona a. Judě.
Brod Německ ' (Deutschbrod), ty ou—
ter-ky: ]. druh out.. po sv. třech Král. ?.
druhý v postě. 8. po nalezení ev. kříže. 4.

před
sr. kříže.
Janem6.Křeetitelem.
5. po širý
šení sv.
po ev. Františku
ref.
(Třetí &.pátý bývají nejslavnější). Trhy na
dobytek ty outerky: l. po Hromnicícb, 2.
čtvrtý v postě, 3. před Velikonocí, 4. po sv.
Trojici, 5. po sv.Prokopu, G.po sv. Vavřin
ci, 7. po av. Martinu, 8. před Vánocemi.

l. po nedělí Litera, 2. před ev. Janem
Křtitele , 3. před ev. Bartolomějem, 4.
na sv. imnna : Judo.
Borohrádek. !. ve středu v středopoetí,
2. na sv. Františka Semil; každý outerý
týbodni trh.
Borotín, 1. ve čtvrtek po středopostí.
2. v pond. po neděli Rognte, 8. ve čtvrtek
po Božím Tele, 4. na sv. Prokopa, 5. na
ev. Annu, 6. na povýšeni nv. ld'íto, 7. ve
čtvrtek píed nv. Havlem.
Borová (Bernu), vý
i trhy t_včtvrtky:
!. po ev. Fabiano : ebentianu, 2. po ne
děl. Quasimodog., 3. po Bož. Tolo, 4. po
, uma. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou—
ter-ky: ]. po první nedeli postní, 2. po

Brod železný (Einenbrod),l. předposlední

Litter—e,3. po Judike, 4. na. sv. Tomáše

dne 17. října a každé pond. týdn! trh.
Budějovice (Budweia) ty pondělky: l.

apošt. Týhodni trh kudý pátek.
Borovany (Farben) l. v pendelí po ua

uebevet. Páně, 2. na av. Lukile 18. října
Bousov dolni (Bautzen), 1. ne ovat.
Vavřince, 2. v první pondělí v poste, 3.
Ve čtvrtek po svatém duchu 4. ve čtvrt.
po nerez. P. Marie. 5. na sv. imom a
Judu, 6. ve středu před vánocemi. Týhodní
trhy. každý čtvrtek po celý rok.
Božejov, 1. na av. Annu, 2. na sv. Leo
polda; každou etředu týhodni trh.
Boží Dar (Gotta-emb), v pond. po nv.
Anně & před sv. Šimonem : Judou.
Brando &. 1. v outerý před Hroumicemi,
2. po elikonoci, 8. po ev. Trojici, 4. po ev.
Vavřinci, 6. př.N.Vielev., 6. po sv.Alžbětě.

Brandejs nad Orlicí. Výroční “by 5"
předcházejícími trhy na. koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: ]. před popelečuí ňtře
dou, 2. před lv. Markem. 8. před roze
eláním ev. apoštolů, 4. před ev. Havlem
5. před štědrým dnem. Týh. trh každý

Štvrtek ne len : potravu.
Breznice l. v pendělí po první neděli
postní, 2. v pond. po květuě neděli, 8. v
outer—ý nvetoduim', 4. v pond. před er.

maeop. onterek, 2. před sv. Vítem, 3. po
sv. Václavu, vesměs po 8 dní.
Brodec. ]. v masop. pondělí, 2. v svato
duění onterý, 3. v pond. po sv. Frant. Ser.,
4. po Vánocích.

Broumov (Braunau), [. v poml. po ned.
Seng., 2. v onterý nvatodltlní, 3. v pond.
před nerez. P. Marie, 4. v po nedělí
adv. Každý čtvrtek trh na přízi, kladou
sobotu trh na plátno.
Brozany. I. v pond, po 3 Krait—h,2. po
Av. Gotthardu. 8. na sv. Víta, 4. v pand.
po ev. Václavu.
Buckov (Butzkao), !. dne 19. ledna, 2.
dne 24. května. 8. dne 19. července, &
po 3 Kr.-ilích, 2. po Božím Těla, 8. po

nerez. P. Marie, 4. na sv. Martina, vesměs
po 14 dní. totiž 8 dní před a 8 dní o
_imenov.duu. Týh. trh knž. pít.; každý
čtvrt. trh na koně, hovězí . jiný dob.
Budňnny (Bndňau) 1. dne 4. dubna, 2.ve stř.
po naroz. P. Marie, 3. na sv. Voršilu.
Budyně (Budín), 1. v outer-ý po Hromni
clch, 2. v out. po av. Antonínu Pad., 3.
v Pond. po Marii Směšné, 4. out. po sv.
Vaclavu, 5. po ev. Krišpinu.
Bukovsko, l. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
Maří Mnidalenn, 3. na av. Havla.

Buňkovice (Puechwitz), výr. :: dob. trhy:
l. v outerý před ev. Duchem, 2. v out. po
jménu P. Marie. 8. ve čtv. před ev. Knteř.
Bydžov (Neubidechow)výr. . dob. trhy:
v druhou atř. postní, v out. po svatod.
avštc. 3. na den sv. Jiljí, 4. v out.. před
ev. Havlem, &. na sv. Tomáše bio.; týd.

trhy na obilí každou stř.
Bystrá (Byetreu) výr. & dob. trhy 1. ve
střed. po Septnng., 2. ve stř. po Mat. 6.
ve stř. po ev. Ondř.
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Bystřice, 1. dne 24. únor., 2. dne 28. dub.
3. dno Baar-pm, 4. dne 28. října, 5. dne
20. pros.
Bystřice Novo, t_vetředy: ]. po Remín.
2. po Liltnre, 3. po Miserdikordia, 4. po
sv. Duchu, 3. v pon. po av. Petru . Pav.
6. v pond. po av. Mich., 7. na sv. Kat.
o osmidenní lhůtou na rozl. zboží & doh.

Týh. trh na obilí &dobytek kud. stř.

Cerekve Dolni, ty pondělky: ]. po sv.
Jos., 2. po sv. Jakuba, 8. po sv. Havin.
&. po sv. Lucii.

Cerekve

Horni,

1. v středop. 2. na sv.

Markétu, 3. na av. Maurice dne 29..září
4. na sv. Linh. 6. lista .

Cerekve Nová, !. první středu v postě,
?. na sv. Matouše.

Cerheniee 1. na sv. Matěje, 2. na sv.
Vojtěcha, 3. na sv. Víta, 4. na svatého
Wieslaw.

Cerhovice ty čtvrtky: !. druhý vpoatě,
2. čtvrtý po Velikou., 3. před ". Petr.

a Pul., 4. po sv. Vic-slam; h!. outerý
týdní trh.

.

-

'

Cinwnld, výroč. & dob. trhy: !. na sv.
_Mnůětu, 2. na sv. Frant. Seraf.
('ůnlnv, t_ypondělky: ]. třetí v postě. 2.
po nod. Jubilate. po uv. Pet. :. Pavlu, 4.
po nanehev. P. Marie, 6. ve čtvrt.po ".
Lidmila. 6. v pon. po ev. Havl., 4 trhy
na. koně: 1. out. po prvním dnu poutním
!. dne 22. a 23. květ., 8. ten den po sv.
Prut., 4. v out. po sv. Barb. Trhy na
rozl: doh.: 1. den po ev. Pet. : Pav. 2.
den po naneh. P. Marie, plk hald. stř.
. pátek po 3 hiiich, po Reminiscere n
Jubilšle.
"

Častolovice

1. ten den po & králíeh, a.

na sv. Víta, obu. : dob. trh., _3.no sv. M.

Maid., 4. ru den po nar. P. Marie.
Čechtice, výr. & dob. trhy: 1. na obrác.
ov. Pavla, ?.. v pátek před "ato . nod.
3. na av. Wolfganga. 4. třetí po 'im. :
_ Judč.

Celakovice výr. : dob. trhy: 1. po sv. 3
králích, 2. po neděli Knnmte, 3. po ev.
_Anj. Strážci, 4. po ov. Havla.

( 'el'mnu (Lenkendorf), ty pondělky: 1. po
sledni ' měsíci květnu, 2. po sv. Havin,

trhy na potravní věci, dříví : uhlí hl.
pondělí.

ťllnbnřovice

(Karbitz), výr. : dob. trhy

ty pondělky: 1. druhý postní., 2. druhý
po Valik., 3. posl. po ev. Duchu, &.prv.
v urp., vždy po tři dní : tolikéž dni na
dob. Ve ití. po celý roi: týh. trh.
Cheb (Eger), t_vpond: 1. po ned. Libre

2. poB.Těle, 3.ponv.Mntouěi. Týdni trh
knzd. stř. : sob. Trhy . doh. první etl-.
inž. tučnice;

t'hejnov 1. na obr. ev. Pavla, 2. na uv.
Fil. :! Jak., 8. den po ov. Pet. . Pav., 4.
na av. Martin. Týdní trhy ty pon.: 1. po
3 krldle'h, 2. první v postě. 8. v ntřodop.

4.
Velik,6.
po po
.v. květné
Duchu,nad.,
7. 6.
po druhý
ev. Vrodavu,
8. v
out. po Vánoc.

Chlum Královský čili Kinžberg (Kóníg
berg), 1. v pon. po 8 ned. poutní, 2. na
sv; Víta, 3. v pon. před lv. Vinci., 4. 2

pond. v advon. V out. h.z. měsíce trh
na. dob, :! všecky pátky po celý rok trhy
na obilí.
Chlumec. výr. :! dob. trhy: !. v pon. po

ohr.nv.I'avh. 2.vprvuí out. vpostě, 3. ve

ati-. po Knutha, 4. ve ati. po ov. Havle,
5. ve stř. po pod. P. Marie. Md. čtVr.

týh. trh.
Choceň ]. na obr. sr. Pav., 2. na velik.

outerok, 3. na sv. M. Majd., 4. v den po
nv. Vicl., všecky : osmidon. svobodou;
druhý : třetí | mladým jarm. Ráno 17
don výr. trhů trh na dob. Týhodni trh

m. pitek.

Choltice, [. v pon. po 8. hájích, 2. v
out. po ev. Fil. :. Jakubu, 8. ve ntředu
po nv. Vlci.

tíhomútov

(Kometou), ty pondělky: l. v

pon. po nad. Reminiocere, 2. po sv. Fil.
a Jakuba, 3. po navštiv. P. Marie, : sej
de-li se ten den : pon. po Petru & Pev.
' pon na to, 4. po uv. Michaln, 6. po

sv. Martinu bist.
Chotěboř, !. v pond. druhý postní týden,
2. v pon. čtvrtý postní týden, 3. v pon.
ňoutý postní týden, 4. v out. po ov. Du—

chu, 5. v pon. po ev. Jak., 6. na den .v.
Felixe moč., 7. v pon. po av. Lukáši. 8.
_ 8. před ev.'Mikuhišem.
_
v pon. po av. Martinu. Každou utřodu
('ernošin, !. v pon. po hromnicích, 2. na
týh. trh.
sv. Jiří, 3. na ev. Michala.. Trhy na. do— Chotuůlce, trhy na. dob: 1. dne 12. červ.
bytek od sv. Jiří :! do ov. Mich. každé
2. do 17. října.
_ pondělí.
l'hras , 1. ten den po 8 králíci), 2. ve
('ernovlee. 'Výr. 3 dob. trhy: !. na av.
čtvrtek před květnou ned. trvá 8 dní, 3.
Blažeje. 2. na zel. am. 3. v pon. před
ve čtvrtek před av. Janem Nap., 4. ve
čtvrtek po lv. Markétě, trvá 8 dní, 5.
naneh. Páně, 4. v pond. před B. Tělem,
&. na sv. Prbkopa, 6. ve stř. před pov.
ve chrani: po sv. Augustu, 6. před av.
Havlem.
ev. kříže, 7. na av. Terozii. 8. den po
av. Leopolda. Každý čtvr. týdní a doh. l'hrůstnva (Kronen), ty pondělky: !.
trhy.
před mnaop. ned., 2. před sv. Janem Kř.
Čestin. ]. v pon. před naneh. Pinč, 2. \
3. před uv. Vavřín, 4. před sv. Havlem,
poud. po nv. Petr. a Pavlu, 3. dne 2. |i
5. po 2. ned. adv. Týh. trhy drží se kai.
středu.

stop. Týh. trh kazů. nr.
Čistí, 1. v out. před Velik., 2. nn nn.Víta,
Chřibská (Kreibitz), !. v pon. tři nedělo
3. na sv. Annu, 4. no lv. Katar., Týdní
před ev. Duchem, padneli ale Děčínský
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trh na ten samý dem, tedy o 14. dříve, 2.
v pon. po ev. Michalu, 3. první pondělí
v edVentó. Týd. trh kai. stř.

Chroustovice

Remin., 2. po Exaudi, 3. po nemz. P. M.
4. na av. hlikul.

ty čtvrtky: ]. po očiňřov. Dobříš, 1. ve čtvr. po popel. stř., 2. v pon.

Marie, 2. před av. Fil. : Jakub. 3.
před av. Vavřincem, 4. na den sv. Kn
teřin .

Chrudim. i. druhé pon. v poutě, 2. ve
středu po nalezaí av. kříže, 3. den po
nancbevz. P. Marie, 4. v pon. před sv.
Frant. Seraf., 5. na av. Barboru. Padne
li 3. nob 4. trh na sob. odbývá. se příští
pondělí. Trhy na koně: ]. v první pon.
poutní, 2. 3 postní pon. 3. vpon. po smrt.
ned., 4. v pon. před ev. Duchem, 5. na
sv. Prokopa, 6. v pon. před nenebevzet.
P. Marie, 7. v pon. po av. Františku Ser.
8. v pon. před sv. Barb. Týh. trh kaž.

sobotu.
Chudcnlce ]. druhou středu v postě, 2.
na sv. Fili :. a Jakuba, 3. na sv. Havla,
%.na sv. ateř. Týh. trhy na přízi: I.
druhý pátek v postě, 2. první pátek v
ndventě.

Chvalšiny

Dobřany. výr. : dob. trhy ty pond.: ]. po

(Kalaching), výr. trhy: 1. na

sv. Matěje, 2. na av. Floriana, 3. na sv.
Vavřince, 4'. na. sv. Šim. &Jedu. Týd. trh

po sv. Troj., 3. na den sv. Mich., 4. na du
šič., 5. na sv. Tom.

Dobruška,

]. ten den po uv. Jiří po 8 dní,
2. po bílé ned., zároveň kouský trh, 3. posv.
Duchu, 4.naev. Jiljí, 5. po ev. Wieslaw.6.
v out. po sv. Matěji, zároveň trh na koně.
Trhy na dob.: ]. den po sv. Troj., 2. v out.
po ev. Ilavln, 3. den po obrůc. sv. Pavla.
Každý out. týhodni trh na len, přízí, obilí

ajiné.

Doksv (Hirschberg), 1. ve středu po očišt.
P. Marie, 2. po ev. Fil. : Jakub. 3. v pon.
po sv. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
Marie.
Domašín ty outerky: 1. před květ. ned.
2. na svatod., 3. po ev. Bartol., 4. v pond.
před sv. Havlem; každý outerý trh na
dobytek.
Donažllcc
(Tena), 1. ve středu po ev.
Dhroté, 2. na av. Anton., 3. v pon. po sv.
Anjeln Strážci, 4. druhý čtvrt. po svet.
Martinu. Týb. a dob. trh vždy ve čtvrt.
po celý rok.

kai. out.
('hýšc (Chiesch), výr. a dob. trhy: 1. na
sv. Josefa, 2. ve čtvrt. ? 3 týdnu velik,

Doubravice, výr. : doh. trhy ty črn. |.

3. v pon. po 16. červenci, 4. v pon. o nar.

Doupov (Duppan), ]. ve čtvrtek ponv.

P. Marie, 5. na sv. Martina. mel;

out.

po Kantate, 2. po ev. Jak., 3. po ev. Vic.
4. po vč. Svat.
Michelin, 2. v pon. po Okuli, 8. dne 17.

květ, 4. v on. po sv. Altbčte. Dva trhy
na dob. drž se druhého všedního dne po

trh na obilí.
_
Dašice ]. na den sv. Skolaat., 2. v pon. po
Kant.., 3. na sv. Víta, 4. v out. po sv. Ja
kubu, 5. den před ev. Michalem, 6. na sv.
Lucii. Koňské trhy: ]. ve středu po sv. 3

jarmarcícll.
Dub Český (Btibm. Aicha), ty outerky: !.

Dčřin (Tetscheu), ty ponělky: !. po nov.

Dvořiště Dolni (Unterheid), Lvouterý

před hromn., 2. předvelkon., 3. před ev.
krilích, 2. ve středu po Jubil., 3. ve stře—
Duch., 4. po Bart., 5. před lv. Havlem,
du před av. Jakubem, 4. ve středu po po
6. v první pon. po adv.
výšení sv. kříže, 5. ve středu po uvatém
Dubá (Doulna), I. na av. Joa., 2. v out. po
Martinu.
sv. Pot. a Pav., 3. v pon.. po ev. Havlin,
Davle. ]. ve čtvr. po ev. Fil. a Jakubu, ?.
4. 2 poud. v adv.
dne 11. července, padne—li v sob., drží se
Duchcov (llnx), ]. ve stř. po 1. ned. post.
příští p0n., ,3. ve čtrt. po sv. Ban., 4. ve
2. na sv. Víta., 8. na sv. Bartol., 4. v pon.
před vě. Svat.
stř. po nv. Rafaeli.

roce, 2. po sv. Fil. &Jak., 3. po nanobvz.
P. Marie, 4. poslední v říjnu; vždy po 2
dni. Týhodní trh na přízi, obilí &potravní
věci kal. pon. :. Bt'ř.

Dčšenice, !. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3. 2.
prosince; každou středu trh na obilí a od
sv. Josefa až do sv. Marka trhy na dobyt.
každ. středu.
Deštnn, !. na sv. Vojtěcha, 2. na sv. Jana
Křtit., 3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Bartol.,
5. na sv. Řím. a Jnd., &.na av. Barb. Trhy
]. v out. řed Vánocemi, 2. v out. před
Velíkouocč) Týhodni trhy na dobytek od
sv. Josefa až do konce října každou ati—ed.

Padne—lina středu nějaký svitek, nedrží

se žid. trh.
Divišov, výr. &dob. trhy ty čtvrtky: l. na
tučný, 2. na zelený, 3. před svatým Vítem,
4. před ev. Butol.,6. předsv. Mart., 6. před
Vinocemi.

před av. Duch.. 2. na sv. Mich.

Dvořiště llorni (Oberhaid),l. na av. Joe.
2. v avalod. out., 8. na sv. Mich., &. na

sv. Jana Ev. Týh. trhy kai. Ití'. od !.
květ. až do posl. září.

Dvory Noví-.(chhof),

1. na. den. ohrár.

sv. Pavla, 2. ve čtvr. po Judika, 3. ve
čtv. před sv. Duch., 4. na av. Annu, 5. v
pond. před av. Matouš., 6. na sv. “im.

& Jud., 7. na sv. Tomáše. Týh. trh každý
outer-ek na obilí & rozličný dobytek.

Dvůr Králové (Koniginhof), výroční :;
předcházejícími trhy dobytčími: 1. v ou-'
tcrý před hromnicemi, 2. před květnou
neděli, 3. před ev. Duchem, 4. před sv.
Markétou, 5. před sv. Matouěem, 6. před
všemi Svatými, ?. před sv. Tomuem; týh.
trhy na obilí a přízi v out. a v sobotu.

Ervěulce

(Beestadtl), výroční : trhy na

dobytek: !. v pond. po bílé ned., 2. na
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sv. Bartoloměje.,3. na sv. Barboru, každý
čtvrtek týh. trh.
Fleissen. 1. v pond. před na nebe vatoup.
Páně, 2. druhé poud. po sv. Michelin
Frídland (těž Mírov), 1. po hrom. 2. po
ned. Rogate, 3. v_pond. po ev. Bartol.,

4. v pond. po Bv.Sim. : Judě, vžddem'
npolu . trhem na dobytek: trh týhodní
každé pond., na obilí knždý pitek.
Frimbnrg (l“rledberg). Výr. trhy na sv.
Annu. Týdní trhy, pak na dob. : obilí
každý úterý.
Gear Within. (V In 'i Litoměřick). 1.
pon . po nalez. sv.

e. ——
2. v [. pond.

po uv. anjeln strážci. Každý úterek týdní
trh na přízi.
Gnl'enl'ried, vyroč. & dob. trhy ty pond.
L po Boi. těle, 2. po natoz. P. Marie.
Habry (Babel-n),dobytčí trhy: 1. veetředu
po Jmenu Ježíš, 2. ve čtvrtek v postě,
3. ve čtvrtek v středopoatí, 4. ve středu
před Velíkonocí, 5. ve středu před sv.
Duchem, 6. v out. po av. Janu Křtit.,
7. po sv. Jak., 8. ve stř. po nanebev. P.
M., 9. ve čtvr. po povýšení av. kříže,
10. ve středu po sv. Lukáši, 11. ve čtv.
po av. Felixi, 12. ve čtvr. před váuoeemí.

Horn KosovMAmschelberg), l. na velikou.
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
čtvr. po jmenu P. M., 4. v pon. posv. Barb.

llorn

Krásná

(Schenbug), 1. první

pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 2. den před ovat. Jan. Nep., 4. v ou
terý před ev.Duchem, 5. den po nanebevzetí
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, 7. v outerý
před vánocemi.

llorn Kutná (Knttenberg), výr., koňské
: dobytčí trhy: 1. první ponděli postní, 2.
vpond. poKantnte, 3. den po Božím Těle,
4. v pon. po ev. Ignáci Loj., 5. v pond.
po av. Matěji, 6. v pond. po av. Martinu.

llora

sv. Keteřlny (Katharinaberg), 1.

dne 2. července, 2. v pond. před sv.Barto—
lomějpm, 3. v pondělí před av. Havlem.

llornždoviee,

l. v outerý před Septua

gesima, 2. v outerý před květnou neděli,
3. ve čtvrtek před sv. Petrem a. Pavlem
3. v den Porciunkuli, 5. v outerý před
sv. Havlem, 6. na sv. Barboru. Každou
středu trhy na dobytek, obilí : potravu.

Hory Kašperské

(Bergreicheneteín),1.

ve. středu po středopoatí.,2.voute|ýpo po
výůení av. kříže, 3. ve čtvrtek 0 Božím
Těle, 4. v pond. před BV.Miku diem.

1. v pondělí masopustní, 2.

nory Matky Boží (Bergstadtl U. L. P.),

dne 2. května, 3. v pond.
navštívení
P. Marie, 4. v pond. po ev. im. aJudé.

llory anžovské(Silbe1-berg), 1. třetí čtv.

nuluspnch.

"lámanlfm

1. na den sv. Vitála, dne

28. dub., 2. na av. Kateřinu; týh. trhy
ne dobytek : rozličné věci každý pátek.
llnjdn. ty pon.: [. po sv. Jiří, 2. po sv.
Víta, 3. po nanebev.P.M., 4. po sv. Vůcl.
lhslovn (Ha—lnu), ty pon.: !. po Bv.Jiří,
2. po 18. červenci, 3.

Ihralet,

1. na av.

třetí ned. v říjnu.

eonoru 21. února,

2. na sv. Antonína Pad., 3. na sv. Teklu
23. láří. Každý 1. čtvrtek v měnící trh
na _dobytek, vlnu, přízi a. ten.

Heřmanův Městec, trhy výroční a na.
dobytek ty pondělky: 1. po jmenu Ježíl,
2. po první neděli po velikonoci, 3. po ev.
Medal-du, 4. po sv. Bartol., 5. ten den po
všech Svatých.
Hlinsko, výroční trhy & předcházejícími
trhy na dobytek ty středy: 1. první po ev.
Apoleně, 2. první po av. Vím, 3. první
po av. Bartoloměji, 4. první po sv. Lukáši.
5. první po Velikonoci.

lllubo ků (ř“rauenberg).Trhy na koně : hov.
dob., ]. druhý čtv. po velikou.. 2. v out.
před av. BartoL, 3. v out. po ev. Šim. a

Jude. Týh. trh každý outerek.
Hodkovice (Liebenau), ty pondělky: !.
po nedělí thnre,
po sv. Matouši.

2. po nv. Vavřinci, 3.

Hollce ty pend.: l. po jmenu Ježíše, 2. po
bílé ned., 8. před navštiv. P. Marie, 4. po
povýi. sv. křize, 6. po av. Mikuláši.

Horn Březová (Birkenberg), výr. trhy: 1.
druhý čtv. po 8 Král., 2. dne 14. květ., 3.
dne 21. července, 4.dne 16. října.. Týdní
trh každ. pand.

1. v prv. pond. v postě, 2. dne 16."'an

po velikonoci, 2. v poml. po sv. Prokopu,
_3.dcu po ev.VácL, 4. v pond. před sv. Luv.

llořepnik, 1. na sv. Blažeje, 2. na sv.
Michala, 3. na. sv. Martina biskan
lloí—lre, ty čtvrtky: 1. po BV.třech Králích,
2. před květnou neděli, 3. před Regata, 4.
před sv. ProkOpem, 5. ve stř. : ve čtvrt.
před sv. Václ., 6. ve stř. & ve čtvr. před
ev. Martinem; den před tím se drží vždy

trh na. dobytek. Trhy na obilí každý čtvrt.
llořice (Hbritz). Svobodný trh na. Barto
loměje. Trhy na chléb: 1. den před nanebe
vstoupením Páně, 2. na sv. Martin:, 3.
na sv. Tomáše.

llořovlce,

_

výroční & dobytčí trhy, !. dne

11. února, 2. v out. před nanebevatou ním
Páně, 3. nn sv.Jakuba a osmidenní ] ůton,
4. na povýšení sv. kříže, 5. dne 29. listo

padu. Trhy na krámaí'ekózboží: !. vso
botu před kv. neděli, 2. v sobotu před vd
nocemi: týhodní trh každou sobotu.

llostice Střelecká (Strahlhostic),!. čtvr.
v březnu, 2. dne 2. května, 3. dne 26.
září, 4. dne 12.
ince.

llostlnná

(Amau),trhy výr. &dob. ty pou.:
!. po sv. Dorotě, 2. po av. Troiici, 3. před
jmenem P. Marie, 4. po všech Svatých:
kaz. out. a sob. týh. trh na bov. dob.
Hostomice, 1. v pon. po 3 Král., 2. na. av.
Matěje, 3. na den sv. Jiří na vlnu, 4. v
pon. po sv. Prokopa, 5. ve stř. před
natoz. P. Ihr., 6. ve stř. po Václ. Kaž.
stř. týh. trh.
Hostouň (Hoatau). 1. ve etl-.před masop.,
2. ve stř. před velikou., 3. na sv. Jan-.
Křtitele, 4. na sv. Jak., 5. na Ším. aJudu,
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6. ve stř. před vlnoeemi. Týh. trhy kašel.
stř. na obilí : polní plodiny, &.na rozliéný
dobyt. Trh na. koni: od ned. Involuwitaz

dojdeš. Těla kaz. středu.
lloeika (Gaetdorf), ty autorky: 1. po Se
1:13me 2. poKantate, 3. na svatoduiní.
4. po nanebovzetí P. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

lluulnec.

!. na sv. Filipa a.Jakuba, 2. na

sv.Lul-L£.še.Týh. trh kat.;ob. na obilí a
hov. dob. meni nimiž i 4 hlavní trhy na.
obchodnické zboží: 1. v nmop. sob., 2.
na květ. ned., 3. v sub. po Božím Tčle,
4. v sob. před vánoc.

"Ilič Stříbrné (Silberberg), !. třetí ned.

po velikon., 2. ne sv. Michale arch.
Hradec Jlndřlchův (Neubau) 1. v první Jablonná (Gabel), ty pon.: 1. před bromu.,
pond. v poutě, 2. v out. po Exuudí, 3.v
2. čtyry ned. po velikou., 3. po sv.Jenn
pon. po nenehevz. P. Marie. 4. v pon. po
Krt., 4. po nar. RMM-ie, 5. po sv.Kateř.
ev. Havin: trhy na doh.: !. ve stř. 17
Trhy na vlnu: ]. dne 8. květ., 2. dne 4. říj.
čtvrtém týdnu v poste, 2. ve etř.po Judikl.,
Jablonce (Gablouz), ty pand.: 1. před
3. ve stř. pátý týden po velík., LYpon.
velikou., 2. před ev. Duchem, 3. před 7
po ev. Trojici, 5. ve stř. po sv. Václavu,
bratry, 4. před sv. Bartolom., 6. první v
6. ve stř. po sv. Knteřině; týhodní trhy
říjnu., 6. před ev. Alžbětou. Týh. trh ímž.
každou stř. & sob.
out. n pát. na obilí, přízi, len ajíné věcí.

Hradec Kralove (Kóuiggriu)ty autorky:
]. po 3 Krůlích, 2. po neděli Reminineere
čili druhé v poste, 3. po sv. Trojici, 4. po
run-oz. P. Marie, po karl. 8 dní. Koňské
dob. trhy: [. v pond. po ev. Fabienne.
Šob., ?. v out. po ned. Rem'mísc., 3outerý
v pašijový týden, 4. ve středu po křížo
vých dnech, 3. v pond. po ev. Trojici.
6. den před natoz. P. Marie.

Hradec NOVÍ (Ncukóniggrltz), l.v pond.
po ev. Janu Křt., 2. v pand. po ev. Ondř.

Každý out. týhod. trh.

Hrádek (Grottau). !. po neděli anilate,
2. sedmý týden posvatoduěníchevátcích,
3. v pond. pn av. Bertolom., 4. v pond.
před uv. Martinem. Týh. trh každ. pátek.

Hrádek Nový (Ncuhrndek), [. ve stř. po
velikou., 2. v pond. ponanebcv. P. Marie,
3. na. den Moudroet-i; každé pond. týh. trh.

Hradište Mnlchovo (Munchengrm), vý
roční e předcházejícími trhy dobytčnmi ty
čtvrt.: !. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po
velikou., 4. po Božím Tčle, &. po promě
nění Páně, 6. po sv. V&clavn,_7. před
". Martinem, 8. předvánoc. Každý čtvrt.
trh na. obilí.

llredlštč Choustníkovo (Gradlítz),1. ve
stř. po ev. Jiljí, 2. ve stř. po vbecb Svat.;
týh. trh kazdou stř. & eobotu.

llredy Nove (Gratzcn), 1. v pompo ned.
Mure, B. na av. Mntoule, 3. v pand. po
rvní advent. ned. Každé pon. trh na dob.
llrob (Kloetergrab), 1. v pond. po navštiv.
P. Marie, 2. na sv'. Filipa : Jak. 3. oum
dní po pozdvižení ev. kříže, 4. na sv.
Ondřeje apoůt.

Hronov, ty out..: před 3 Králi, 2. po sv.
Josefu, 3. ' kříž. týdnu, 4.po ev. Butol.
6. před všemi Svatými. Připadne“ ev.
Jos. nebo Bart. nn out., tedy toho dne.

llroznčtin

(Lichtenetadt), 1. ' pond. po

1. květ.. 2. v pand. po jmenuPany Marie.

Humpolec.

Jeehymthel.

Jáchymov(Joachímsthal),ty

pond.: I. po hromnic., 2. třetí v dub., 8.
po sv. Marketě, 4._čtvrtý v měnícj ELH.

Jankov.

!. na. sv. Rehořc, 2. den po ev.

Janu Nep., 3. den po sv. Petra ePulu,
L na sv. Butolonn., 5. na ev.)íartbiek.
Janovice v Tábor., 1. dne 14. února, 2.
dne 31. květ., 3. dne 13. zář., 4. dne 13.
prosince.

Janovice v Čili., ty outer.: ]. po 4. ned.
postní, 2. před ev. Janem Křtit. 3. po
jm. P. *Marie, 4. před ev. Mart.

Janovice v Plzensku, !. na sv. Josefa, ?.
na vw.Jena KH., 3.na ev. Šimona nJud.
Týdenní trh kaz. pon.
Janovice Uhliřake ( Kohljnuowitz). 1. v
pon. po ohrác. sv. Pavla, 9.. v pon. v

středop., 3. v out. po velit., L na den
ev. Víta, 5. v pon. před sv. Maří lhgd.
6. v pond. po Anjelu Stráni, 7. v pond.
po ev. Havle.
Jaroměř. 1. druhý den po sv. 3 Králích,
2. ve středu po sv. Duchu, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havin,
padne-li který na neděli neb eváteLdrží
se o týden později. Týh. trh každý pátek.

Jeleni

Horni.

1. na sv. Josefa, 2. \!

outerý po sv. Ducha, 3. na. sv. Jakuba,
4. na ev. Matouše, 6. v outerý předMar
tinem, 6. v pond. před Adamem :Evou.

Týh. trh na obilí kazdý outerý.

Jeníkov Golčův, (Goltsch-Jenikau), ty
středy: 1. po očištovini P. Marie, 2. po
n'ěetov. P. M., 3. před sv. Janem Nep.,
&. před Boz. Tel., 6. po av. Markétě, 6.

po ev. Vlclnvu. Týdní trh každouetředu.

Jeníkov větrný (WindígJonikau), 1. den
po sv. 3 Krúlícb, 2. v pon. po sv. Janu
Nep., 3. na. sv. Jakuba„ 4.. druhé pon.
po naneb. Panny Marie, 5. na svatého
Martina..

ty středy: l. po sv. Filipu & Jeeenlce (Jech-mz). Výroční a dobytčí
trhy: Lv pon. Ind Velíkonocí, 2. ve

Jak., 2. druhou po ev. Adolfu, 3. před
povýůen. ev. kříže, 4. druhou po ev. Kle
menta. Týdní trh kaz. etř. -—na dob.
otravu, len & přízi.
ll rl. (Ademeíreiheit), 1. v pOn.po rozezl.
av. pošt., 2. v pon. po av. Rafaela.

středu před svet m Duchem, 3. v pond.
po evatémSimonu nJudě, 4. v pon. před
om.

v

Jlčin (Gitaebln), ty pondělky: 1. první po
Hronmícíeh, 2. po Jubilato, 3pol. Jak.,
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4. před ev. Havlem. Trh na obilí každé
oudělí.
'

Ji emnlte (Starkcnbach), ty pondělky: ].
po jm. Jeiiie, 2. před Velikon., 3. před ev.
Duchem, 4. před ev. Jak., 6. před ev. Di
višem, trvá 8 dní,6. před Vánoc.. Týhod.
trh na. obilí ,potravu, přízi &plátno lužd.
středu..

Kamenice trhová, výr. a doh. trhy ty
čtvrtky: ]. 3. postní, 2. pátý v postě, 3.
na zelený, 4. po sv. Prokopa, 5. po nar.
P. Marie, 6. po vá. Svet., 7. po početí
P. Marie.
Kamýk (Kamzík), ]. na. av. Aloisie dne
21. června, 55.na sv. Františka Ser. dne
4. října.

.lllove? (Bolen), výr. : doh. trh. 1. poud.v
listop., připadne—li na svátek, tedy udele—

dující včcdnl den.
Jllovi (Enle), !. v pon. po 3. Králích,2. v _
pon. po Boi.. Tělo, 3. ne ev. Vevř., 4. na. s.

Lukáše, 5. v pon. před sv. Kotel-.; ty'hod.
trhy: !. ve středu před Velikouocí, 2. na
nv.Tomáše.

Kaňk

(Gang), Výr. trhy:

1. ve čtvrtek

před kv. ned., 2. " out. před ev. Duch.
3. v out. před av. Butol., 4. ve čtvrtek
po ev. Havle. Na dobytek: !. ve čtvrt.
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po

narození P. Marie, 3. před lv. Mukět.
(13. červena—..),4. ve

Kateřině.

čtvrtek

po sutě

(Heinrichem-Dn)1. vpoud.

Kaplice, ]. v pon. muop., !. na sv. Pro

před av. Janem Křu'telem, 2. v pon. před

kud. sobotu.
Karlovy \'nry (Kadsbad), 1. třetí poml.

Jlndřlchovlce

".Bavlem.
Jirkov vizBorek.
Jiřetín llořejůi (Obergem-geutlnl), ty

pondělky: na masop., 2. po sv. Jiří, 3.
po nar. P. Marie, 4. po vš. Svat. Týh.

trh kal. pitek.
Jlřltln Dolni (Niedergeorgenthal),[. na sv.
Vojtěcha, 2. v pon. před Bot. tel., 3. v pon.
před svatým Matoušem, 4. ne svatého
Mikuláie.
Jistebnice, ty pondělky: 1. po sv. 3. krá
líoh, 2. na sv. Matěje, 3. po květné ned.
4. po Velikouoei, 5. po svetod. svátcích,
6. na. sv. M.

'dal., 7. na sv. BartoL,

koňské : dobytčí trhy po 8 dní; 8. \
pon. po ev. Matěji, 9. v pon. po vi. Sv.
Trhy na doh. každé poud. od sv. 3. král.
až do nanebvet. Páně.

Josefov čili Plesy (Josefstadt), výroční e
předcházejícími trhy na kone : hovězí
dobytek ty autorky: 1. po zvěstování P.
Marie, 2. po sv. Markétě, 3. po ev. Vác
lavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají veemče po 3 dni; tg'dni trh každé

kopa., & na sv. Šim. : Jud. Týdní trh

v dubnu, 2.první středu v měsíci říjnu;
trvá dve dni. Trhy na koně a jiný do
bytek, poslední pon. v červnu kú. čtvr.
rýh. trh.
Kese- ovlee, výroč. : trhy na koně : ho
ver: dobytek 1. den po sv. 3 Králich, 2.
v out. po provední ned., 3. na. sv. Jak.,
4. den po sv. Jiljí, 6. na sv. Voršnlu,
Tydní trh na dobytek kudy kvatembr.
pitek, ve středu před zeleným čtvrtkem,
pak každý pátek po velikonoci až do
vě. Svatých.
Kalovice, první čtvrtek po hronnuic., na.
Filipa a Jakuba, 3. ve čtvrt. po Vavňnc.
4. dne 12. pros.

“dýně Nova (Ncugedeiu), ]. v pon. po
sv. 3. Kra'Jích,&de
pon. po \'elik. 3.
na ev. Bortel., 4. na sv. Ondřeje. Týdm'
& dobytčí trhy od !. poutního týdnu až
do sv. Mart. každý pitek.

Klmhenberg

(v Chebském kraji) dve

. s. dobyt. trh 4. out. ' hi-eann : v
hjuu. Dobytčí trhy kaz. 4. out. v ost.
měsících.

poud. : čtvrtek.
Kácov. 1. na ualez. sv. Křik, 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4ne.
ev. Mutina.. Týdní trhy: ]. den po hrom
uiclch, 2. v útek před květnou nad.. 3.
na er. Mich a, l. v pátek pí'od čtvrtou
neděli adventní.

Kladno. ty pondělky: 1. po obric. sv.
Pavla, 2. po sv. Víta. 3. po sv. Vidu.
Kladruby (Kladnu), 1. ve středu před

Kadaň (Kaden), výroční, koňské : doh.

Klášterec (materie), výr. : dob. whyty

trhy: 1. v pondělí po Judikn, ?. po sv.
Janu KH., 3. po pov. sv. Kříže, 4. po sv.
Barboře, kazů. ln! 3. dni.
e.
“album
1. na. sv. Jiří, 2. na povýů.sV.
Kamenlce, l. 1. pátek v postě, 2. v out.
velikou., 3. na sv. M. Majd., týd. před a
den po ní., 4. ve čtvr. po nanebv. Plně,
po 8 dni, 5. den
ev. Vid., : před

ním po 4 dni. Týduí trhy mda pon. na
koně, hovězí dobytek :! rozličné jiné
zhožL

Kamenice českú (BGhmisch-Knmuitz)ty
pondělky: !. před ev. Duch., 2. po Par
cmkuli, 8. před Havlem,

'

květnou ned.. 2. v pon. po B. Tělo, 3. na
sv. Jak.. 4. na sv. Matouše.
pondělky: ]. před hmmníeemi, 2. před
ev. Johannou králov., 3. před sv. Berto
lomčjem, 4. před svatým Martinem. Při—

padne-li na ten den svátek, odbývá. se
trh o osm dní dh've. Týhodnl trh kud.

středu.

Klatovy. ty autorky: před obrácením sv.
Pavla, !. po neděli Kautate, 3. po m
tém Kilianu, 4. po ev. Jiljí, 6. po sv.
Kateřině.
Klenčí (Kleuteeh), ]. na ev. Matěje, !. v
outerý po svaté Trojici, 3. na. svetau
Lucii. Týdm' trhy po celý půst: trhy na
doh. každý outer-ý odpostn .: do ev.
Murt-ine.

224

Výroční trhové ' Čechách.

Klomin (Chlomín), ty pondělky: !. po
hromnicích, 2. v třetí pondělí měsíce
května, 3. po P. Marii Sněžné, 4. po vě.
Svstých. HIM—nítrhy na dob. v pon. po
květné ned. po ev. Janu Křtit., po ev.
Václavu, & před vánoci; týhod. trh kaž.
pondělí.

Kněžomosti

(Fůrstenbruok), výroční &

dob. trhy ty pendělky: 1. druhý po sv.
Fab. n Šel). ?. druhý v postě, 3. po Ve
likorí., 4. před navštiv. P. Marie., 5. před
nanehevz. P. Marie, 6. po jmenu Panny
Marie.
Knín nový (Neulmin) 1. v poslední ma
sopustní čtvrtek, 2. v pon. po květné
neděli, 3. na sv. Víta, 4. ve čtvrtek po
ev. Vavřinci, 5. na. sv. Lidmilu, 6. v
pon. před Havelekým posvícením, 7. na
av. Barboru.
Koccngrtln (Goeeengrun), výroč. trhy ty
pond.: 1. 8. v měsíci dubnu, 2. před uv.
Vítey), 3. po nanebevz. P. Marie, 4. před
ev. Sim. & Jud.

Kolešovice,

výr. & dob. trhy: 1. dne 20.

břez., 2. dne 30. června, 3. dne 4. září,
4. dne 12. listop.

Kolinec,

1. na sv. lf'il. 3 Jak., 2. na sv.

Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.

Kolin nový (Neukolin), výroční a před
chůzejídmí trhy na dobytek: 1. ve čtvr.
po 3. Král., 2. v puntl. po posl. maeop.
neděli, 3. v pon. po svátostech,- 4. na sv.

Antonína Puduan., 5. v pou.po ev. Bar
tolomějí, 6. na sv. Františka Seraf., 7. v
pond. po sv. Ondřeji. Týduí trhy ve stř.
&v pátek.

Kolovoč (Kolautaehon), 1. v out. Velikou..
2. na sv. Jana Křtít., 3. v pond. před ev.
Havlem; týhod. trhy: 1. druhů pou. po
Velikou. a po ev. Martinu.
Kopidlno, 1. ve střed.po Velikou., 2. na sv.
Prokop., 3. ve stl'. před nar. P. Marie, 4.
ve středu před počet. P. Marie.

Kostelce černý (thankonteletz), ]. \
pon. po ned. Rngato, 2. na sv. Jana lží-tit..,
3. na sv. Mich. arclmuj., 4. v poud. před
poč. P. Marie.

Kostelec nad Labem (Elbekoeteletz)vý
roční. koňské a. dobytčí trhy: 1.v poud.
před ev. Matěj., 2. ve čtvrtek před nale
zením sv. kříže, 3. na sv. Víta, 4. na
svatého Jakuba, „5. na povýšení svatého
kříže, 6. na sv. Simona : Judu. Každou
sob. týh. trh.

Kostelec u Náchoda, ty čtvrtky: ]. po
jmenu P. Ježíše, 9. před první ned. v květ.
8. po ev. Mntouši, 4. po poč. P. Marie. Trh
týdní kež. středu.

Kouřim,

výroční koňské : dobytčí trhy

ty pondělky: ]. po n. roce, 2. po květné
ned., 3. před sv. Duchem, 3. na sv. Maří
Mind., 5. po narození P. Marie, G.po sv.
Kateřině.

Kožlany, 1. ve čtvrtek po Velíkonoci, 2. ve
čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.
Krůllln' (Grulich), 1. ve čtv. před hromn.,
2. d ý čtvrt. po Velik., J.ve čtvrt. po av
Anně, 4. po av. Luk. Týdní trh kud.
Připadne-lí na pondělí svátek, týdní trh
odbývá se v out.
Kralovice, výroční, koňaké &dobyt. trhy,
]. ve čtvrtek před m'datov. P. Marie, 2. v
pand. před sv. Pet. a Pavl., 3. v pon. před
uanebevz. P. Marie, 4. ten čtvrtek před
sv. Havlem.

Kralovlre

Dolni, výroční &doh. trhy ve

středu před sv. Vojtěchem, 2. na. sv. Jana
Krt., 8. ve stř. před Marií Sněžnou, 4. ve
stř. před sv. Václavem.

Kralupy, [. v out. před Velikonocí, 2. ve
středu před nnroz. P. Marie. Týdnl tfh ve
.středu na rozličné potravy.
Králův Městec-, (Kónígsstadtl), trhy vý—
roční ; na hovězí dobytek typondélky:
I. po sv. 3. Krůlích, 2. po Quuimodoge
niti, 3. po Božím Tele. 4. na sv. Bami.,
6. ve středu po sv. Frant. 8., 6. ve středu
po sv. Cecílií. 'l'ýdní trhy na obilí po ul!
rok v
.

Kraslice

(Grasslitz), 1. den po ev. Janu

Kit., 2. druhé pon. po sv. Michala. Trhy
na doh. 3. středu knžd. druhého měsíce.
Krásné. Doly (Schůnthal), ]. ve čtvrtek
před sv. Václavem. Týd. trh ímž. sobotu.
Křinec-, 1. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po ev. Duchu, 3. po ev. Bartoloměji, 4.
po sv. Kateřině.
Křivsoudov, na pondělky po sv. Jiří &
Jiljí. 'l'ýdní trh každý pond.

Krucemburk

(Krucburek, Kreutzberg),

výr. & doh. trhy a 8 denní svob. ty pond:
]. po hromu., 2. před květnou ned., 3. před
vetoup. Páně, 4. den po nv. Vavř.,; každý

čtvrtek týdní trh.
Krumlov český (Bóhuúoch-Kmmau),1.
ve čtvrtek po středopusti, 2. ve čtvrtek
po Božím Tělo., 3. v pon. před sv. Havl.
Padne-li sv. Havla nn. pondčlek, odbý
vá se trh 0 týden dříve; na av. Kateř.
Trhy na dobytek od sv. Jiří až do sv.

Hmln každou středu; týhodní trhy ímž.
středu a sobotu.
Krupka (Graupen), ty pondělky: 1. před
květ. ned., 2. před sv. Duchem, 3. před
ev. Michalem, 4. před ev. Martinem.

Kostelec nad Drllci, výroční epředchá— Krýry (Krieger-n),výroční a dobyt. trhy:
zejícími trhy na koně : hovězí dob.: na
av. Dorota, 2. ve čtvrtek před květinou
neděli, 3. v pondělí po nenebevstoupení
Páně. 4. dne 17. července, 6. na svatého
Bartoloměje, 6. na Karla Bor. Trh tyhod.

klid. čtvrtek.

]. ve stř. před ned. Litare, 2. ve čtvrt.
po ned. Kantatc, 3. ve čtvrtek po pozdvi
žení ev. kříže, 4. na av. Bohumíra. 8.
lista
u.

Kumžák (Kčnigneck), ty pondělky: [. po
Hromnicích, 2. po Mieerikordia, 3- po
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sv. Matouš, 4. na dnčičky. Trhy týdnia
dobytčí každý čtvrtek.

Martinu, oba po 8 dni. PHpadne-li lv.
Markéty neb “.Martinn na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty

3. paul. ' říjnu.

středy: !. po středOpoati, 2. po Boi. Tělo,
8. po ev. Bartolowčji, 4.. po ev. Mnrtinn,
kazdý trw't 2 dni.

Kunštát (Kronetadt), výr. :. dob. trhy ty
pend.: !. v posl. v dnb., 2. první v srpnu,
Kunín-rt. Knšverda, 1. o sv. Jiří, 2. o
sv. Michala nrch.. 3,16. prosince.
Kuřivody (Hůbncrwnuer), výroční trhy
na dobytek: 1. ' pond. po Velikonoci, 2.
v pand. po Sv. Duchu, 3. na. sv. Jana
Krt.. 4. v pondělí po nnneben.P.Mru-ie.
5. v pond. po ev. Havln, 6. v out. před
nv. Tomášem npost. Každou středu týh.
trh na dobytek : rozličné krámekč zboží.

Kynžvart (Konigewart), výroční dobytčí
a koňské trhy: !. nn ".Joeefn, 2. vpond.
po av. Markétě, 3. v pond. po všech Bw
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.
Lendškrenn (Lnndakron),!. vpoudčli po
3 Králich, 2. v out. po ned. Judika, 3.
na svatodušni out., 4. na sv. Mail Magda
lenu, 5. v onterý po ev. Mntouši. 

Ledeč, ]. v out. po nedčli Septuagesimn,
2. den před nnneberetonp. Páně, 3. den
před “.Meří Magdalenou, 4.v onterý po
ev. Jiljí, &. ve čtvrtek před sv. Havlem.
Laskov, !. dne 19. března. 2. dne 2. květ.
3. dne 4. července, 4. dne 15. října.

Levin. na sv. Matouše Evnng.
Lhenice (Elhenltz), !. na lv. Fabiana a
Sebastiana, 2. na ev. Jilií, týh.trk kazdou
utředn. Trh na přízi na rv. Linhart.
Libbň. 1. v ent. po ev. Mat., 2. po sv. Troj.
8. po sv. Bartolomeji & 4. pou. . imonn
. Judč. Týdenní trh každý ontcrý.
Liberec (Reichenberg), ty pondělky: !.
po hlld neděli, 2. před ev. Vítem po 8
dní, 3. po nnroz. P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. e v onterý po Stí neděli vříjnn,

6. ' pond. » v onterý před první nedělí
adventní. Trhy na vlnu: !. v ontcrý a
ve středu po ev. Dncbu, 2. v onterý a ve

středu po n.mchaln.

Trhy nn dobytek:

v sob. před bílou ned., v sob. 8 dní před

]. ned.ndv.Týdní trhy kádě pondmčtwt.
LIbčšice. výr. & dob. trhy: ]. dne 8. dnb.,
2. dne 26. ldi-í.

lelu,

1. v pondělípojmenuPine Jeliše,

2.11. popelečnl středu, 3. v pond. po sv.
Jana Nep., 4. v pand. po av. Prokopn, 5. v
pond. po nanebevn. F.Marie, 6. nn sv.Kavla.

lelill.

t! Pondčlky: !. po Littera, 2. po

ev. Filipu :: Jakubu, 3. před Bot. Tělem,
(. po sv. Jiljí. 5. před ev. Martinem.
Libochovice. 1. v středopostí, 2. ten den
před nanebevet. Pinč. &.na ev. Bartolom.,
4. ve středu po ev. Václavu, 4. tn ati-. po
ev. Martinu. Každou středu týla. trh.

Libouchec (Kčnigewaldo)v Litom.,výr.a
dob. trhy: !. v pon. masopuntnl, 2. v
red ev. Jan. Křt., 3. v pon. po nerez. .M.

L ebšteln (Liebenateln), 1. v pand. po
uavňt. P. Marie, 2. v pondělí před první

neděli adventní.
'
Lipa ČECH (Bóhmiech-Leipe), 1. ve čtvr
tek po ev. Maruti, 8. ve čtvrtek po ev.

Lipnice, výroční koňlké a hovězí trhy:
1. ' pond. po sv. 3 Králich, 2. po Jndika.
3. po ev. Petra :! Pavlu, 4. před ev., Ha
dem, 6. po ev. Martinu, 6. před Vánocemi,

Trhy na \'lnn: 1. na sv. Floriana. 2. v
pond. před av. Havl. Trhy na dobytek:
]. každý pond. od 8. ledna až do 9. listop.
'l'ýdní trhy každý pátek po celý rok.
Lišov, 1. na velkonoční onterý, 2. na .v.
Bartoloměje, 3. na ev. Ondřeje. Týhodní
trh ve čtvrtek.
LIleň. ]. na čtvrtý pondčlek po novém
roce, 2. ve středu před Sv. Duchem, 3. na
sv. MaříMagal.,4. ve středu před er.Vi clav.,
&. na sv. Alžbětu, těž vždy trh na dobyt.

thomčřlee

(Leitmeritz), ty pond. 1. po

Sexagesima, 9.. po Knntate. 8. po naneb.
P. Marie, 4. po ev. Kateřině. Týduí trh
v ochota a v outerý.

thomvšle,

!. dne 27.ledna na sv.Cbriaoet.

I.lterbachy

(Lauterbnch) výroční . do

— 2.dne ?. květ.naev. Stanhl. — &dne 5.
září nn ev. VikL—t. dne 6. listop. na sv
Leonuda. —Kdyby některý ztechto trhů
připadlna pátek, na robotu, na nedělinebo
evdt.,odlozíse na p tištl dterek. Trh dobytčí
jest o den dříve; padne-li výmč. trh na
pon.,je trh dob. v št. před vyr. trhem.
Týdní trh kud. so tn.

bytčí trhy: ]. na nv. Jana Krt., 2. první
pond. po růžencovd slavnosti.
Litvinov (Oberlentenndorf), 1. ve středu
před kvete. ned., 2. na sv. Maří Magda
lenu, 3.na ".Mich., 4, v pon. po všech Sv.
Lochovice. l. na. sv. Jih., 2. na av. the,
3. den před sv.Jenem KB., 4. na av. Lepp.
Loket (Ellhogen), l. na zelený čtvrtek, trh
na chléb, 2. dne 1. května, 3. první stř.
v zil-í, 4. na .v. Martina., 5. ve čtvrtek
před Vánocemi, pouze na chléb.
Lomnice, v Bud. l. na sv. Jiří, 2. naev.
Jana Krt., 3. na sv. Michala.
Lomnice, v Jičín.. 1. 2. čtv. postní, 2.70
čtvrtek před sv. 11. Magdalenou, 3. před
sv. ' onem & Jndou. Hluvní trhy na
dobytek a jiné věci 1. 8 dní po vetonp.
Pilně. 2. ve čtvrtek po Boi. Tele. Týdni
trhy každý čtvrtek.
Loun . výroční & dobytčí trhy: 1. ve stř.
pi- tučným čtvrtkem, 2. v pond. . v
out. před nanehevetonp. Pinč, 8. ve stř.
po unroz. P. Marie po 8 dní, 4. ve středu
a ve čtvrtek po ev. Šimona a _Jndě.

Louňovice.

ty čtvrtky: 1. před ev. 3.

Králi, 2. před av. Řehořem.. 3. před ev.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, &.na ev.Maří

Magdalenu, 6. ve čtvrtek před ".Barto
lomějem, 7. před ev. Václavem, 8. na ev.

Louie, 9. na sv. Barboru.

ll
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Lovosice (Lobosíc), t_y pondělky: 1, po
Litani. 2- po sv. Troy, 3. po nnroz.P.hl.,
4. po uv. Barboře.

Lubenec (Lubenz), výroční a dobytčítrhy:
1. 2hý pand. po Hromuicích. 2.ve medu
před ev. Vůcla em.

Lukavice. ve středu po sv. Jiří. Týhod.
trh kazdou eti'edu.
Lilie.. 1. ve středu před nalezen. ev. kříže,
2. ten den po av. Petru a Pavlu, 3. ve
středu před povýš. ev. kříže, 4. dne 4.
listopadu. Trhy na dob.: ]. ve stř. před
jmen. Ježiš, 2. ve etl-. po 3.nod. postní,
3. na ev. Antonína.. !. dne 2. lietop. Trh
na. obilí každou sobotu.

Lysá, [. v pond. po ev. Filipu aJakubu,
2. v pond. po etěti ev. Jana. Týhodni
trhy každnu sobotu.
Malešov. ty autorky: [. po 3. ned. pout.
2. před nanebevet. Pilně, 3.1ořed ev. Máří
Magdalenou, 4. před neroz. P. Marie, 5.
před sv. Mnrtinem biskupem.

Mnučlin. [. v pondělí po neděli Benge
uima, 2. druhý pand. po Velikonoci, 3.
na sv. Víta, 4. na ev. Mat., 5. na av. Barb.

Maríovlcť.

[. dno H. ún., 2. dne 18. říj.

Mn.—'sov (Mune-hun), 1. první nedeli v posté,

2. ne sv. Filipa a Jakuba, 3. na den nar.
P. Marie (8. září), 4. v neděli po všech
Svatých, kazdý trvá 8 dní. 'T'rluyna. vluu:
1. první pátek po nv. Jiří, 2. druhý pátek
P.. av, Jilii. 'l'ýhudní trhy kazdý pátek.
Mětlěc (Kupferberg), [. v pondělí po av.
Vilu. 2. v po.-cl. po ev. blatouki.
Měllčtll (Miednchin), [. v pon. po ev. Jon„
2. druln' den po nv. Markétě, 3. v
n.
po nv. čilkubléi. T_ulul trh kat. pon . od
". Jon. až do aw. Havle..

Melnik, v. roční. dub)-tsi a koňské trhy ty
trnky: !. po sv. 3 Králích, 2. po druhé
postní nelcli. 3. v und. po uv. Filipu a
Jakubu, trvá 8 dn, 4. poldelí po uv.
Petru a. Pavlu, 5. ve čtvrtek pu nnnebe
vzetl P. Morie, 6. po nv.llavlu, 7. na sv.
O.Nlř. Aportt.po 8 dni. Týh. trh. kaz out.
Meri—Ilit. [. v poud. po nv. Trojici, 2. na
nv. Vavřinec, 3. v pon. sv. po Martinu.

Městečko ('a-ské (Friedlitnder Neuetmltl),
Ty pondělky: l.p0 sv.3 Králíci), 2. po sv.
Joeefu, s. 14dni po Sv. Duchu. 4. po jménu
P. Marie, 5. po svatém Mnrtina.

Město Nové und Metuji (Neustadt), vý
toť-nl a dobytčí trhy: !. na sv. Anežku,

outerý před ev. Lazarem. Dobytči trh,: 1.
v poud. po květné neděli., 2. v poud. před
ev. Filipem a Jakubem, . v pond. po ev,
Petru a. Pavlu, 4. v pond. po uauebevzetí
P. Marie, 5. v pondělí před ev.?rautiškem
Seraf., 6. v ponJ. před ev. Lazarem.
Mezlmoeti. 1. na av. Dorotu, ?. na. sv.
Floriana, 3. v pond. po ev. Martinu.
Mikulov (Niklaeberg), v pon. po ev. Vítu.
Mili-m. [. na. ev. Stanislaw., 2. na den ev.
Jana Kit., 3. dne 13.éervc., 4. na.den natoz.
P. Marie, 6. na dušičky.
Milešov (Milenu—hitu),výroční ; dobytčí
trhy: [. den před archan. Gabrielem, 2.
den po av. Antonínu Paul., 3. v pond. po
pozdvi. sv. Kříže,4. v pon. před natoz. Pá ně.
Miletín. ]. tu středu po sv. Jiří, 2. v
poud. po svatém Lukáši; každou středu
tx'hodni obilní trh.
Milan. [. v masOpuetní pondělí, 2. dne 28.
července, 3. dne 14.září, 4. naav. Ondřeje.
Mllevsko (Mllhlhaueen), !. na ev. Josefa,
2. v pondeli po ev. Trojici, 3. na svatou
Markétu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
6. na sv. Voršilu; týdm' trhy na doby
tek, obilí a. potravu každý čtvrtek.
Mimoň (Niemee), 1. první pátek v postě,
2. v pondeli po ev. Trojici, 3. v pondeli po
ev. MatoušiAmpondéli poe . 'un.: Judč.

erotice.

(v leckěm kraji), 1. \! puud.

m-mopuatni, 2. na. av. Fil. aJak.,3. v pond.
před sv. Pet. a Pavlem, 4. v pondělí |-0 sv
Jiljí, 6. v ponll. před ev. Martinem. Ti'dnl
trhy na hovězí doh., obilí, dříví, len, ntvl.:
l. v outerj' př.-d velikonoc-í. ').. v ulit. před

vánoci, takto ale knzclou stř. po celý rok.

Mrrov viz l'rledlnnd.

Mtr0\lťc. 1. na den obrácení ev. Pula,
_2. v p_mdizlí po Sexag'., 3. na av. V0 técha

4. ve středu před Buzim Tělem, 6. na sv.
Prokopa, 6. nn den Marie Sněžné, ?. den
po narození Panny Marie, 8. v pondeli
před sv. Havlem, 9. na den obětován: P.
arie.
Mladkov (Wichethdtl), 1. 23. dubna, 2. dne
2-1. Června, 3. dne 30. listopadu..

Mlezmlee. 1. v po-nděli po jmenu Pina
Jezše, 2. v outerý po Velikonoci, 3. v
euterý po ev. Vítu, 4. v outerý po ev.
Kateřině.

Mnlckevice. ty středy: po nanebevstou
pení Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
nnroaenim P. Mairie, 4. na ev. Martina

2. na sv. Jiří, 3. na av. JauaaPevqu

biskupa. Hlavni trhy na dobytek. obilie

na den povýšení “.ld'íze. Týdni trh na
přízi a obilí každou středu a sobotu.
Něšov, Mnichov(Einaiedl),ty pon.: [. dr. po
Velikou., 2. poevJanu KH., 3.předev.!íavl.
Mýto (Meeth), [. ' pond. po první neděli
po velikonoci. 2. v outerý po ev. Trojici

rozličné věci: 1. na. tučný čtvrtek, 2. na
zelený čtvrtek, 3. na ev. Jakuba apost., 4.
ve čtvrtek po ev. Václavu, 5. na. ev. Fran—
tiška Xnv., 6. den před itédrým večerem;
týhodnl trh každý čtvrtek.

3. na. sv. Matouše.

Mnišek, \. na sv. Fabiana. a Šob., 2. na
sv. Josefa, 3. na av. Filipa a Jakuba, 4.

dne 2. srpna., 6. dne 2%. srpna, 6. dne
24. října.
čtvrtek v postě, 2. v out. před ev.?ilipem
!. Jakubem, 3. v outerý po ev. Petru &. Most (Brill), výroční :. &hy nadobytek: 1.
v pondělí poOkuli, 2. v outerý lvatodušní,
Pavlu, 4—v outerý po unnebevzeti F.Ma

Mýto Vysoké

(Hohenmauth), ]. první

tie, &.v out. před .v. FrantiškemSer., 6. v

8. na sv. Jilil, tv pond.po ev. Burkhardt).

Výroční trhové v Čeehleh.
Mšec (Kornhana), výroční a trhy na do
b tek: 1. ve atř.po nedeli Okuli, 2. den
p ed nanebevetoup. Páně, 3.dne 2.řijna.
Mšeno, (vBoleelavskémkraji) ty středy: l.
po jménu Ježíše. -—2. po sv. Filipa a

Jak.,3. ve atředupředev.Vid.—4. poav.
Martinu. Hlavní týdenní trh ve stř. po ev.
Josefu ave středuponavštívení RMM-ie.
Týhodní trh kazde pondělí.
Muncll'aj (Smečno), 1. den po av. Vojtě
chu, 2. den po av. Michalu.
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duění; týhodní trh na obilí a hovězí do
bytek každé pondělí po celý rok.

Netvořice. výroční a trhy na dobytek: ].
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpna, 4. dne 16. října.

Nenklrcllen.

.l. druhé pondělí po veliko

noci, 2. v pondělí po pozdvižení svatého
kříže.

Neustupov. 1. den po sv. 3 Krůlích, 2.
den po Hromnieíeh, 3. na av. Marka evan
gelisty, 4. v pond. po Božím Tzle. Tý
hodnl trhy každý čtvrtek po celý půst.

Mutějov (Mutteredorl), dne 24. up.; týh.
trh každý čtvrtek.
Načeradec. výroční a dobytčí trhy: 1.

Neveklov,

první outerý v maeopuetě, 2. vouterý po
kvčtné neděli, &v outerý po lvatodušm'ch
svátcích, 4. ve středu po sv. Jakubu, &.
ve středu po jmenu P. Marie, 6. na ".
Tereeii, 7. v outerý před vánocemi.
Nadějkov (Nadějkan), výroční a dobytčí
trhy: !. v outerý po ev. Rudolfu, 9- nl
den av. Štěpána (?. arpna), 3. v pond.
před ovat. Tereaií, 4. v pondělí po ev.
Kateřině.
Náchod, 1. poslední čtvrtek v postě, 2.
na av. Víta, 3. na sv. Martina biskupa.
Každý čtvrtek týhodní trh.

Olešnice

1. dne 8. února, 2. v outerý
natoduňní, 3. dne 4. srp., 4. dne 29. full-í.
Nevděky (Neudeck), ty pondělky: 1. před
květnou neděli, 2. po sv. Michala, 8. před
všemi Svatými.
Nymburk, Vicemilov, ty etředy: ]. ve
etředopoatí, 2. po ev. Janu Křt., 3. po po
výňenl ev. kříže.

(Gieeehílbel), ty pondělky: 1.

před Velikonocí, 2. řed Sv. Duchem, 3.
po ev. Maří Magda ené, 4. po av. Barto

loměji, 5.poav.Havln; týhodní trh kaidý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a všeliké

krámekó zboží.
Oloví (Bleiatadt), !. v pondělí po Regata,
2. druhé pondělí po sv. Michala.
trhy: 1. ve čtvrtek po "ní postní ne— Ond řejov, 1. tn středu předev.Blažejem, 2.
tu středu před ".Vojtěchem, 3. na den ev.
děli, 2. ve čtvrtek před) av. Norbertem,
Petronily, 4. na den ev. Markéty, 5. ve
ve čtvrtek po ev. Havle.
etředn před pov lením sv. Kříže, 6. ve
Nečtyny, výroční i trhy na koně a hovězí
dobytek, 1.první pondělí v poste, 2.vpon.
středu před ev. imonem a Judou. Kdyby
před nanebevnetím Panny Marie, 3. naav.
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne—
deli aneb na nějaký jiný "útek padl, drží
_ Jakuba, 4. v pondělí po avatém Michala,
5. v pondělí po vlech Svatých.
se tu atředu před_tím.
Nejiřako, Nýrako (Neuern), 1. vpondčlí po 0 čno, 1. na ".nehoře, !. na N.Marlta
e 25. dubna, 3. dne 20. října,-Luxu.
nanebevat. Plne, 2. v pondělí po narex.
e dne 6. prouince. Trhy na koně
P. Marie; týd. trhy ve atř. a sice na obilí
a rozličný dobytek, 'akož i jiné zboží:
apntravn po eelýrok, na dob. odetřed.
a! do sv. Martina.
1. na obrdcwev. Pav a dne 26. ledna, 2.
na svatého Redoře dne 12. března, 3. v
Nehvizdy
výroční
do
pátek před ev. Jiřím. Trhy na vlnu: 1.na
bytčí tr y (Grounehwiad),
tě! na koně a vlnu,
!. veačtvr
sv. Petra a Pavla dne 29. června, 2. na
tek po nalezení ev. kříie, !. drýhý čtvr.
5th! sv.Jana dne 29. srpna. Trhy týhodní
po povýl. ev. kříže, každý trvá 8 dní.
na obilí a kramář-ake zboží kazdý pátek.
Nechanice, !. v pondělí pred ev. Metz
Osečno (Ohio), ty pondělky: 1. po čtvrté
jem, !. v pondělí před Svatým Duchem,
8. ve čtvrtek před nanebenetím P. Ma
poetní neděli, 2. po av. Vim, 8. druhýpo
narození P. Marie, 4. po av. imonu a
rie, 4. v pondělí po av. Viclavn, 5. v
Judoví, &. před av. Tomuem.
pondělí před první neděli adventní.
Nepomuk , l. v pon. po Hronoiních, 2. v Ostrov (Bchlaekenwertb), 1. v pond. před
av. Jan. 1m., 2. v pon. před ev. Havlem,
pand. pošnhilůte, 3. ve etředu posv.Jana
3.v pon. řed štědrým ved.; trh týhodní
Kit., &. ve stř. před av. Matoušem, 5. ve
a obilní
zdou středu.
středu po ev. Barboře; každou středu od
Hromnic až do sv. Jana Kříž.týhodní trh.
Oudlloe (Eidlitz), výroční adobytčí trhy:
1. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
Nepomyšl (Pomeial), 1. v pondělí před
narozením P. Marie, 2. na sv. Mikuláše;
pondělí po narození Panny Marie, 3. v
trhy na dobytek 8 dní trvající: !. na
pondělí po ev. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jeet spolu trh na dob., jakož
Remin.. 2. na sv. Víta.
každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
Netolice, výroční a trhy na koně a hov.
a potravní záeoby.
dobyt: 1. v pon. po Hromn.,2.nasv. Jana
onnošl (Unhošt), 1. den po novém roce,
Kft, 8. druhý pon. po naneb. P. M., 4. na
2. na sv. Josefa, 3. den po av. Petru a
av. Michala, 6. na av. Lazara, 17. pros.
Pavlu, (. ve utředn před ev. Františku
Velké trhy na koně a hovězí dobytek: 1.
v onterý velikonoční,2. v ontcýrvato
!
Berat., 6. v pondělí po lva.-'Martinn.

Nasavrky (Nurnberg), výroční a dobytčí
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Ouplce (Bipel), l. na Hromnice. 2. v on
terý před ev. Jakub. V., 3. v outerý po

"stém Jiljí, 4. v outerý po ev.Martinu.
Týdenní trhy tyto on.: 1. před velikou.,
2. před evatoduhíhú svátky, 3. před ev.
Havlem, 4. před vánocemi. Týdní trh
každou utř.
Chumby (Pollerekírchen), 1. v pondělí po
Hromníeích, 2. dne 29.. července, 8. dne
28. října. Každý pondčlek trh na dobytek

: obilí.
Ousti nad Lnbem (Aussig), výroční i
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po ev. Fn
binuu n šobmtianu, 2. 14 dní před Ve
likouocí, 8. po ev. Markétě, 4. po ev.
Bnrtoloměji : 6. po ev. Martinu.

Ouníi und Orllci (Wildenschwert) výro
ční trhy e předcházejícími dobytčími: !.
v out. po etředopoeti, 2. na. sv. Víta. 8.
na sv. Jakuba, 4. v out. po narození P.
Marie, 6. na sv. Martinu. Každou sobotu
trh na. len. přízi, plátno : vlnu.
Ollšíěk (An—cha),!. pátou stř. postní, 2.
na sv.Jana Křtitele, 5. na sv. Bartoloměje,
4. na. sv. Šimona a. Ju-lu.

Ouívrý (Neumnrkt), !. vouterý před květ.
neděli, 2. ve čtvrtek před ev. Duchem,
8. na sv. Jana KB., 4. ve čtvrt. před ev.
Havlem, 6. v sob. před Ad. : Evou.
Pacov. 1. v pondělí po neděli Kantate, 2.
na av. Annu, 3. v pondělí před av. Havlem,
4. na av. Barboru. Týhodní trhy od stře
dnpostí až do začátku adventu na. koně,
hovězí dobytek. obilí, vlnu atd.

Pnkn Nová (Neupakn), 1. v outerý po
jmenu P. Jetíňe, 2. v outerý po neděli
Rognte, B. v onterý po Božím Těle,4.nn
ev. aníince, 5. v outerý po ev. Natouái.
Každý ůtcrek týhodní trh.
Pnrdublce, !. v pondělí po Hromnicích,
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína.. 4. v outerý po početí P. Marie.
Trhy na. dobytek: ]. v poud. 8 dní před

ontatkyů. druhý pond. ' postě, 3. druhý
poud. po velikou., 4. v pond. před sv.Jnk.,

Petrovice (Petenwnlde), !. ' pond. před
sv. Janem Nep., 2. ' pand. 14 dní před
císařským posvícením.

Pllnikov, 1. v ooterý velikonoční, 2. na
sv. Víta, 3. na av. Šimona : Jndu.
Pisek, !. ve čtvr. po 8 Králích, !. pitý
čtvrtek v postě, 8. v onterý po sv. Tro
jici, 4. na. av. M. Magdalenu, 6. na. den
povýi. ev. kříže, B. na ev. Alžbětu.

Plšeli. ty pondělky: !. první v poste, 2.
po nanebevr.. P. Marie, 8. po povýšení
ev. kříže, 4. po všech Svatych.
Planá (Plan \ Cbebak.kraji), !. nasv. Tom.
Akr., 2. v úterý před zel. čtvrt. -— 8. v
pond. po nanebevstonp. Pánů, 4. v pon.
po povýě. sv. kříž. V pondělím. dobytek
a. v sobotu na obilí.

Planá llorni. 1. druhou neděli po Hrom
nicích, 2. 2bou neděli po velikonoci, 3. na
smMnrkétu, (. na sv. Michala; týh. trh.
každý onterý.

Plaňany, 1. nn ev.Fabiana : Šebutinnn,
2. na sv. Mntěíe. 8. v evntoduiní pond.,
4. na ev. Jakuba..

Plnnlcc, ty čtvrtk : 1. po Quuim. po 8
dní. 2. do rozeel m' sv. apost.. 8. po po
výšení ev. kříže po 8 dní, 4. po ovat.
Has—lu,padne-li ev. Havla ve čtvrt., ten
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pú
tek, 2. na ev. Tomhle, od Josefa už po

ev. anlu

na rozličný dobytek hidan

eobotu.
Platan (Platten), ty pondělky: 1. před Bv.
D'uchem, 2. po ev. Vavřinci., 8. třetí v
říjnu.

Plzeň (Pilsen). výroční a dobytčí i koň
ekó trhy ty pondělky: 1. po Remíniecere,
2. po sv. Petru a. Pavla, 3. po ev. Bar—
toloměji, 4. po ev. Murt-inu. Trh na víno
drží ee zároveň e trhem Petro-Pavelekým

a trvá plných 8 dní. Týhodní trhové ve
středu a v eobom.

,

Phellec, výroční a dobytčí trhy ty out.:
1. po HrOmnících,

2 po ev. Voit. 3. po

nnnebevzetí Panny Marie, 4. po svatém
Biviii.

5. v pond. po ev. Havle.

Počátky, ty pondělky: L po jmenu Pina

byto-i trhy: 1. v pon-l. po ev. 3 Králích,
2 v pnutí. p'I Bv. Duchu. TýhUdní. trh

Poděbrady.

Pecka

(Perkelt), výroční, koňské : do

klltlou středu.
Prřky (Petan-hltal). 1. v pond. po jmenu
í'..lcř.íňo, 2. na sv. Jana Hep., 3. na. av.
Vavřince 4. v poml. před sv. Martinem

Pclhřilllov (Pilgrim), ty note:-ky: !. pp
v.o—émroce, 2. po ntí'erlmooetí. 3. po Byt.

'í'ůle, 4.. po nv. lhrtolom-ji. 5. po ".Si
menu & .ludě. Trhy na doby.-tek každou
etí'uclu prv—tui,pak !. sob. před křížovou

nedali, 2. v sob. před cv. Troiici, 3. v
sob. před sv. Prokogce n, 4. \“ enb. před

pmýíením nv. kříže. Trhy na koně knalé
pand. před výročním trhem. Týhodní trh
ke). lnu sobotu.

Pernink

(Billingen), první pond. měsíce

září aneb po oválku An-jelnStrážce.

Jeňíše, 2. po na. nebe vstoupení Páně, 3.
po ev. Františku Ser.

výroční a. dobytčí trh

ty

pondělky: 1. po ev. Josefu, ž. pře ev.
Marké-tam. 3. po povýšeni av. kříte, 4.

na av. íínvln: každou e-bntu t “h. trh.
Podhořany (Poder-nam),výroční : dobyt.
trhy ty etíe'ly: [. přefl Velikanocí, 2.
před ev. Hil-“lem, 3. před Vánocemi. Tý

dní trh král)" pátek.
Podllrndy, výroční a trhy na koně a. ho
vězí dobytek: !. v ont. po velik., 2. drn—
hý out. před ev. Bartolomějem 3. v out
po ev. Simonu & Jude.

Podmokly, týdní trh v onterý a. ve
čtvrtek.
Podoly Bilé (Weisepodol), !. na Hrom
nice, 2. na av. Filip. a Jakuba. 8. na.
sv. M. Magdalenu. 4. na ev. Videu..
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Polci (Palla), 1. na ev. Marketu, !. na
dušičky.

Police, !. v pon. po ned. Kentůte, 2. na
sv. Prok.. 8. na sv. Bernarda.; padnou-li
ele dva posled. trhy na eobotn nebo na
neděli, drží se v pond. a oemiden. evo
bodným prodejem hramihk. zboží. koní
a hover. dobytka.. Týhodní trh každou

středu
druhu.
Pollčan
pátý
Filipu
na sv.
Jndn:

na plátno, přízi a obilí neho
. 1. \- pond. po sv. 3 Králíci), ?.
tek v postě, 3. v pondělí po av.
:: Jakubu, 4. na. sv. Jana KH., 6.
Bartoloměje, 6. na sv. "mona :|

týbodní trh každý čtvrtek.

post!, 8. pdtý čtvrtek v postů, 4. na ".
Jima Křt.

Přibuzy (Fidbbun), v pand. po rv. Bur
tolomůjl.

Přidoli (Priethal), 1. na den sv. Vavřín
ce, 2. v neděli po sv. Jiří; haldou stř.
týhod. a dobytčí trhy.

Příchodem
anil.,

výroční trhy ty pond.: !. po

2. po av. Pet. v okovech, 8. před

ev. Havlem.



Přísečnice (Priama), trhy výroční a na
dobytek: !. v pond. před nanebevetoup_
Pinč, 2. 17 and. po ev. Bartoloměji. 3.
ve čtv. př poevlc. Vtémdni před adv.

ned. je po 6 dní trh na len; týhodní trh
kaz. eob.

Políčka,
]. v pondělí
8 Krdlích,
2. tíetl čtvrte
poutní,po3. av.
v outerý
před

Proseč. výroční a dob. trhy: 1. v pand.

ev. Jiřím. 4. ve čtvrt. před er. Bartolo
mějem, 6. 1 out. před ev. h'im. a Jnd.
Polna, ]. ve středu po av. Matěji, 2. po
nv. Filipa a Jakubu, 8. po sv. Víta., 4.
po ev. Václavu.

po hromn.. 2. ve čtvrtek po ev. ehoři,
8. v pond. po sv. Maří Magd., (.v pond.
před lv. Tereeií, b. v pond. řed'avatou
Kateřinou. Dobytčl trhy odb \ají se před
polednem.
Protivín. 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.

Poříčí s alone (Brennporičen),1. na lv.
Jooefa., . ve čtvrtek po ev. Duchu1 3. v

Prok., 3. na ". Havla. Trhy na doh. ka:

pondělí po ev. Bart., 4. v druhé pon
dělí po av. Martinu.

Bůhi. 1. v pátek po ev. Josefu, 2. na svatou

Postoloprty

(Postelberg), výroční trhy:

1. v pand. před Velikonocí, 2. v pond.
po ev. Trojici, 3 den po nanebevzetí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhod. trh
kašdon středu.
Postupim-. 1. dne 30. květ. 2. dne 6. září,
3. dne 16. říj., 4. dne 20. lietop.

Praha, 16. března na star. náměstí; 12.
května na malortren. náměstí a na “tím.
nám.; 11. června na mal. nám.; 24. září
na Václav. nám.; 2. prosince na starem.

dý čtv. od 3 Krůlů počínajíc.

Tro'ici po 8 dní, 3. na sv. Bartolorněfe, 4.
na ovat. Martina, po 8 dní; týhodní trh
každou středu.

llabůtt'ln

(Rahenetein), !. druhou středu

po ev. Jiří, 2. ve čtvrtek před ev. Yňc
lavem.
Radnice. 1. v pond. po Judilm. 2. po na
neberetonpení Páně, 3. po Boi.. Tčle. 4.
po naroz. P. Marie, 6. po Lukáši. Zvlá—
ttní trhy: !. na zelený čtu-tek. 2. na sv.

Tomáie apost.; trh na dobytek a obilí
nám. — vždy 14 dní.
každý čtvrtek.
Prachatice.
1. ve čtvrtek po ev. 8 Krá— Radomyšl., ]. na n. Vojtěcha, 2. na ev.
Llatoaše.
lich, 2. den po av. Jakubu, 3. na sv. Ma
touše; týh. trhy na dobytek a obilí kaž Radonice. výroční a trhy na koně a ho
dý čtvrtek. : nichzto hlavní jsou ve čtvr.
vězí dobytek: 1. v pand. po ned. Liitare
po ev. Matěji a po av. Vojtěchu.

Prčice. výroční a dobytčí trhy: 1. v ma
sopustní pond., 2. v pond. po sv. Víta,
3. po nanebevz. P. Marie, 4. na sv. Šrí
mono a Judo.

Přelouč, 1. ve čtvrtek po neděli Jndika,
2. ten den po navštívení P. Marie 3. na
proměnění Krista Pána, 4; na ev. Kateř.
trh na dobytek vzdy 6. června.

Přestlct.

!. v pondělí po nanehevatoup.

Páně, 2. po Božím Tčle, 3. po ev. Vav
řinci, 4. den před ev. Krišp.: týlu. trhy

na sv. Tomáše; pak od začátku postu
až k sv. Mart. každý čtvrtek.
Přihlelav. 1. prv. poutal sobotu, 2. třetí
pond. po Velikonoci, 8. v pond. po ovat.
Petru a Pavla, 4. po narození P. Marie,
5. po ev. Ondřeji.

Přibrnm. 1. ve stř. po Hromnicích, 2. po
Velik., 8. po ev. Janu Křtiteli, 4. na sv.
Jiljí, 6. ve stř. po Linhartn.

Příbram. (v čar.), 1. dne 23. dubna, a

? pond. před ev. Michal. Trhy na dob.
1. první čtvrtek v poctě, 2. třetí pond. v

?. na sv.-at.Bartoloměje, 3. ? pond. po ev.
Kateřině.

Radonšov (Graber), výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. února. 2. na ". Víta 15.
června, 3. na ev. Michala 29. milí-i,(. na
dušičky 2. listOpadu.
Radyně (Richenburg), v_v'ročnítrhy a na
dobytek: 1. ve čtv. po Božím Tele. !. ve
čtv. po sv. Bartolom., 8. v pond. před sv.
Václavem.

Rakovnik

(Hakenic), ve čtvrt. po Remi

nis., 2. ve středu po Kantňte, 3. na roze—
aliní ev. apoštolů, A..na av. Ludmilu, b'

na den sv. Linhartn; tjhodní trh na sv.
Tomáše.
Rataje. l. v enehé dni před svatým Ma
tějem, 2. v pond. před Velkonocí, 8. ví
středu po nanebevet. Pinč., 4. v ponděle
před Vánocemi.

Ratibořice. 1. v etředopoetí, 2. na erat.
Jakuba; týdní trhy: 1. na maaop. outerý.
2. ve utšedn po Velkou., 3. na av. Vita, 4.
na. av. *imona a Jndn.

Reehsteln

Dolni (Unterreichenltoin),1.
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na sv. Šeheat., 2. na sv. Vojtěcha, !. na
av. Jil'í, 4. na av. Liuharta.
Ročov llnrni. městys, 1. v pond. po zvěst.
P. Marie, 2. vpond. po Janu Křt., 8. v ou
terý před ev. Bav., &. ve střed. po početí
P. Marie.

Rochlice.

ty pondělky: 1. po velikonocí,

2. po sv. Prokopa, 3. po nanebevu. P. M.
4. po císařském posvícení. Týdní trh kaž—
dý čtvrt.

Rokycany.

1. v poud. po ev Faurtiuu,

2. po av. Torpeeu, 8. po av. těpiuu pa
peti, &. po ev. Frant. Seraf., 5, po první
neděli adventní.

Rokytnice, 1. na ".Valentina, 14.únor.,
2. na sv. Markétu, 3. ve stř. před první
nedělí adv. Pouti: !. na erat. Josefa, 2.
v oktávu Božího Těla; týh. trh každé
pon .

Rokytnlco

Rumburk,

1. v pond„ po obrácení erat.

Pavla, 2. po svatoduš. svátcích, 3. před
sv. Bartolomějem, 4. po av. Havle; týh.
trh každou středu.
Rychnov '(Reichen.), 1. na av. Bartolom.,

:. ua ". Michek.

Rychnov (Reichenau), výroční a trhy na

dobyt..: !. ve středu po jménu Ještě, 2.
na den nalez. av. kříže, 3. na av. Prok.
4. na av. Matouše, 2. na av. Lucii.

“ chnov Ceský., 1. v pond. po Božím
ele, 2. na ovat. Ondřeje; každé pond.
týdui trh.
Rychnov
Nov?. v(Neureicheuau),
výr-oč.a
dobyt. trhy:
poud. po Hromniclch,
2. po sv. Filipu a Jakubu, 8. před nane
bevz. P. M., 4. po ev. Martinu; týh. trh
každé pond. na plátno, přízi a potr. věci.

Řeclce červena (Rothřečic),1. v out. před

(Nieder-Rochlitz),vždy druhé

květ. ned., 2. v outerý po nauebevatoup.

pondělí: 1. po velikou., 2. po rv. Prok.,
po nanebevzetí P. Marie, 4. po cíeařak..
p
c.
Ronov, 1. ve čtvrtek před Velikouocl, 2.
před av. Duchem, 8. před Vánocemi, a
padne-li na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.

Páně, 3. na av. M. Mngd., 4. na. av. im.

Ronov (Bonaperg), !. na sv. Filipa a Ja
kuba, 2. v pond. po av. Petru n Pavlu,
3. v poud. po natoz. P. Marie po 8 dni,
4. na sv. Mikuláše, 8 dní.

Roudnice

(v Litoměřic. kraji) 1. první

čtvrt. v poctě, 2. prostřední čtvrt. v

atd, 3. " pond. po květ. ned. &. na en
ualea. av. kříže, 6. ve čtvrtek po nane
bevatoupení Páně, 6. v pond. po Božím
Těla, 7. na sv. Maří Magdalenu, 8. ve
čtvrtek po ev. Jiljí, 9. ve čtvrtek po ev.
Václavu, 10. ve čtvrtek po ev. Martinu,
11. na den sv. Tomáše; týhodm' trhy

každý pát. a na obilí kaz čtvr.
Rovensko, výroční a dobytčí trhy: 1. na
av. tři Krále, 2. na lv. Josefa., 3. na av.
Vojtěcha, 4. na sv. Víta, &.na av. Mich.

B. na sv. Martina. Týdní trhy na obilía
jiné zboží každý out. a pit.

Botdalovlce,

výroční a trhy na koně a

dobytek: !. ve čtvrtek po třetí neděli po
8 Král., 2. po Judika, 8. v outerý před
nanebevltp. Páně, 4. ve čtvrtek po av.
Markétě, 6. po av. Vavřinci, 6. po ovat.
Havlu, ?. po sv. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém témdni před Vánocemi. Týh.
trh katdý čtvrtek.

a Judu, 6. na sv. Kateřinu.

Řečice Kardašova

(Kardaěřečic),1. na

sv. Joe., 2. na av. Vavřince, 3. na av. Ma

touše, 4. na sv. Martina; trh na dobytek
každý outerek.
Řevnlce. !. v pond. po av. Matěje, 2. ve
stř. řod Boz. TW, 8. ve stř. před av.
Bav em.
Říčany. !. ve čtvr. po ev. Matěji, 2. na
av. Ztkmuuda, 3. ve čtvr. po av. Prok., 4.
ve čtv. po ev. Bart., 5. vpon. po av. Vdcl.,

6.
ve čtv.
av.trh
Mart.,
7. vlo pon.
drým
več.,potýh.
katd.
. před ště—
Sadská, !. v pon. po imenu P. Jež., 2. po
av. Janu Křtit., 3. po nat. Bart., 4. po ev.
Havin: týdní trh kal. pon.
Sandava (Sudan), 1. v pon. po ned. Re

miniscere, 2. po av. Duchu, 3. po av. Mich.
Arch., 4. po druhé ned. adventní, týh. trh
na obilí každé pon.
Sázava, výr-oč..9. dob. trhy ty outer-ky: 1.
před av. Joe., 2. předev. AnLPad., 3. před
nanebeva. P. Marie.

Seč, výr. a trhy na kauě ihověz. dob.8 den.
svobodou: 1. ve čtvrtek po lv. Vltu, 2. v
pond. po sv. Jiljí, 3. na av. Mart. blok.
Na obilí, vařivo, vlnu a přízi; 1. v out.
v post., 2. v out. před atředopoet., 3. v

out. po Jndika.
Sedlec, !. v pon. po jmenu P. Ješ., 2. na
sv. Jiří, 8. na Pia papeže, 4. na sv. Ml
chala arch., 5. na Alžbětu.

Rožmberk, 1. na „. Fabiana . Šebesti Sedlice. 1. ve stř. po čtvrté pout. ned. 2.
ána, 2. na av. Vojt., 3. v pond. před ev.
Václavem; trh na chleb na sv. Mikul.,
týhod. trhy každou sobotu.

Božmltdl (Rosenthal), !. na sv. Filipa a

Jakuba, 2. na av. Jakuba dne 26. červ.
týhodnl trh každou středu.

nožmllál, !. v pond. po Judika, 2. na av.
sv. Filipa a Jakuba, 3. vpond. po Boi.
Tele, 4. na av. Vavř., 5. v pond. před ev.

Václavem, 6. na Kateřinu. Týd trh kai.
čtvrtek.

v pond. po nejsvětější Trojici, 3. ve stř.
po navětív. P. Marie, 4. na av. Bartol.
6. na ovat. Michala, 6. na ovat. Martina
hiakupa.

Sedlčany,

1. ve stř. v ltřodopostí, ?. ve

stř. řed Velkou., 8. ve středu před av.
Duch., &. den po sv. Petru a Pavlu, b.

na sv. Jiljí, 6. ve stř. před ". Havlem,
7. na av. Marti., 8. ve atř. před Vánoc.

Týhoitrh, mam.; tak nazvanákocauda,
totiz trhy ua len a platilo; !. osm dní
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před rv. Petrem a Pavlem, 2. osm dní před
ev. Martinem.

Sedlo Staré (Altsattel),l.vout.posv.Janu
Nep., 2. v pon. po ev. Vielavu,8.veetř.
před sv. Mart.

Semily,

!. v pond. v ededopostí, 2. před

ovat. Janem Křt., 8. po sv. Jiljí, 4. před
ev. Ondřejem. Týbod. trh kazdý pát.

Senožaty,

1. na sv. Hdtu, 2. na sv. Vojt.,

3. na sv. Matouše, 4. dne 15. list., 6. d.
27. pros.; každý pát. trh na dob.

Sezemlce. !. ve čtv.po jmenu PJeiíle, 2.
ve
stř. před
květ.
v pond.
Trojici,
4. na
sv.ned.,
Bart.,3.&.na
sv. goim.ev.
a

Jud.; týhod. trh kaz. čtvrtek.
Skullce. 1. na sv. Matěje, 2. ne sv.Jana
Nap., 8. na ".Vav'řince, 4. v poud.pled
av. Kateřinou.

Sknllee ('eskú čili Velka, výr-06.9.
trhy
mí dob.: 1. ve stř. před bromu., 2. po ev.
Filipu :| Jak., 8. po sv. VavřiucLLpřed
veemi Svatými. T_fh. trh na obilí, přízi a
potravní věci kazd. out.
Skuteč. 1. první out. v postě, 2. v úterý
svatodušní, 8. na povýšení sv. Kříže, 4. na
sv. Lucií. Trhy na koně a hovězí dobyt.:
1. na den sv. Karla Vol., 2. na první out.
postní, 8. v pát. před květ. ned., 4. na
proměnění Krí. Plus, 5. na sv. Martina
bisk., 6. na av. Lucii.

Slané (Sehlan), !. na ev. Filipa a Jakuba,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětováníP. Marie. Trhy na dob.: 1.druhé

řešil; v postě, 2. na den proměnění Kr.

Slavětín. I.tyto stř.:před květ.ned.,zpred
ev. Ignác., 8. před av. Václavem, 4. po

ohětov. P. Marie.
Slavkov (Schlaggeuwald), 1.v pondělí po
ned. Septuag, 2. po imeuu P. Marie.
Smidary, 1. v out. před zvěst. P. Marie,
2. v out. po sv.Btanislavu, 3. v out. po ev.
Markétě, 4. v out. po nerez. Eliade, 6.
v out. po všech Svatých. Každou-chom
trh na obilí.
Smlřlce, 1. ve stř. po Hromuicích, 2.před
ev. Jiřím, 8. po navštívení F.Mar., 4. po
sv.Mat.,5. před adv. Každou stř. týh. trh.
Smržovka (Moreheusteru), 1. ve stř. před
ev. Josefem, 2. po ev. Marku, 3. o sv.
Market. 4. po všech Svatých, Týh. trh
každou středu.

Soběslav, l.v pond.po obrůceuíev. Pavla,
aneb vpon. předHromnicemi, 2. před eva
todulními svůtky,3.po povýšení ev. kříže,
4. před ev. Kateřinou. Trhy na kone ! den
potom, trhy na hovězídoh. od druhého pon.
vpoeteazdo pon. po svaté Troi. každ. pou.
Sobotka. 1. ve čtvr. po BKršl., 2. na velk.
out., 3. na sv. Magd., 4. un ev. Bart., 5.
na sv. Michala, 6. na av. Kateňnu. Týhod.
trh každ. sobotu.
Sokolov (Falkeueu), 1. v pond. před Bv.
Duchem, 2. po sv. Jakubu Vět., 3. na sv.

Michala; trhy na delam
měsíci.

3. pon. v každ.

Solnice.
[. 3.
na na
masopustnípoud.,
2. gaim.sv.
Jana Křt.,
av. Jilií, 4. na ev.
a
Judo; týh. trh katdó pond.
Sovlnkn, !. ve čtvrtek před Hromulcemi,
2. v out. před ev. Vic—l.týb. trh na obilí

a dob. každý čtvrtek.

Stadlee (Stahletz),!. ve čtvrt. po v. Janu
Nep., 2. ve čtvr. po početí P. Marie.

Stankovy. ]. v onterý po novém roce, 2.
0 av. Františku Beraíinském; till. trh
každé poud.
Stárkov (Btarkvtadt), výroční a trhy na
dob.: 1. v první pou. v postů, 2. v pon.
před Bv.Duchem, 8. v pon. po sV. Voršila.
Případueh' sv. Voršily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to

dobytčí trh; týhodní trh na přízi a plano
každou sobotu.
Stody (Staab), !. ve čtvr. před Hromníci
2.nasv. Jiří,3. ve etředu po sv. Michala,
4. v outerý před sv. Martinem. Pl'ípadneli
nvatojirský trh na neděli neb svátek, od
loží se na příští outerek.
Strakonice, 1. 3. ledna, 2. ve čtvrtek v
středopostí, 8. v outerý po uanebevetonp.
Páně, 4. v out. před sv. Maří Magd.. 5.
v out. po naroz. P. Marie, 6. na den sv.

ŠímaJudu. Pnkli některý . těchto mm
na neděli a svátek padne, drží se nhled.
dne a jestliže by trh na sv. Maří Hagd. e
Vodňanským trhem stejně padl. drží se ve
čtvrtek před sv.blaří Magd. Po celý rok
ve etř. dob. trhy; ve čtvrtek a v tob. trhy
obilní a na běžné zboží.

Strašecí Nove (Neustraiic), Lve čtvrtek
před květnou nedělí, 2. v outerý před
nanebevetoupením Páně, 8. ve čtvrtek
před uavštívením Panny Marie, 4.vpoud.
před and. etnikem, 5. v pond. před sv.
Havlem, 6. na ev. Barboru.

Strašov.

]. na sv.Jiljí, 2. na ev.Martina.

Stráž (Neustadtl), !. v poud. před ev. Ja—
nem Křt., 2. na sv. Kateřinu; každý ou

terek trh na dobytek.
Stráž (Platz), 1. v pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tele, 3.
na sv. Bnrtoloměie, 4. na sv. Lucií; trh
na dobytek každý pondelok.

Stráže (Warteuberg), výroční n dobytčí
trhy : 1. v druhé pond. po Velikonoci. 2.
po rozeslání sv. apost., 3. předem!-ladem,
4. po ev. Martinu; týho'lní trh: 1. ve
středu před Velikonoci, 2. před Vůnocemi.

Strážov (Droeau), !. ve čtvrtek po ev.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 8. po sv. Jakubu,
4. po ev. Martinu.

Strmilov

(Tremles), !. den po novém

roce, 2. druhé poud. v postě, 8. čtvrté
pond. po velíkonoci, 4. v poud.po Božím
Tele, 6. na av. Jiljí, 6. na str. Havla, 7.
dea po sv. Ondřeji; trhy na dobytek kaž
de pond. od 1. května ai do 81. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stribro

(Mies), výroční a dobytčí trhy;

1. v outarý po početí P. Marie, 8. třetí

Výroční.trboviv Mob;
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pou. po velikou., 8. v pon. po sv. Vavřinci,
. po av. Frant. Seraf;
StrOpnlce (Stropnie),1.5. dn., 2. na nvatod.
out., 3. 6. list. každý out. trh na doh.
Strunkovice
!. v pond.. po nejsvětější
Trojici, 2. na sv. Vavřince, 3. na av.
Frantiika Ber., týhodní trhy vždy v out.
Sukdol, v outer-ý před ev. Havlem, 2. v
onterý před ev. Tomišem apost.
Suniperk (Bonnenberg),1.,dne 1. května,
2. na av. Michala.

Sapi Hora (Geieraberg), výroční a trhy
na dobytek: 1. po
mn.. 2. po druhé
ned..po velikou., 3. po svaté Markétě, 4.
po ev. Matouči, 5. po obětování Pnnny
Marie; trh týhední na obilí každé pend.
Sušlco (Schůtteuhofeu), 1. v pond. po 3
Krůlích, 2. v onterý evatodušní, 3. nasv.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od květne neděle až. do ev. Marti

na; každý pondčlekapátek po celý rok
trhy na obilí.
Světlá !. v onterý týd. po sv. 3 Králícln, 2.
na sv. Vojtěcha, 3. na lv. Bartoloměje,
4. na sv. Michala.
Sviny (Bchweinic), 1. den po er. Trojici,
2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
Padne-li na ten den trh v Líšově, drží
se o osm dní dříve, a. na sv. Františka
Seraňnského.
Svojanov, výroční a dobytčí trhy, kteréžto

sukna

(Bteclmu),1. v outerý po lní neděli

„ v postě, 2.v out. předsv. Jiljí, 3. na av.Tokln.

Štěpánov. 1. dne 31. března, 2. na av.
Bartoloměje, 3. v outerý před ev. Havlem:
trhy na všeliký dobytek po celý pdet
__každou středu.

Stětí (Wegstlídtl), výroční trhy na dobytek :
1. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
čtv. před av. Vavřincem, 3. ve čtvrt. před
_ av. Havlem. 4. po početí P. Marie.
stoky (Stocks—u),ty pond.: 1. po ev. Joe.
2. po av. Vítu, 3. po ev. Vavřinci, 4. po
( všech Bvat.,5. po početíP. M.,6.pohromn.
Svnrcclltnl. výr-oč.& trhy na koně a do
bytek: 1. v poml. po jmenu Ježíše, *.'.
dne 8. května., připadne-li svátek, tedy v
outerý, a padne-li 8. května v pondělí,
0 týden později, 3. v pon. po nv. Bart..
padne-li ev. Berte. na pond., tedy příští
_, ponděli.

-

Svlhov, !. v pondělí po nedělí Litera, 2.
na sv. Vítr., 3. v pondělí po ev. Václavu.,
4. v pondělí po nv. Lucii, každou sti—ed.
týhodm' trh.
_

Tábor.

1. na av. Rehoře, 2. na av. Urba

na, 3. v pond. před ev. BaroL, 4. na av.
Havla, 5. na av. Ondřeje, padne-li ně

který z těchto trhů na sobotu aneb jiný
židovský svátek, drží se příští středu.

Tachov čili Dřevňov (Tachau), !. v pon.

po jménu P. Ježíše, 2. po květ. ned.. 3.
v pond. po Božím Tělo; trhy týdní'kaz.
poslední drží se před polednem: I.tm ma—
sopustní outerek., 2. v out před květnon
středu a pátek.
neděli, 3. ve středu před uanebevetoupením
Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný dob.:
Páně, 4. na sv. Maří Magdalenu, 6. ve
1. ve .středu před llromnicemi, 2. před
Velk., 8. po anilate, 4. o sv. Kilianu.
čtvrtek před sv. Tomášem.
Svratka, 1. v pond. po ev. Fab. n Šebeet.,
6. na sv. Jiljí, 6. ve utře upřed cínaíek.
2. po velikouoci, 3. na sv. Prokopa, 4.
post-lean., 7. ve středu před Vánoci; trh
na obilí každou středu.
ve středu po ev. Martinu.
nnov (Schtlnau u Teplic), !. posl. out. v Teplice (Teplic), ]. v pon. po sv. 3 KrÚ.,
2. po sv. Jana Kit., 3. po sv. Jiljí, 4.po
dubnu, 2. v out. před nv. Janem Křt., 8.
ev. Havle; hlavní týhodní trhy v onterý
v pond. před vánocemi.
každého téhodne atýdní trhy každodenně.
cnbnch, ]. v pondělí po neděli Kantate
2. po všech Svatých; trhy na dobytek
První hlavní týhodní trh v každém zní-a.
_ každý první čtvrtek \- měnící.
je spolu trh na dobytek.
»
Benbncll. 1. v pond.po první neděli veliko Tepllce (Weckeledorf), l. v nul. po jménu P.
noční, 2. v outerý před ev. Jan. Křtit., 3.
Ječíie,2. rouanebevstoup. Páně., 3. po nn—
nebevzt. P. Nar., 4. po všech Svat.; týhod.
v pond. po jmenu P. M., 4. v outerý po
všech Svatých.
trby kai. outerý na plátno, přízi a len.
nfeld, !. v pond. před av. Bart., ?. v Terezín (Tberesienstadt), !. v pondělí po
pond. po sv. Martina biek.
nv. 3 Krúlích, 2. první pon. po velikou.,
3. ve čtvrtek po ev. Petru a Pavlu, 4. v
Šenlínd, 1.druhé pond. předuv. Jan. mm..,
2. v pond. před první adventní nedělí.
pon.
av. Václavu.

Šenllndn (W

Lípa),1. druhépondělí Tejn [garšův (Biecheisteinic), 1. v out.

po velikonOci, 2. v pondělí před av. M.
_ Magdalenou, 3. v pondělí po ev. Martinu.

Skvorec, výroční a dobytčí trhy: 1. v
onterý předVelikonocí, 2. před av. Havl.,
3. před Vánoci.

Šluknov (Bchlnkenan), 1 v pend. po ne
děli Okolí, 2. po nanebevatoupení P., !.
o sv. Vavřinci, 4. po av. Matouůi; pa
ne—liev. Vavřince neb Matouše v poud.

drží ao hh ten samý den; týh. trhy každý
čtvr., na zelený čtvr. a ve čtvr. v adv.
přichahívají cizí kramáři a,!emealuíci.

před Hromnicemí, 3. po povýšení ovat.
Kříže; týhod. trh na obilí každou sobotu
po celý rok.

Tejn nad Vltavou (Moldautein), ]. dne
8. května, 2. dne 26. července, 3. dne
21. září, 4. dne 25. listopadu, trhy pro
poutníky dne 19. března a 15. června;
týdní trhy na potravní vět-í každou stř.
po celý rok.

Tejnec Hrochův

(Hrachovteinic), !. na

den sv. Mat., 2. ve čtvrtek čtvrtého td
hodne po velikou., 8. na sv. Jana Křtit.

Výroční
ehm vQM
4. den po nv. Mich., 5. ne ev. Tomek;
trhy na dobyt. o druhém trhu ten eamý
den, o čtyrech ontetuíeh den před tím.

Tl'jnlce Labská (Elbeteinic). !. v pand.
po 3 Kršlíeh. 2. po kvetné neděli, 3. v
out. před av. Duch., 4. v pon. po sv. Janu
Křtit., 6. v out. před av. Bartolm., 6. po

rv. Vicleru.

'l'ejulce Panenská

(Jungfeneiuic), ]. v

pon. před Hromn., 2. po ev. Jiří, 3. před
' nerez. P. Marie. Ne robotu připadlý trh
drtí ee příští pondělí.
Toutím (Thoř-ing), l. na zelený čtvrtek.
%. dne 1. května, 8. druhů pand. po Sv.
Duchu, 4. ve čtvrtek po nerez. P. Mar.,
5. ve čtvrtek po ev. Martinu, 6. ve čtvr.
před Vánoc.; e druhým, třetím a. čtvrt.
trhem jsou trhy na. dobyt. spojeny; týlu.

trh haldy čtvrtek.
Třebechovice (Hohenbruch), výr. & doh.
trhy: ]. ve středu po obr-ic. sv. Pavla,
padne-li ale etř. na ten evitek, drtí ee
trh v příští ati-edu. 2. ne promen. Krista
Pána, 3. na ev. Kosmo aDam., 27. míří,
&. na sv. Kateřinu, každý čtvrtek týho
dni trh.
Třebešice, !. v sobotu po ntřcdopostí. 2.
v oktávu ev. Petra a Pavla, 3. na evnt.
g'rantiňke Ser.
Trebeníee. výročnítrhy na dobyt.: 1. ten
den po Hromn., 2. na ev. Jiří, 3. v pon.
před proměnéním Krist-n P., 4. den po vš.
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čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvrt. po
Božím Těle, 3. první čtvrt. po ev. Frem
tiůkn Seraf., 4. v ponděří po početí P.
Marie.

Týniště.

_

výroční trhy na dobytek: !. v

pon. po nejsv. Trojici, 2. na sv. Luki-te,
3. na ev. Vavřince, 4. na ev. Tomáše, b.
velký týb. trh v pand.. po květně ned.
Týh. trh každý pond.
lfh'lnn (lBttwnL ]. v pond. po sv. Vítu,
2.
ev. Mlch.
Valeč (Walč), výr. trhy a. na dobytek: ].
ve ltředn po tv. 3 Krůlicb, 2. ve etředn
po ev. Václavu.
Vemheřlce, 1. pátý čtvrtek v poutě, 2.
na sv. Annu, 3. na av. Fr. Seraf., 4. na
ev. Barb; Každé pon. týh. trh na dob.,
a vlnu příei.

Vertemberk, viz Budte.

Velešín. !. na svatého Josefa, 2. v ou
terý evaodnřuí, 8. v pondělí po svatém
Hevln.
Velhartice. 1. na. zelený čtvr., 2. ve čtvr.
po nenebevetoup. Pinč, 8. na sv. Maří

Magdal., 4. den po dnkič.
Velvary. 1. v pond. po zjevení ev. Mich.
dne 8. května, 2. ve etIedu po ev. Pot.
a Pavlu, 3. ve středu po ev. Bertolorn.,
4. na lv. Šimona a Judo, 5. na sv. Mar
tine hiak.

_

Verneřice (Wernntadtl). !. na ev.VOJtěChl,
2. v pit. po ev. Markétě, 3. na sv. Oud..
4. v pon. před ev. Havlem. Týh. trh kai.

Svatýdl.
Třtlmň (Wittingnu), ]. na svatého Filipa
outerek.
_
a Jakuba, 2. na, ent. Jilií, 3. na urvat. Veseli nad Lužnici. ]. ve utředOpoetr,2.

Tomas.

Třebove Česká

(Bohm.Trtlhan). ]. na

ev. Matěje., 2. v outerý po vstoupení P.,

3. ne uv. stř., 4. na ev. Matmúe. Před
každým trhem je trh na dobytek. Trh na.
obilí každý čtvrtek.
Trmice (Tílrmic), 1. v outerý po Velikou.,
9.. v pondělí po Rogue,

3. po ev. _Mich.,

4. po početí Panny Marie.

Trutnov

(Trautmnn). výroční :: trhy na

dob.: 1. na. obrácení ev. Pavle, 2. po ev.
Joe., 3. ve čtv. před Sv. Duchem 4. na
ev. Jak., &. ne ev. Mich. 6. na Sv. Alž
bětu. Všechy trhy, a výmíukou evatodul.
trhu, drží se první poudčlek, na který ta
elevnont padů.,jinak následující pondůlek
i : trhem na av. Jon. a ev. Alžb. povo
leným na koně e hovězí dobytek; ak
li-by trh

na koně o sv. Josefu :! C ru—

dímekym ntejně padl, drzi ee v Trutnově
na poudělek před tím; mimo ty jest ka
tdé pondělí a čtvrt, týhodn, trh na obilí,
přízi a plátno.

Tnča'r
'. 1. dne
květ.. 2. dne 30. míří;.
ke: fpůt.
trh 27.
na dob.
Turnov. 1. po 3 ler-Mich, 2. ve středu po
etředopoetí, 3. před svatým Janem Křti
tele-m, &. po sv. Jiljí,

6. po Božím Tělo.,

6. před proměnčuím Krista Pána, 7. před
všemi Bvatými.

Tuškov, výroční a trhy na dobyt.!. druhý

ve středu po uauebevetoup. Pinč, 8. na
ev. Prokopa1 4. ve stř. po nv. Front. Se
raf.. trhy na vlnu: ]. ve čtvrtek po sv.
Filipu a Jakubu, 2. ve čtvrtek po svet.
Jiljí. Trh na dobytek od Velikou. až do
Bv. Ducha každý čtvrtek.

Veseli ned Cldllnou

(Hochweeeli), ].

na av. Matěje nn všecko zboží a dobyt.
2. na rv. Vojtěcha na plátno a přízi, 8.
na. av. Jana Křt. na vleliiekě zboží a
dob., 4. v ont. po ev. Vavřinci na zboží

:: dobyt. 6. na "' Mich, 6. na sv. Mart.
na přízi a plátno.
\'e prfy. ]. v pondělí po Božím Tele, 2.
t etí pon. v červenci, 8. v pon. po nar.
P. Marie.
\'ildšteín. 1. v pondělí po ev. Jenn Křti
teli, 2. v pondělí po sv. Mich. Od bida.
až do října každé poelední pand. v mb
eíci dob. trhy.

\'llemlee (Wilomic), 1. v pand. po svet
Jiří, 2. před ovat. Havlem.
\'Ilimov. !. v první čtvrt. v poutě., 2. ve
čtvrt. po let., 3. na. ev. Vavř., 4. vcčtvr.
po ev. Mart.

\'llnberk
(Wmterherg), 1. ve stř. před
Velikn., 2. na av. Prok.. J. na ev. Bart.,
4. na sv. Mart.
Vlachovo Březí (Wiilliechbirken), 1. na
ev. Apolináře, 2. na. ev. Ludmilu., &. na

sv. Mikuláše, po mu

. oemid. svobo
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vim.: ehm v Čechlcb.

dou. Velké týd. trhy; ve stř. předVel.,
ev. Duchem : Vlnoeemi; týdn! trhy na
obilí, hav. : vepř. dobytek keř.. středu.
Padne-li evátek, odbývá u trh předch.
dne.

Vlašim. l. v muop. pon., 2. v pon. před
Velikon., 8. v out. před nenebevet. P., 4.
v pondělí před Bv. Duchem, 6. v sob.
po sv. Jiljí, 6. na dušičky, 7. v druhé pon.

před nar. Krista Pána. Týdni trh každ.

sobotu.

Vltavice Dolni (Unter-Welche), ]. na
obu-:ic.ev. Pavla, 2. v ned. po ev. Jenn

Křt. Týh. trh každý čtvrt.

odňauš,
trhyv na
koně2. &
dobyto : výroč.
1. třetí a.
out.
portů,
v hov.
out.
před ev. Janem Nepom., 3. na den roze
slání ev. apoštolů, 4. ten den po naraz.
Panny Marie, 5. na av. Barboru. Velké
týd. trhy a ne dob. ty out.: 1. druhý po
jmenu Ješ., 2. druhý po Valik., 3. před
ev. Havlem. Každý out.. trh na obilí &
otravni věci.
" “'

Všeruby (Name:-kt), 1. ve čtvrtek po ne
děli Kentate, 2. ve čtvrtek po Božím Těle.
Trh na obilí a dobytek každou středu.
Všeruby (Vier-eu), 1. na sv. Blue_ie. po 3
dní, 2. ne ev. Markétu, 3. na sv. Filipa a.
Jakuba., 4. na lv. Michala, po 8 dní, 6. ne
sv. Mikuláše.
Vysoké (Hochstadt), 1. v onděll po Qua
eimodogeniti, 2. páté poutí po velikonoci,
8. ' pond. po ev. Prokopu. 4. v pond. po
nanebevz. P. Marie, 5. v nd. po naraz.
P. M., 6. v ponděli po rv. “menu :. Jude,
7. v pond. po ev. Barboře. Týhodni trh
každou sobotu : onterý.

Vyšši Brod (Hohenfurth),l. nobodný trh:
naev. Bartoloměje. Trhy na chléb: l. na
sv. Matěje, 2. na av. Josek, 3. na zelený
čtvrtek, 4. v pondělí po IV. Trojici, 6. na
nv. M. Magdalenu, 6. na sv. Šimona n.ludu,
7.111ev. Tomáše; týhodni trh kaadý pon—
dělek edobytčlm trhem na letních měsíců.

Záblatí,

]. na sv. Floriana., 2. na etčtl lv.

Jana„ 8. na sv. Ondřeje.

Volary (Wnllern, !. ve čtvrt. před květ.

Zacléř (Schatzlar), !. v onterý po 8 KriL,
2. v outerý po svatoduinlch evňtcieh, 3.
na ".Mertinn. trhy týh. v onterý : pát.
Zahrádka, 1. ten čtvrtek po etředopoeti,2.

out. po nanebevz. P. Marie. trvá. 8 dni
4. v pond. po všech Svat. 3 dni.
Votlee, ]. ve čtvr. před květ. ned., 2. ve

na av. Vita, 3. ten pondělek před ev. Bar
tolomějem, 4. na av. Havla, 6. na sv. On
dřeje; v out. každého týdne trh na dobyt.
Zákupy, každou středu týdn! trh.

ned., 2. na av. 'kulůěe.
Volyně, 1. v pon. po obrtc. sv. Pavla, 2.
v pon. po nanebcve. P.; oba 9 dní, 3. v

stř. v křižov. temdni., 3. ten den po nn
vňtiveni P. Marie, 4. na sv. Vavř., 6. po
neroe. P. Marie, 6. na. sv. Frant. Ber.,
7. na sv. Petra :; Alkantary (19. řijna),
8. na sv. Tomáše, epoet.

Vožice Mladá (Jnngwožic), výr. trhy na

dobytek .. rozličné zboží: 1. v out. po
sv. Petra : Pavlu, 2. po zvěstov. Panny
Marie, 3. po sv. Voit., 4. po nnnebevet.
Páně, 5. po Boi. Tele, 6. po nanebew.
Panny Marie, 7. po ev. Matouii, 8. po
ev. Minhartn.
Vranů, 1. dne 21. března, 8. na sv. Jana
Křtit., 3. druhý den po ev. Mat. Malé
trhy: ]. ve čtvrtek po ev. Filipu : Jak.
2. den po ev. Bartolom., 3. ve čtvrtek
před ev. Lukdšem, 4. ve čtvrt. po eveté
Barboře.
Vrajt (Freiheit), 1. v outerý po přeneč.
sv. Václava, 2. po Bož. Tělo, 3. po na
rození Panny Marie, 4. první onterek v
adventu. v:

Vrch sv. bebeetlíme (Sebastian-bug). 1.
v pond. po ev. Trojici, 2. první pon. po

ned. po sv. anlu.

Vrchlabi (Hohenelbe). 1. den po nv. Ma
těji, 2. na ovat. Filipa aJakube, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Keteř. Týh. trhy
vždy v out. a v sobotu na rozličné obilí
& vařivo.

Vroutek (Radix), trhy výroční a na do.
bytek: 1. ve středu před květnou neděli,
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli., 3. ve
čtvrtek po ev. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek
před poč. Panny Marie. Každý outerek

trh na obilí.

Zámostí (Friedberg), v. Frimburk.
Zásmuky. 1. v ponděli po Hromnicich,2.
po ev.Filipu aJaknbu, 3. ve středu po ev.
Prokopa, 4. v pondělí po nanebevzetl P.
M., 5. ve otředu po sv. Václava, 6. ve
středu po vě. Svatých; trh týhodnl kat—
dou středu.
Zblrov, 1. v onterý velikonoční, 2. na av.
Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

Zbraslav (Konigeaal), 1. dne 4. dubna,2.
v pondělí po sv.Jana Nepom.,3. pojmenu
P. Marie, 4. po ev. arch. Refeeloxi.

Zbraslavice,

1. v outerý po Hromnicich,

2. po neděli Judika, po 8 dní, 3. po ev.
Trojici, 4. po navštívení PennyMarie. 6.
v pond. po ev. Vavřinci, 6. v outerý po
rv. Václavu, 7. na. ev. Kateřinu, trvi 8
dni. 8. na rv. Tomáše apoštola..

Zdlslavlce, výroční trhy na rozličnékra
mdřeké zboží : epolu trhy na dobytek. 1.
ve čtvrtek před Hromniceml, ?. ve etředo
pouti, 3. po nalezeni ev. křlte, 4. den před
Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po ev. Mar
kétě, 6. po povýšení sv. kříže, 7. den po
sv. Barboře.

Zelvlce (Zettwing). 1.druhý pond. po Veli
konoci, 2. v pondělí před ev.
' m;
trh na chléb každý outerek.
'
Zlonice, 1.první pond.v postě, 2. naemVoj—
těcha, 3. na sv.Ondřeje, 3. na nanehevvetí
Panny Marie. Druhý : třetí trvá 8 dní:
trh každý pondélek.
Zruč, 1. na sv. Dorotn dne 6. února, 2. na
proměněni Krista P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem, vouterý předVlnocemi.
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Výmenl trbwd ' Ceehůch.
Zvíkov, výroční trhy v pond.: !. po ev.
Valentiuu, 2. po Bošín: Tele, 3. po pový

leui lv. křtu, 4, po ". Ali-betě; trhy tý

Železná llnde (Eisen-telu),trhy na obilí
a dobytek- !. ve svatodutnl outerý, 2. na
av. Vendelína dne 20. října. Mel-liby po.

4. na av. 'imona a Judu.
Zelunlee(Eisenstadt),l. ve středupojmenu

lleduejší trh na sobotu neb nedeli padnoutl,
odbývá se v pondělí na to.
Zlhle (Scheler), 1. v out. po .v. Jiří, 2. v
outerý po ev. Václavu.
Žlrec (Bchun), [. v outerýpředlv.Fíllpetu a
Jak., 2. v onterý před ev. Bartolomějem.
Žirovnice, Výročnía dobytčítrhy: l.v poud.
o svatých 8 Králích, 2. po ovat. Filipu a
gakubu, 3. po svatémJilil; trhy na doby
tek každých čtrnáct dnl od druhého ou
terka po sv. Matěji si do uv. Havla.
Žlžellce. 1. ve středu řed ev. Jiřím; 2.
na IV. Vita, 3. v pondělí po uaronní P.
Marie, 4. v pond. po všech Svatých, po
každé 8 dni; na kramářaké chotí v pritel:
před květnou ned. apřed vánocemi každou
středu trh na obilí.
Zlcbv. 1. den po-Iv. 3 Králích, 2. den po
navštívení P. Marie, 3. den po všech Sva:
tých ;týhodnl trh den před všemi Svatýrm.
Žlulloo (Lutitz), ]. vouterý Velikonodnl,2.
v outerý svatoduňnl, 3. v pond. před ev.
Bart., 4. na ev. imona a Judu.

Pána J., 2. v pondeli po ev. Janu Nep.,
8. ve středu po naroeeni P. Marie; trh na
obilí haldou otředu.

1. před. Hrom., 2. před ev. Vítem. 3. před
nanebz. Panny M., 4..před všemi Svatýrm.

hoduí na obilí, len, přízi a rozličné po
travní veci každou středu.

Žamberk

(Senftenberg), výročdtdob. trhy

ty pond.: 1. před hromn., 2. před Marií

Suauou, 3. před ev. Havlem; hlavní týh.
trhy na všecko zboií v pondeli před Vel
konocl, před Sv. Duchem a před Vánoaemi;

každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.
Žandov (Sandau), ]. v pondělí po jmenu
P. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po ev. Anto
nínu, 4. před ev. Václavem; dobyt. trhy
každý poslední čtvrtek v měsíci od února
a.: do konce lintop., týh. trh každé poud.

Žatec (8m), 1. v pond. před obrdc. sv.
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3. v
poud. před Sv. Duchem, 4. v pond. před
naroz.P.Marie. &.vpoud. před ev. Kateřin.
trhy chmelové: v září, v říjnu, listopadu
a proeinci každý čtvrtek; od 16. až do
81. října každý všední den.

cbrůk, !. ve čtvrtek po jmenu P. Ježíše,
2. naavatodulníouterý, 3. na av. Vavřince,

Žumberkvýročul

a dobyt.trhyve čtvrtky:

Výroční trhové na Slovensku.
Arad, na neděli Judika., 11. července, 19.
erpua, 4. listopadu, 2. dni před tím velký
trh na dobytek.
Aeod, v Pešt. stol., ua vetoupení Páně, 20.
erpna, ll. lletopadu a dva dní před tím
velký trh na dobytek.
Baja, vBač. atol., 24. dub., 24. července,
21. září a 6. proa. a den před tím trh na
dobytek.
Bujmoc, v Nitrau. stol., 6. ledna 24. dub.,
na sv. Ducha, 26. erpna, 24. adí-l a 11.
listopadu.
Bánovce, v Trend. stol., první neděli po 3
Krdllch, na neděli Bexageeima, 24. dubna,

na nedělisv. Trojice,na sv.Jana m

na

nanebevzetl P. Marie, 29. srpna, na in:.
a Judu, na . Lucie.
Bardčjov, v arie. atol., 22. února, naned.
Bungee., 24. června, 1. září, 21. proe. a
6 dní před tím trh na dobytek.
Bůtovce. vHOnt. stol., naned. Bexageeima,
na neděli kvetuou,na nedeli Regata, na
IV. Vavřince, 11. lietOp.

Bukov,

_,

'

v Trend. stol., na sv. Rehoře, na

den nalezeni ev. kříže, 26. srpna, 24. li
etopadu.
_
Béla, v Spiši, 22. ledna, na neděli Rogete,
15. července, 21. září, na sv. Tomice, v
pond. před advent. 82 dní před tím trh
na dobytek.

Bčlnůe, vTrenč. etol.,24. února, !. května,
24.června,naproméuění Christa Pána, 3.
září, na imona a Judu.
Biče, v Trenč. stol., v pondělí po obrácení
sv. Pavla, po ev. Filipu a Jakubu, Svato
dušní. po povýšení ev. kříže, po všech
Svatých.

Bobrovec Velký, v Lipt. stol., na ned.
Invok., 16. května, 1. září, 19. _lietOp.

Bodhenovee. v Šarib. stol., 17. ledna, 5.
února, 25. dubna, 25. července, 28. srpna,
21. října, 23. listop.

Březno, na neděli Latare, tu středu před
av. Duchem, 16. srpna, 30. listopadu. Vý
kladní i na dobytek spolu se drživajl.
Březová, v Nitr. stol., v poud. po třech
Krdllch,v poud. před popelcem, na zelený
čtvrtek, v pondělí před Sv. Duchem, v
pondeli před ev. Janem Křt., v pondělí
po ev. tépdnu hráli, po ev. Matouěl, po
ev. Emer. Výkludui i na dobytek spolu
se držívajl.
'
Bndln, 1. března, 27. června, 14. září, 30.
listopadu.

Bystřlce Báňská, 26. ledna, ?. května.
30. listop.

Bystřice Považská, 6. ledna, v pondělí
po květně nedeli, na ".Trojiel, lo.st-|:.,
na av. Matouše v AH.

Vima! trhovůna Slov-netu.
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Geewa.

24.února,na neddliRogete,na

sv. Ladislava, ne etetí av. Jana, na av.
Voršilu, ne lv. Tamůše.
Chičlnice. na sv. Fabiana :: Sebastiana,
nr. sv. Josefa, na neděli Mieerik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na sv.
_ Havla..

l_ftvrtek, ve Spiši, na av. Ducha, 28. října.

"hmoty. 6. ledna, 2. února, na neděli
thare, 1. května, 24. červm, 20. "prut.
20. září, 21. lietopadu.

Debrecín. 17.1ednn,na av.Antonina panet.,
24. dubna, 15. upne, na av. Diviše a dva
dni před tím trh na dobytek.
něha. v zvol. stol., 26. dubna, 2-1.června.
24. zil-í, 24. listopadu a vždy den před
tím trh na dobytek.
Dnbronlvn, na ev. Pavle poustev., na Sv.
Ducha, v pondělí po sv. Trojici, na sv.
Matouše, na ev. Barboru, vzdy den před
tím trh na dobytek.
Dobůlnn. 2. února, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnice. 24. února, na neděli Quasimod.,
na ev. Jekuba, na ev. Michale.
Fllckovo. 6. února, 26. května, 24. srpna
a 19. listOp.

Frejšlek, (Gelgocz), 25. ledna. na neděli
Lutere, 1. května, ne Svat. Ducha, 29.
června, 10. erpna, 22. září a 1. list.

anary vizlasery.

Galante. na ev. Duchu, 20. erpne.
Gemer (Bajo-Gčmůr), 14. února, vouterý

Pána. na sv. Bartoloměje, na povýšeni
sv. Křik, 25. Metapedu.

Kúmnrk. na neděli Involuu'it, první ne
děli po sv. Trojici, 3. května, 14. září,
18. prosinče.

Klášter.

v Turci, 9. ledna, v pondělí po

ev. Duchu, v neděli po ev. Michalu, na
sv. Mikuláše.
Komárno při Dunaíi, 1. kvdtnl., 29. der
vne., 4. října, 30. listopadu.
Komjatlce. neb Komjety, 16. června, 28.
srpna, 19.listopadu, třetí neděli adventní.

Košice, na sv. Fabiana : 'ebestienn, ].
května, na den Botiho Těla, 15. srpna,
na ev. Kateřinu.

Koetolnny. Nitr. stol., na neděli květinou,
nn vstoupení Pinč, na sv. Vavřince, na
sv. Matěje.

Křomulce. 5. května, 2. srpna, ve čtvrtek
po sv. Michelu.

Kmpinn (Karpfen), na sv. Dorota, na květ
nou neděli, nnneděli Exaudi, na ev. Petra.
a Pavla, na sv. Bartoloměje, na Šimona
a Jude, tn neděli před Vánoci : vždys
dní před tím trh na dobytek.
Kubín Dolni. v Orava, na neděliBexege
eime, na neděli Palm., na ev. Jane Křti
tele, na narozeni Panny Marie, na svatou
Alžbětu, vždy mi:-led. pondělí a každý _
outerek od sv. Kateřiny a! do květné ne

děle trh na dobytek.
Kysela čili Gyne, na neděli Invokavit, na
neděli Látare, první neděli po ev. Tro
jici, 1. září, 21. října.

před Velikonocí, 3. července, 17.prosince a
vždy předešlý den na dobytek.

Leopoldštnt.

bna, na seelňní Duchu Sv., 27. září, 1.

laevůry Vel. (Gross-Schiltzep).vPrešp.etol.,
vpond. po 3 Král., na sv. Reboře, v pond.
po neděli Bagate, před ev. Jakub., před

nnnůůovce.

níš. atol., 6. ledna, 14. du

listopadu.
Bollé, na obraceni sv. Pavla, v outer-ý po
Quasimod., v outerý po Míserik., nn roze
_ slin! av. apoetolů, v outer-ý po 20. srpnu,
16. října, 11. listopadu.

Hrnbušlce.

(Káponstefnlvn),25. ledna, ].

května, 4. Hine.

llumene.

'

6. únor., 25. března, nn neděli

Rogate, 29. červ., 14. září. 1. listopadu,
v pondělí před nar. Chr. P.
llyby, v pondeli po obricem' ev. Pavle., nn
zvěstov. P. Marie, na. den Božího Těla, v
pondělí po ev. Egidu, 1. lietop.

neva. na sv. Dorota, na zvěstování Panny
Marie, na vatou ení P., na Boží Tělo, nn
N.MIH Magd enu, ]. lietop.

.Jegery,

Gaiu-y, v Prešp. stal., na neděli

Later-e, na Boží Tělo, na početí Panny
Marie, ne povýieni svet. Kříže, v pondělí
o sv. Zoňi, 1. lietop.
Jegševn, na sv. Apollon., 27. dubna, na
ev. Jana rm., na ev Egid., na ev.A1lb._
Kapnšeuy (Kapi), v ' fie. stol.., 12.břez.
Beckemet, 12. březnn, 10. května, 10.
srpna, 26. září, %. liltopadn a dva dni
před tím velké trby na dobytek.

Komtur.

při Bodmgu, 20. února, 21.

břeme, na av. Marketu, napr-om. Christa

na neděli Okuli, na neděli

Exsudi, na neděli před sv. Duchem, 18.
července a 21. eáfí.

sv. Matouš., po sv. Vavř., po sv. Martinu.

Levice. ne 3 Krále, v pand. po Judika. na
den Božího Těla, 26. července, 29. září.

Levně. !. ledna, na ned. Jndike, 2. čer
vence, 16. října.

[.ibovn (Lublno), ve Spiši, na ned. Sex., na
ned. Palm., ne ned. Exendi, 2. července,
na nebevzetí Panny Marie, na ned. po lv.
Havle. na sv. Mikulik.
I.lčenec. na ev. Valentina, na ev. Stani
slava, 2. července, na povýšení sv. KHZe,
na sv. Juditu.
I.llbětovů. 2. února, !. května, 22. čer
vence, 29.

'.

'

Makov. na ned. Judika, 24. června, 19.
srpna a 19. lietOpadu.

Malé Topolčany.

6. lednu.. 22. března,

1. květ., 24. června, 24. srpna 1326.Estap.

Malý Vemdln.

17. března, na. zel. čtvr

tek, 16. června, 1. září, 6. listopndu, 25.
prosince.
,

Matějovec, ve SpíAi, 6. února, 8. června,
6. n na, 19. listopadu.

Mlclm otce. v Zempl. stol., 2. února, na
ned. Pelm., 8. května., 13. června, 15.
upne, 16. října, 21. proeince.
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HUDY., v Nin-.atol., ve středu po obrácení
ev. Pavla., po ev. Joaefu, po ev. Duchu,
av. Jakubu, po natoz. P. Marie, po
bim. a Jude, po ev. Miknldňi a údy v
předellý outer trh na dobytek.

Miškovec. 16.

ora, na vstoupení Pine,

na ev. Samuele, 18. říina, 16. prosince.
Mořonak, 28. ledna, 29. března, na av.
Ladislava, na av. Bartoloměje, na avatou
Vor—lila,na ev. Klementa

a 3 dní před

tím trh na dobytek.
Modrá. ?: února, ua ned. Miserik., 24.. čer
vna, na ned. po .v. Bartoloméji, na av.
Matouše, 11. listopadu.
Moravce. vTekov. atol., v outerý předoči
štoviuím Panny Marie, před květnou ned.
před ".Jiřim, před av. Petrem nPavlem,
před ev. Jakubem, před av. Michalem,
před všemi Svatými, před av. Tomhem.

Moravce \'elk.. 2. července.

Mošoň (Wieeelburg), 13. červenCe,6. října,
na neděli po av. Frantiiku.

Dlošovce, v Turci, na av. Fabiena a Šeba
athnn. na ev. Stanislava, na av. Trojici,
na prom. Christa Pe'na, na av. Matoule,
1. listopadu, vždy v pond trh na dobytek.
Ve atředu výkla-lné jarmarky. Přes celý
pal: půst v out. & ve středu trh na obilí.

Nintento. v Orav., v poudi po první ne
deli po 3 Kršlich, na ev. Rehoře, na av.
Lucii.
Německá Llpře. 26. ledna, 24. dubna,
%. června, 21. září, 21. prosince.

$email. v Hont. atol., na jmeno P. Ježíše,
na ned. uuu-e, 23. dubna, na av. Trojicí.
6. srpna, 1. lietOpadn.

Nel-cdma.

IO. ledng 26. května, 8 září.

13. prosince.

Nllrn. 10. ledna, na ned. Olmli, na den
Božího Těla, 2. července, 28. října, 21
prosince.
Nová Bělá, ve Spíůi. 2. února, v pondělí
evatodulni, 19. lialopadn.
Norů Ves, ve Bpiňi, 26. února., na nebe
vzeti Panny Marie, 11. lietopadu.
NOVÚMěsto nad [(y-uci, v pond. před av.
Dorotou, ve středu po popeleční utředě,
v pond. po ev. Jíří. před ev. Jakubem,
před Ka'iat, 14. řiina.

Nove Město na Váhu, v pond. po Septua
geniurna, po Reminiaoere, po Velikonoci,
ua ovat-»dulm' poml. po av. Trořici, po ev.

Prokopa, po namzení P. Muie. po ev.
Michala., po vic-ch Svatých. před Vánoci.

NOVÍ:Zámky. H. února, na kvěmon nod.,
první ned. po ev. Trojici. na sv.Klemeuu.,
na av. Lucii.

Osljnlly. na krčmou ned., ' ned. po ev.
Filipu :: Jakubu, po sv. Štěpána, po ev.

Parkan,

23. dubna, 24. lrpna, 28. Hina,

15 proeince.

.

Peni. na av. J oeefa,na av. Medarda, na den
atčtí ev. Jana, na av. Leopolda.
Puymk.
6. února, v out. velkou.,v outer-ý
evatndulní, 22. července, na ".Auguate,
na ev. Frant., 5. listop.
Plešivec. v Gem. atol. 22. února, 10. dub..
17. adí-i.

Plešovce. v Zvol. no!., 12. března, 12. čer
vence, 1. října, 29. prca. a vldy předtím
trh na dob.
Podhradí. v Gemeru,25. ledna, 10.erpna,
30. listopadu.
Podotlnec. v Bpíe'i,na obrůc. av. Pavla, na
ned. Jubitete, v pen. po av. Trojici, v pon.
před navštiv. P. Marie, v pond. před Sim.
a Jedou.

Poprad, v Spiši, ' pát. po ned. Judita, 16.
hjna a 6. pl'Ol.
Potok, ?. března na ned. Enndi, 29. čer
vna, 10. erpnn., 8. pros.

Pouchov, v pondělí po novém roce, po
velkonod, po ned. Exaudi, po ev. Marku,
po povýšení av. Kříže, po vlech Svatých
a vždy ve čtvrt. před tím výkladní atrh
na dobytek.
Právne Německé. na ned. Reminiaoere,
na ev. Jakuba, na ned.. po atčtí ev. Jana.
na ev.Emer., na av. Tomue a týdeq před
tím trh na dob.
„

Prev-uo Slovenske, na ned.poev. Reboři,
na ned. Rogue, 21. července, na ned. po
ev. Havlu, vždy čtvrtý den před tím velké
trhy na dob.
Předmzr, na ned. Quasimodog..v pond. po
".Janu Křt. čtvrtou ned. adventní.
Prešov, 27. ledna, na ev. Trojici, 10. arpna,
14. Ní,

Prešpurk.

30. 591.01).

na av. FabiLoa : Šebeat., ha.

ned. L&Lare, na vetoup. Páně, 2.července,

10. srpna, na ev. Michala, naev.Lucii a
den před tím trh na dob.
Prh'lde, v Nitr. ml.,20. ledna, 19.března,
3. květ.. 10. srp., na den povýš. av. Kříže,
na av. Lnkále.
Pruské, 12. břez., 24. dnb., 24. června, 11.
erp., 19. llatOp.

Purhov v. Pouchov.
Puknnec, v neděli Beptuag., na ned. do
vítm'k, na av. Jiří, na navštiv. F.Marie,na
ev. Egidia, na ev. Mikulik.
Ráb. ve středu po kvetné ned., ve atředu
před BozIm Tělem, 22. července, 8. aáří,
19. "stop.

Radošovce. Nitr.atol.,6. ledna,a. hem,
na ned. Exaudi, 26. června, 2. července,
14. září.

Ostřlllom. 2. února, 12. března. %.kvčt.,

lindvnn, naev. Statni-lava,třetí ned. po ev.
Trojici, na narex P. Marie, 30. liatop.
Rajec, v pond. po av. Mat., po sv. Jiří, po

22. července.
(lidu-ny. Gem etl—L.14. února, 7. května
13. července, 10. srpna, 30. listopadu.
Papa. 2. února, 25. března.,na av. Trojici,

Ratkowl. na obrů—.av. Pavla, na nalezeni
ev. Kříže, na av. Štěpóu hrdle, na av.

Mikuláši.

„

2. července. 16. "png 8. am, 8. proa.

av. Zoňi, po mstí ev. Jana, po ev. Vol-čile,
po ev. Mikuláši.
Lucii.

.
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Revúce Velká. v Gem. atol., na [V.JOI.,

Sašun, na obrácení av. Pav., na av. Joo.
na av. Stanislava., na prom. Krista Pina,
na rovn. ev. Kříže, naev. Havla, na av.
Bllnavskú Sobota, 6. ledna, na kvetnou.
Ondřeje, vždy v následující středu a to
_ ho dne trh na doh.
ned., 15. kvetna, na av. Markétu, na etčtl
av. Jana, na av. Voršilu.
Soproň, v out. po ned. Invok., l. květ.,
Rožemhcrk. Liptov., 7. ledna, 19.března _ 7. srpna, 19. liatop.
na vetoup. Páně, 29. září, L produce, nad
Slávnlce. každé neche dni, a vždy vpon.
18. cervna, na av. Matouše, 16. pres. a
vždy den před tím trh na dob.

to jeste od 8 Krdlů až do velikonoel kaz.
čtvrtek trhy na dobytek.
"
Sabinov, 24. února.,24. dubna, 24. června,
na pov. sv. Kříže, 7. proa.

Sal-vaš, v Běkeůakě atol., na av. Matěje,
zvlášť na dob. . na sv. Jana KI—t.,
na av. Luk.,
na sv. Tomáše.
'

Seba-chleby (Klib), v Hont. atol., na ohršc.

sv.Pavla, na sv. Filipanak., na av. Jana

Křt., na Magd., na povýšení sv. Kříže, na
av. Kateřinu.
Segedin, na av. Jiří, 31. července, 10. říj.,
50. září, vždycky ae počlnd v pond.

"

Senec, (Wartberg), v Prešp. atol.,6. led. na
ned. květnou, na sv. Urbana, 18. září, 18.
října, den před tím trh na dob.
Senice, v pond. po ned. Okull, na ned. Mi
eerilr., na ned. po Božím Tele, v pon. před
rozecláním ev. apoštolů, na sv. Augustina,
druhý pon. po ev. Michale, na av. Alžbětu,
na av. Tom.
Scrda holy (Btřediště),vSitu anebČalokezy
na den ". Pry'eky,na av. LadieL, 2. Mr
vensze, ll. listop.

'

' "

"

' "

Bered. v Nitr. atol., 2. února, 15.květ.,24.
června, 15. října.

Sjelulee.

*

v Lipt. atol., 2. února na neděli

Okuli, [. května., 25. července, 2. liatop.

& od 1. ledna a do velkonoci trh na
dobytek.
Skalice, druhý den po Hromn., v out. po
ned. Reminiacere, v out. po ned. Regata, 2.
července, na sv. Jakuba., na mou. P. H.,
1. liatopadu, 13. pros. a den před tím trh
na dohytelr.

Slovenskú Llpče. 6. ledna, na ned. Sep.
tnageaima, na sv. Ducha, na sv. Jakuba,
4. října.

Sabota Spišská., 6. ledna, 24. dubna. na
av. Bartoloměje, 1. liatop.

Sobollšlč, v Nitr. atol., na av. Matěje, v
pond. velikonoční, na nanebevz.P. Marie,
na sv. Matouše, na av. Louie, po početí
P. Marie.
'
Solar,
při4.Joli,
března,
19.
1: tun,
srpna,24.22.února,
září, 8.24.
liatop.
a trhy
na dobytek.
„u . 17Za. stol., 15. květ., 15. orpna,21.
__zá

&. listopadu.

Sandorf. v pond. po ned. Palm., v outerý
svatoduln i, na Bartol., na av. Lnlt.
ryš, ne.ned.thare, na romalůnl av. ap..
15. srp. 11. listop., vždy ve středu.

'al'lull , ve středu po jmenu P. Jellše, na
ned. eminiscere, ve středu před Veliko
“nocl, ve středu před lv. Duch.. 21. září,

“_etředu před Vinool : 8 dní před tlm

hlína dobytek.

|

před tím trh na dob.
'
Shin'! 'l'l'lra. v out. po !! Králích, po nod.
Judika, po vatonpenl Páně., po av. Mich.
po ev. Kateř., & vidy den před tím trh
na dobyt. i každou aobotu nomen. trh
na obilí.

Stativ“

v Spiši,na ned.Palm., 29.čer

vne., 4. října, 8. proa.

Staré. \? Zempl. atol.. 22. ledna, 84. červ.,
26. července, 28. září, 30. lietop.

Staré Hrady (Uherské), 6. led., 6 květ.,
2. srpna, 21. září, 28. října, a vždy den
před tím trh na dob.
Středa, při Váhu, 2. února, 16. květ., 24.
června, 15. srpnu.

Stupava,

v Preůp. atol., na zelený “W.,

1. května, 25. červen., 20. arpn., 6. liatp.
21. pro:.

Buřany. na 8 Krále, 24. dub., na svatou
ofii, 25. července, B. zdi—l,dva týd. po
„ sv. Michalu. '
'
'

Sunny.

v Oitr. atol., 25. led., 1. května,

10. srpna., 2. lietop., a trhy na dob.

Sv. Kříž. při Hroně, ten týd. po Emmu.,
„po sv. Jiří, po av. Janu Křt., po nanbvn.
P. Marie, po av. Mich.. a po obnovili!

P. Marie; vidy v pon. trh na dob., a 7
out. trh výklad.
.h
' Turbi, 24. února, na nel.
čtvrt., v pon. před Sv. Duchem, na sv.
Vavřince, na av. Bartol., na av. Martina.
Nad to na vlnu 26. a 26. květ. a 26. i

Sv. Martin,

26. září.

Sv. Mlknlúů, v Liptovč, na ned. Reminia
cere, na nedělí Exaudi, u. erpna, uav.
Mikuláše.
Tčkov. (Pan). na ned. lnvokavit, na vat.
P.. 8. září, 11. listop.

Temešvár. na ned. Reminiac.,nanatdho
Ducha, na ned. před av. Mich., 6. pros.
podle star. kalend.
Teplice, v Trend. etoL, 19. břez., 89. červ.
2. září, 7. pros. :. den před tím trh na
dobytek.

Terezyopel

(Subotica),v Banate, na vet.

P. podle atarého kalend., 6. proc. a velk.

trhy na dob.
Tisovec. 17. led., 19. kvůt., na av. Vavř.,

na sv. mer.
Tokay, 25. břez., 24. června, 26. červen.,
22. září, 26. Hina, 21. pm.
Trenčln, 2. února, v pondělí po ned. Ju
dika, na sv. Ducha, 2. červen. na mt.
Pet. v okov. na povýi. sv. Kříže, na av.
Luk., na. av. Oudř., :. pře. celý půst '
v pond. trh na dob.
Trnava. 11. led., a 16., 22. a 27. února

10.nam.,

1La19.červua.%.a
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31. července, 30. srp. .. 4. září, 18.11.23.
října, 6. a 11. pros.

Trnou-t.

' Lip., na sv. Net.. na. av. Dn

cha, na sv. Vavř., Havla : Lucii.
Trnleunn, v Otavě, v pon. po sv. Dorot.
v out. nvatodušuí, na sv. Jiří, 16. červen.
na den po nenabevz. P. Marie, v pon. po
ev. Martinu.

Tui-eny. 6. Turci, 5. lednu, neev. Duch.,

na ". Emericha.

Tvrdošín.. v Orave, v pon. po nbrác. nv.
Pavla I. kvót., na povýl ev. Kříže, v
pon. po všech Svatg' ch.

l'ngvár

(Ubvár), 26. led., na ned. Palm.,

7. kvetna., 25. července, 29. září.

\'ncuv. ve středu před květ. nad., 2. červ.
16. i-íčun, len týden před Vin., e velk.
trhy na dob.
\lnryn. v Trenč. stol., v pon. po sv. Fab.
& Bo.—b.,
po Llltnre, po ev. Trojici, pou.

Markétě, po naroz. P. Mar., po prv. ned.
adventní : vždy před tím ve středu trh
na. dob.

Velká. v Spiši, 28. ledna, v out. po květ.
ned.. 6. červ.. 1 řijna.

Vclkč_Tupolčnn_\'. na sv. Antonína, na
". Relmřc, 8. květ., v po. po sv. Troj.,
na „v. Megd., na av. Bartol., na e'v. Mat.
na sv. Leop.

Velký \'nrndin.

&.led., na Bali Tělo, 2.
července, |. září. 4. řajne„
Veaprym, 6. led., na ev. Behoře, na. sv.

Flor., 10. srpna, na natoz. P. Marie, 6.
proeince.
na ned. Seng., Minor-ik.,1.
srp., 25. lietop., 21. pro:.
Vrbové, v Nitr. atol., ten den po novém

Vrnblnny.

roce a. před ním trh na dob., v pon.- po

Seng.. na Hell.Palm., po Knutha: před
ch. pátky trh na dob., !& 16. červ., 22
července, 14. září., ll. lietop. &vždy před
tím trh na. dnb.

\'rhmce..

v Mitt. etol.,v pon. před těmito

dny, totiz před obrác. sv. Pav., před Ju
dika, před Kantňte, před ev. Jan. Kit.,
před nel-n:. P. Merle, ev pon. po všech

Svah'ch.
Zemplln.. 6. února.
Zemplín. 4. ledna, na sv. Matěje, 30. Ii
utopede.
Zvolen. 12. ledna na. dobyt., na ev. Met.,
na zelený čtvrtek, na Boll Tělo, 14. září,
na sv. Alžbětu, jen na dobytek na svet.
_ Tomáše.

Zabrokreky,

'

v Nitr. stol., na zelený čtv.,

ve stř. před vetonp. P., v out. před Bo

žím Tél., na povýč. ev. míle, v pon. po
ev.

Bi.

Žel-novice. pon. po sv. Feb. :. Šob., po
sv. Troj.. po sv. Jak.
Žlllnn, v pondělí po ev. Dorotě, 10. dub.
na av. Filipa 8 Jak., na Potí Tělo, na
sv. Šum. král., na povýi. Bv. Kříže, na
av. Hula, na sv. Lucii.
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Oprava..
Nedopatřenim v tiskárně vynecháno mezi pp. výborniky Dědictví cyrillometboděj

ského jméno veledůet. pěna Frant.

Navrátila,

papežského komořího, arcikněze a

faráře v Přormd. — P. děkan Janoušek v Třebíči zvolen za člena výboru Dědictví
ev. Cyrilla a Methoděje. - Na straně 206. Bgelřlcc (pod Host.) 1. první ůterel: v
postě, '2. první ůterek po sv. Jiří, a. druhý ůterek po sv. Vavřinci, 4. první ůterek
po ev. Havin.
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