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Kalendář na rok obyčejný

] 866 ,
Ročník patnáctý.

Nákladem Dědictví ss. Cyrilla & Methodia.

Pořadatel:
Ignát Wurm.

Hvězdářskou část vzdělal:vDr.Florian Sindler,
ředitel techniky v Brně.

V Brně.
V komlsl u Antonina Nitsche v Brně. Bedřicha Gram v 0l0m0ucl

: Karla Řlvnáče v Praze.

Tiskem národní kněhtiokůrny Josefa Šnaídra.



Leden (měsíc tříkrálový) má 31 dní.
Polsky: Styczeň. Ilirsky: Sečanj. Slovinsky:Prosijnec. Rusky: J anuar.

_3 "5 Slunce Měsíc
3 3 Svátky aslavnosti _ _ | Čtvrti měsíce
a *; vý západ vý lzápad '= ,: církevní ““Od ““Od a pocasi

3_ a b.lm. 11.m. h.|m. him..
] .; „ (W Tmavýrok. „W. T'. 7 58 4 10 'CČC. ráno
2 Ute b'. Makaria, poust. 7 57 4 11 6 11 8 13 r_j'Ú 1 k d.. 1
3 Stí-e S. Genoveíy, panny 7 57 4 11 7 19 8 51 ' „, pm:; 7 :0d_
4Čtvrtek s. Tita, biskupa. 7 57 4 12 826 924 “mám

Pátek 1"S. Telesíorap, pap. 7 56 4 13 9 31 953
6 nohou?. 8.3. králův. LFL-\“. 7 56 4 14 1034 10120 CPosled. čtvrbl

Nr—dť—ďeprvní po ijr. ]-':'mč. Když byl Pán V PondEli dm 3
Ježíš vu 12 létem. Luiz.—2. 1011014351305

? \T'JČČJ“ S. Valentina. Rajmf 7 567 4 15 11136 10|45
8 Bonděl. s. Severína 735 410 ráno 11| 9 96103 fi;;
9 Ute ' S. Marcelina. Jul. 7 55 18 03711135 9 hod.43 m_“a

10 tře S. Pavla, poust. 7 55 4 19 1 38 vcčc.
11 tvrtek S. H gina, pap. 7 54 42 2 38 O (* __
12 Pátek 4-8. ošta.Ark. 7 54 4 21 3 37 1% 532513130?
13 Sobota S.Veroniky. 7 53 4:23 4 34 l|52i hod.0 avatar;

Ílvdělc dz' :heí pu Zinv. Pán—';. () svatbě v Kam: „ _
Galileji. Juu. L', 7 Úplněk dne30

- V 9. 11 d. 35.

1 \.„1747- mv. ;a-js..!,v-n..1.-_-„;,ia7 53 424 5 28 2140 Šem“ “
15 Bonděl. S. Maury opat. 7 52 4 25 6 18 3 35

16 Ute? b'. Marcella, pap. 7 51 4 27 7 3 4 3617 tře a S. Antonína, poust, 7 51 429 743 542 Povětmost.
18 tvrtek S. Prisky, pan. mně. 7 50 4 31 8 19 6 52
19 Pátek *;S. Kanuta, krále. 7 49 4 32 8 51 SI 4

Sobota S. Fabiana a Šeb. 7 48 4 34 9 21? 9.17 „Dá-Ii Pán Bém“
Naši-!(- treti po Zju'v. Páně,. () uzdravení Leden bude sn

nudlonu-un'ehn. Mat. C. c_bý& ne příliš stn

21 905.314 8. Anežky, pan. m. 7|47 436 9371021 den)“ zimy “d?
22 Bonda. S.Vincencia,muč. 7 40 4:37 10 39 11 68 až do *0-“““-"““;
23 Ute ' ZasnoubeniP.Marie 7 4491041 ráno “ 0 2“ _ů'e“_:.
2 9333 s. Timotbea, bisk. 7 44 4401144 058 “>“ Pěkol'k dm,
25 rtek Obrác. sv. Pavla. 7 43 442 večer 2 9 41.14.4440; , “,
.. Pátek +s. Polykarpa.,b. 7 4 444 050 317 km "J““ ="“

Í Sobota S. Jana Zlatoust. 7 41 4|45 1 49 4 20

Noděh 'Da-víLník.(Soptnngr-nimnň nrspndúř
nnšnná dělníky. Mat. 20.

8 .Na: is. Karla Velk. 740 4:47 248 5 17

' . onděl. S. Františka Sal. 7.23' 4%49' 3 52 6 G30 Uterý S. Martiny, army. 7 4151 459 6
31|Středa S. Peu-az olaaky. 7|36| 4|52| 6 6 7|22

&



Únor (měsíc hromniční) má. 28 dní.
Polsky: Luty. Il'u'sky: Velača. Slovinsky: Svečan. Rusky: Februar.

!& "g Slunce Měsíce |
'$ 1D Svátkyaslavnosti _ tVrti měsíce
| E '" vý |zápnd vý |západ.: Ě církevní 530" “Md _____. a počasí
5 s h. lm.lh. lm. b.lm. |h_lr_n

] “tvrtek b'. Ignacia, biskupu 7'34 454 v'ečů 7 532 l'ůh-k Učihtuvúníí. Mar'f 456 817 SIŽI , —Poslcd. čtvn
3 Sobota S. Blažeje, bisk. 7|32 4157 9 21 8|47 " ve středu dne 7_

Neděle 1. po Dr.-vít. (Scxagesimm. Slow- 8hod.46m.vea.
Boží jako svmenu. Luk. b'.

4 „ . . _ „ | _ © Nový měsíc[\pdňlc- b. Veroniky. 7130 4 59 10123 9 13 dne |5, ve čtvrt
5 Ponděl. S. Agathy. Frant. 7 29 5 0 11124 939 „_ hod.29m.r.
GUtcrý S. Dur—"ty,panny. 7'27 5 2 růnn 10 6
7 Středa S. anualda, op. 7 26 5 4 0124 1035 , Prvá. __" td .
8 Čtvrtek S. Jana. z Madly. 7 24 5 5 1 23 11 8 2* “iwi ,:
9 Pátek a-s. Apolonie, p. 7 23 5 7 2 21 u 46 „,;-di š,! '? t

10 Sobota S. Scholastiky. 7 21 5 9 3 16 večer ránou mm“

Ní'(l.2pu Unit. (Quimllng. sim-Jel. Slepý u
luh-zlu. Luk. IB. V

11 Neděle 8. Enfrnsiny,pann. 7 19 5|10 4|71Í21 Povetrnost.
12 Ponděl. S. Eulalie, panny. 7 18 bíl.. 454 212013 Uterý S. Germana. 7 16514 537 3 25 Dá-liPán Bůh'“
14 \'třcda Pop D.ú1n.s.Cyr. 7 14 5 16 6|15 4134 " '
15 Utvrtek 1'S.Fnustínanovit. 7 12 5 17 G49 5240 Na začátku pě
10 Pátek i S. Juliany, pan. 7 11 5 19 7 21 7 O kně & příjemně; od

17 Sobota 'I'Juliana a sp. 7, 9 5 20 7 52 8|16 13. do 18. měn al
Nc-(lňlfx !. n-stní. (Innu.-mit). Pán .lužíš “u'. pak . až k."

puk.—.lušm...; ďábla. nm. 4. Snímamm“ “*““
:18 Neděla “|“S. Simeona. 7 7 522 8 23 9|32
19 Pondě1.1' S. Konrada.. 7 5 5 24 8 55 10|47

Útcr “|“S. Bacha.-ia, 7 3 5 26 9 30 ráno
21 Střea ; S. Eleonory. 'E 7 1 5 27 1010 O O
22 Ctvrtek + Sídl. 5. Petra ?; 7 o 5:27 10 55 1 10
23 Pátek 1"S. Petra Dam. “5 6 58 5130 11 45 2 15
24 Sobota. 'l' S. Matěje, ap. š 6|56 5:33 chuu 3.13

Neděle 3. pcmun. q|iu1||i|||5t_'m'c.;. Prnnlěna |
Uhr—istu Pána. Mat. 17.

25 \'nh !. S. Markéty Port. 6 54 5|34 1141 4| 226 Ponděl. 1-S. Alexandra.. 6 52 535 464144
27 Úterý 1-S. Leandra. G F)37 3 52 521
28 Středa + s. Romana 6 48 5 39 4 58 453



Březen (měsíc postní) má 31 dní.
Polsky: Marzec. Ilirsky: Užujak. Slovinsky. Snšec. Rusky: Mart.

_; "6 Slunce |____Měsíce
*; Š Svátky a slavnosti “„ d úad Čtvrti měsíce

Ě Ě církevní _C_l_b0dZápa EIZ &počasí

a a h. 713.46h-_|—___5.—n410.h6|m.lh.|m.

1Čtvrtek1-S.A1bina, 221
2 Pátek '-S. Simplicia, p. 5442 6'6'? 49 Úplněk dne 1.3 Sobota + s. Kunhuty. 425144 8. 9715 „ am.., 0 bod.

. več.
\rdéíc„ &$.11051711.(Kýuhavná, (14.111. Juna xy 69 m

mital 1115113-LUN.. Luk „ Posled. čtvrt

4 Nadále. S.Kazimíra. 640 546 9111 740 dne 9- 7 Pátek
5 Ponděl. 1'S. Hadriana. 6 38 5 47 1012 8 6 0 4 1105-59 m
6 Uterý 1-S.Bedřicha.,klášL 6 36 5 49 11 12 8 35 "co“
7 Středa 1—S. Tomáše Akv. 6 34 5 01 ráno 9 7
& tvrtek + S.Jana 1302 632 5 52 019 943 © Nový „14.14
9 Pátek -'-S. Františky 6 30 5 54 11 5 10 24 dne 16. o 10. b.

1 Sobota + 8.40 mučen. 6 28 5155 1157 11 11 43 m. več.

NULL 4. mami. \Lautarc, družchnai. '1). .la-.in“

ln'asitil :)O'Ííl mužů. Jan Ú. 200311513 :::;

ll chřale' S. Anjoly. Her. 6 25 5 57 245 večer 1304-53"1-“č"—
12 Eonděl. 1-Sv. Řehoře velk. 6 23 5 58 3 29 l 5 _
13Uterý 1-S. Rosínv, p. 621 6 4 9 210 J Prvni “V"
14 Středa 1' S. Mathildy. 6 19 6 1 4 45 3 22 d“ 23- ' Plltgli
15Čtvrtek 'I'_S.Longina. 616 6 3 518 436 02bod- 9m

IIBPátek Heriberta, b. 6|14 6 549 552 “č"17Sobota + s. Janasákandn- 612 6 6|2l 7 9

Ned. ';). p\15tl1l.AJlld11-B.,smrtelná.). K(ln 7. vás "Avůšllšžukodgzžš'
bude. mno z hříchu treotati? Jan tě. se mám. '

18 f-Judel S. Eduarda. krále 61 6 7 6'54 826
19 Ponděl. 1-S. Joseíapěstouna 6 8 6 9 7 29 9 43
OÚterý 1-S. Joachima. 6 6 6,10 8 8 10 57 Povětrnogt_

21 Středa. 1' b. Benedikta op. 6 4 6112 8 52 ránoČtvrtek 1'S. Oktaviana. 6 2 618 941 0 6
3 Pátek S. Otka, 131811. 6 6 10 10 36 ] 7 Březen začíná 9

24 Sobota 1-S. Gabriela archa 5 57 6 16 III 1 59 chladno“ PovětmO
_ ' _ ' * ití; 8. a 9. dešt :

No 11. kW,-11121.1'. Jt'hlt nu \).HIH'I olatlu- |H|v sníh; od 10. do 12.
<.<) lwuzalúnm. 31:11. 21. wstudeno; od 13. do

+ 56141 !:.=„-(,-:;.;'1. 555 6181rán0 2-44 21- mina mazivo
22%G,)nnc !. [vL-sn-v. P. .“:u'n 553 619 143 323"a dn“ “'"“ečmů
27 Uterý + s. Ruperta biak. 5 51621 2.49 3 56 od 21-=*do km

8 Středa. + s. Emanuela.. 5 49 6l22 352 4 25 Příjem“ = teplo—

9 Čtwtek 6“ 7,01. ::y (3111-11-11. 5 47 6 24 456! 4 52
OPátek "; V liký pán-l:. 545 625 559 518
l|Sobota -;- v..-';. „6.15 5|43| 6I27 7| 1 544



Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.
Polsky:Kwiecieň. Direky:Travanj. Slov.:Mali travel). Rusky:Aprelj.

13 "g [ Slunce | Měsíce |
ig 3 Svátky a slavnosti “„ £ „_ & vrtí měsíce,
Š Ě církevní | “Md ! pad ““Od|Zápal & počasí
a & Ib.|m. ŠÍIm. h.lm.|b.|m.

Boží hod velikonoční. P. Ježíš vstal z

mrtvých. Mark. 1.6. Qosleed; ::sz
] Neděle Kc-dčktvelikonoční 54 629 8 2 6 10 o 9 hod. 48 m.
2 Pilník-|. Pri—n'Lleilmnúčn 538 631 9 2 637 ráno.

3Uterš' S. Ric ar 535 63210 0 7 7
4 Sti'e & S. Isidora. 5 33 6 2410 56 7 41 © Nový mě“
5 Čtvrtek S. Vincence Fer. 5 31 6 35 11 4 8 20 eděli&e „:
GPátek Cel.D.úm.s.MeL :")29 637 ráno 9 5 v; hod : . '
7 Sobota .Hermana. i) 27 6 38 O|381055 fám " “"““

7 . r - - ) :-v

hod. 1. Po Xcel-lkšlnHCL-1. JCÍIS 11815123- První čtvruď
wrc-1737711uvurml. Jam 20. dne 21 v sobotu

8 \g .-» S. Diviše. 5'25 6 39 1 23 1051 o „_ hod. 37„_
9 ĚonáĚl. s. Marie Egypt. 5 24 6 41 2 31152 „čen

'10 Ute S. Ezechiele, pr. 5 21 6 42 2 39 večer
11 'tí'e a S. Lva Velk. p. 5 19 6 44 313 2 9 plněk dne29_
l“ tvrtek S. Julia pap. 5 17 6 45 3 45 3 23 „ neděli 0 10 h
13 Pátek 8. Hermene ílda 515 647 416 439 3.,„_ „čen 1
14 Sobota . Tiburciaa al. 5 13 6 48 4 18 5 57

Ned. 2. po Velikunoci„ Já jsem pastýř „
dobrý. Jan 10. Povetmost

15 Neděle S. Anastasia.. 5 11 6 50 5 22 7 17
16 Eonděl. S. Turibia, bisk. 5 9 6 51 5 59 8 35 „Dá-li Pán Bůh!"
17 Úterý S. Rudolfa.. Anicet. 5 7 6 53 6 41 9 48
18 “tí-eda s. Apollonia bisk. 5 5 65 7 30 10 65 , *“ do 16- F?“—
19 tvrtek s. Lva 1x. papeže. 5 3 6 66 3 261154 ?““—Poto'f' Pmě'
120Pátek . Anežky. Marc. ?) 1 657 927 ráno “vé pom' až do
' 1 Sobota. . Anselmabisk. 4359 6 69 10 31 0|43 WWW“ m“

zy a. nepříjemný čas

Ned. 3. po Velikonoci. Maličko & ne:.:zříte až do 29'! Pak mmna Jan 16_ stává. doba krá.

'22 Naša“ S. Sotera a.Kaja.. 458 7 11 37 1 24 “ veselá723Bon či s. Vojtěcha, bisk. 4456 7 2 o 42 1 39
4 Uterý S. Jiří, ryt. &muč. 4 54 7 3 1 46 2 30
5 $tředa S. Marka., evangel. 4 52 7 5 2 49 2 58
6 Ctvrtek S. Kleta &Marcel. 4 50 7 6 3 52 3 24

27 Pátek S. Peregrina, p. 4 49 7 7 4 514 3'49
28 Sobota š. Vitalisa, muč. 447 7 9 5 55 4l14

Ned. 4. po Velikonoci. Jdu k tomu, kterýž
mne poslal. Jan 16.

' mal S. Petra Veronsk.
S. Kateřiny Siennké.

44 710 655 440
4|43 71 7 59



Květen (měsíc Maríanský) má. 31 dní.
Polsky: Maj. Ilirsky: Svibanj. Slovinsky: Velki traven. Rusky: Mai.

; "g Slunce Měsíce
Š' 1) Svátky nslavnosti „_ “__“ , Čtvrti měsíce,
7: *“ - západ vý Izapad_; ?: církevní ““Od Chod __ a počasí
s 3 ll.!í. b.lm.h.mlm
]Úterý 5. Filipa aJakuba. 442 713 331 342"
273777333 SAtbanasia 440 713 943 6 19 ©Poaled. cm
3 Čtvrtek Nalezení u.ki-íže 433 7 16 10 33 7 1 dne 8. ve am

4 Pátek +s. Floriana, m. 4 37 7 18 1121 7|49 o 7 hod. a min.5)Sobota S. Pius V. 4 351 7 19 ráno 8 43 večer.

Ned. 5. po Velikonoc-i. Budete-li zač prosíti
Otec. Jan 16. © NOVÝ mě'i“

_ dne 15. o 11 h.
6 Neděle S. Janaz Damask. 4 33 7 20 O 2 9 42 56 „„ večer.
7 Dunděl. S. Stanislava, b. "é 4 32 7 22 1 39 10413
3 Uterý Zjev. a.Michala. 'o 4 30 7 24 1 13 1151 QIP,“ „mm
9 Středa S. Řehoře Naz. j 4 28 7 2:3 2 4—41 ] 2-2. v úterý 0 m

1( 'tvrtek Nanebaiw'etmxp. . 4 27 727 2 14 2 14 hod. 11 m.več.
11 Pátek *rS. Mamcrta, b. 4 25 7128 3 44 3 30
12 Sobota S. Pankrácia, m. 4 24 729 3 16 4£ ©Úplněk due„_

Ned. 8. po Velikonoci. dyž příjde “ “nad“ 0 9 5
utěšitel. Jan 151. 29 m“na"

l3 Neděla Sv.Servacia,bisk. 7i3(\ 3 :")1 6 5 v14Eonděl. S.Boniface. 7 31 431 7 22 ““"““
ló Ute ' S. Sophie. 7 33 5 17 8 35
16 Stí-ega 8. Jana z Nepnm. 7 34 6 11 9
17 Čtvrtek 8. Brunona, biak. 7,35 7 11 10-36 „nm Pán Brna!“
18 Pátek *Venanciammč 7 37 8 15 11 21
19 Sobota Jas. Iva. Petra C. 7 88 9|22 1153 Dne 1: bouřka

potom chladné apo
Boži hdd svatodušni. Miluje-li kdo mne. šmoumé počasí až

Jan 14. do a.; pak 3 d '

seděla Ned. svatodušni. 414 71391030 ráno ""“"“ “"“"
ondél Pond. svatoduění. 4 13 7 11 37 03 podkterém (fúzíry S.Julie p., m. 'a 412 742 042 1 18mm “* “'“"

3 Středa 5. Desidería,b.3 410 7 43 1 45 1 27 ““““ “*“ “W
4Čtvrtek ŠJohanny. % 4 10 744 247 132“ ““ "“*“-'kdy '“

35 Pátek +s. Urbana I. % 4 9 7 45 3 47 2 17 zaso ovai mráz a
3 Sobota +s. Filipa N. 4 s 7 46 447 243 “““““

ch. ]. o sv. Duchu. Slavnost nejav.
'ijice Boží. Mat..28.

7 Neděle S. Magdaleny P. 4 7 747 547 3712

8 Ponděl Jana a Petra. 4l 6 7|48 6.45 344Úte ' s. Maximiliana. 4 5 7 37 7 4

Stře S.Ferdjnanda. 4| 4 731 8'32 5\ ()'Áštvrtek Božího Tah-1.330; 4 4 752 920 546



Červen (měsíc Božího Těla) má 30 dní.
Polsky: CzeI'Wíec. Ilirsky: Lipanj. Slovinski: Rožnik. Rusky: Junij.

__Ěž "g Slunce | Měsíce__I __
.g 3 Svátkyaslavnosti á d „„ dl Ctvrtiměsíce
:; Ě církevní Sáhl Pa ILh—Odupa a počasí

s 3 h.Chlm.lh. m.|h. m. n.lm.

] Pátek " mavencia Fort.| 4l 3' 7 53 10 3 638?Sobota S. Erazima, m. 4 2 7 54 10 41 7 35 ' Poslod. čtvrt

XML :, lu; sv. I'll—31121,(v'lnw-k „HU|| \'v-u'w-i—í dne 6' ve střed.
\'rliknu. Luk. 1-1 0,8 ma' 19 m.

. _" TROO

3 ' = -—,—1 S. Klotildy, 4 2 7 54|11 15 836
4 Eonděl S. Kvirina, mučen. 4 1 7 5511 46 940 a Nový mánie
5 Uterý S. Bonifacia, bísk. 4 1 7 56 rano 1047 dne 12_„ man'
6 “tředa S. Norberta bisk. 4 O 7 57 O 16 11 57 o 11 11.mm „č,
7 tvrtek S. 130138118. 4 O 7 58 045 vozu.
8 Pátek - S. MedardaSr.J. 359 7 59 1 15 223 ; Prvni čtv,

QÍSObOta s. PrimaaFel. 3 59 759 1 47 3 39 dne 20. ve ati-edT
y,.lg. -; „„ „ l,„,.1„,_ .) .I,_„„„,_.„,: „„.L oOhod. 51. m.

Luk. 151 rána

10 ;...x,.|.„ s. Markéty,kr. 3 59 8 2 23 456 o v 53 dne 21.
11 Bonděl. S. Barnabáše. 358 8 1 3 4 6 11 ve čtvrtek o 51
12 Uterý S. Jana z Fak. 3 58 8 1 3 53 7 20 hod. 31 m. več.
13 Středa S. Antonína P. 3 58 8 2 4 8 21

14Čtvrtek S.Basilia Velk. 358 8 2 553 9|12 .,Úplněkdne28.
15 Pátek '1S. Víta muč. 3 58 8 3 7 ] 9'55 v čtvrtek 0 4 h
16 Sobota S. Benna. S. Fr. 3 58 8 3| 8 11 10.32 42 m. ráno.

Nad -1. pu ».. Duchu. .,1021'mHaf-il z Milíř-k);

* [*"k' * Povětrnost.
1772; Juh S. Rajnera, zpěv. 3|58| 8 4 9201“ 4
18 Ponděl. S. Marka a Marc. 358 8 4 10 28 11 32 !“
19 Úterý S. Gervasia a Prot. 358 8 4 11 33 11 55 „Di-“ Pin BůH“
ŽOStředa S. Silverna, papeže 3|58 8 ?)vecer ráno Č _ &

lČtvrtek s. Aloisia zGonz. 3,58 s 5 1;38 0123 “"B“ na“
_22Pátek S. Pavlina, bisk. 3358 8 5 2 39 O 4423321111532: pl?

. ' ' (
23 Sobota S. Agnpmy, muč. 3:b.) 8 5 3|39 l|17 šmoumý"duch 9

Xl'tt. _ :.vu :\. Liu-31.1- .\<:šnu'1s--i_\. Í'mjlc- mth, pak pěkném
„\'přzu'vnllnor-i \':L'Š.(-. Mal. _",_ teplo az do konce

24 \„l 1 8. Jana křestitele. ' 359: 8; a 438: 12?
251301131. 5. Prospera, biak. 359 8 5 5 240 '
26 Uterý S. Jana a Pavla. 4 O 8 ) 627 258
27 Středa S. Ladislava krále. 4 O 8 5 7 17 342 .
28Čtvrtek'i'S.LvaH,pap 418 ") 8 3 432 ;2912.19; . 4185843 528 |
BOSobota Pamět. sv. Pavla. 4| 2 81 E) 919 628 4



Červenec (měsíc Cyrillomethodějský) má 31 dní.
Polsky: Lipiec. Ilirsky: Sarpn. Slovinsky:Mali Serpan. Rusky: Julii.

5 FCE? Slunce Měsíce Čw . l ' : _ ' .

„Š, % Svátkyis avnosuĚĚ & tv11.1tilěs'xce: :, c1r evni \! , & pocas1
s a b.lm. h.|m. h.!m. 11.m.

* Nui. fv. lu— RV. Dlu'hil. P. ..OŽIH run-yh! _ .“
400“ mužův na Phušti. Mark. * (Č.;o'óled'čcxrvt;_ 0 .ve

] \..<11—1.- S. Theobalda, pst. 4 2 6 5 9 51 732 o 3 1.0.1 10 m_
2 Eonděl. Navštiv. P. Marie 4 3 8 4 10 21 8 39 „čen

3 Ute? S. Eulogia. Heliod. 4 4 8 4104 9484 _Stře & Prokopa, opata. 4 4 8 3 11 19 10 58 m
5 tvru-k ňťyrilluuMom-111114 5 8 3 ráno Old Qalšzgýn ;;:

6Pátek -:S. Isaiáše, šrot. 4 6 8 2 022 123 o 6 mld 41 m7Sobota S.Vílibalda, isk. 4 7 '8. 241 ( 2.36 rám ' '

Ned. ?. pu rav. D1u'nn. Vau'uitc 51 fnlmnýc-h

proroku. Mat. 7. Jdíl'vnf 45"er19. v čt .
8 »:„11-1.. 314164114, biskupa.. 4 8 8 2 144 349 011.011. 50 „_
9 Eonděl. S. Anatalie, Cyrilla 4 8 8 l 235) 5 O „čen

10 Uterý S. Amalie, kněžny. 4 9 8 O 334 G 5
11 Středa S. Pia. I., papeže 410 8 O 4 39 7 ] '_.)Úplněk dmg-L
12 Ctvrtek S. Jana Gunl. Jind. 411 7'59 5 48 7 48 v pátek 0 5 h.
13 Pátek S. Eugena. Mark. 4 12 7 58 6 58 8 28 19 m_„čen
14 Sobota S. Karoliny. Bon. 413 758 8 8 9 2

Nmi. 5. „„ zv. [)na-hu. ('n “JV-Šír“ 11 hubit? '

! Vydají pom-t. Luk.—Hi. Povetrnost

16 vam.) Rozeslám' sv. ap. 4 14 7 57' 9 16 932
l6 lfonděL S. P. MarieKarmels. 4 15 7 56 10 22 10 O „Dá-liPán Bůh?

17 Una-Š' s. Aleše, žebráka 4 16 7 5 11|26 10 26 ,18 sm.—,a s. s mforosy. Arm. 417 7 5 11i26 10 52 Červenec “či
19 Čtvrtek 3. incenciazP. 418 753 „c.-tc.1119s velkým pam
70 Pátek fs. Eliáše, pror. 419 7 52 1 281148 “ dne ' noch “*

21 Sobota 8. Daniela, pror. 4 21 7 51| 2 27 ráno "*“ den;: bw* * o ů;
Ned. ta. po sv. l_)-1<-í.-=. P Jvžíš plakal nad „3 do 11 pgk „

15—1'117411'317411Luk. IU mračeno :! trochu

22 4.419. 911149 Magd. 422 750 325 0.29a „ $““?
23 Eondčl. S.Apollinái'e.Libor 423 749 420 056 “ ž-dP '“ J"“
24 Uterý s. Christiny, mučí 4 24 7|48 512 1 37 “? “ “ ““““ "'““
25Středa 5. Jakoba Většího. 425 746 6 o 2263“
26 Čtvrtek 5. Anny. 4 26 7 45 643 319
27 Pátek . S. Pantaleona. 4 28 7 44 7 21 4 18
BBSobota. S. Innocencía I 4 2 4 7 42 7 55 5 22|

Nýt lt'. ;,u', “V. „„Vím, “ !&l'ž._-(_"_'\7l* ;?th
kunuxi. Luk. lh

“9 (mši-" ' S. Marthy, panny. 431 7413 826 6 29
Ponděl. S. Abdona &Sen 4 32 7 4 8 55 7 38

]Úterý S.Ignó.ciazLojoly. 4,33 738 924 848



srpen (Měsíc poutnický) má 31 dní.

Polsky:Siel'pieň. Ilirsky:K010V0z.Slov.Veliki Serpan. Rusky:August.

“3“ 'U' Slunce Měsíce ]
.8 E Svátky a. slavnosti v „_ _ ' tvrti měsíce
E *; . , ) | západ vý západ! _;- ;, cnrkevm „01100 and a počasl

Š a h.|m.|h. lm. 1.. m. h. m.
1 Středa. S. Petra, v okov. 4 35 7 37 9 54 9 59

Čtvrtek Porcinkuly s. Alf. 4 36 7 3510 2611 11 (A Posled. mm
3 Pátek Nalcz.sv. Štěpána. 4 37 7 34 11 ] mše. “dne 3. v pátek
4 Sobota .Dominika., vyzn. 4 39 7 32 11 41 l|37 o 8 hod. 24 m.

Ned. 11, o sv. Duchu. P. Ježiš uzdravil večer.

, ] uchončmého. Mark. 7. 9 Nový měsíc

5 Neděle Panny Marie Sněž. 4 40 7[3l ráno 2 47 dne 10. v pštel?
6 lfonděl. Proměnění P. Jcžiže 4 41 7|29 O 27 3 52 o 3. hod. 47 m.
7 Uterý s. Kaietana, klášt. 4 42 7 28 1 21 4|5o „čen
8 Středa S. Cyriakaaspolum 4 4-1 7 26 2 22 5 40

9 tvrtek S. Romana, vojáka. 4 45 7 24 3 29 6 23r © První čtvrall10 Pátek S. Vavřince, muč. 4 47 7 23 4 39 7 0 dne 18. o 10 h
11 Sobota. š. Susany, muč. 4 48 7 21 5 49 7 32 22 m. ráno.

Ned. 12. po sv. Duchu. O miloardném Sama- cf.—Úplněk“02%
ritánu. Luk. 10. „, neděli 0 4 „_

12 Neděle S. Klary, panny. 4 50 7 19 6 57 8' ] 40 m. ršn013 Eonděl. S. Hippolyta., kn. 4 51 7 17 8 4 8 28

1 Uterý S. Eusebia, muč. ŠŠŠ ; 72 16 IS?) 3 341115 "třuda Nancbavz. P. Ma' "
16(?tvrtek S.BOCha.Theod.no 453 71211 14 941 POVOtmO't'
17 Pátek 8. Libereta, muč. 4 57 7 10 O 14 10 19 , _
18 Sobota . Heleny, císař. 4 58 7 8 1 13 10 53' "Da'h Pán Bůh"

Ned. 13. o sv. Duchu. P. Ježiš zhoiil 10 S'PP" ““má "
řrlnálomocných. Luk. 1,7. * mlbfml "imf dno

_ vé Jsou pěkm & teď
19 Neděl S. Ludvíka., blsk. 5 O 7 7 2 911|53 pií; „, polovici„„
ZOBonděf. S. Bernarda, opata. 5 1 7 5 3 2 ráno „íce “mý deg;,„e_l

l Uterý S' Jobanny Chant. 5 2 7 3 3 51 rý „ č“ úplňku
22 Středa S. Timothea., muč. 5 7 1 4 36 l 9 přestává; pak jasno
23 Ctvrtek S. Filipa. Bennizzi. 5 5 6 59 5 16 .) a do kon“
4 Pátek S.Bartoloměje ap. 5 6 6 57 5 52 3 7
5 Sobota šLudvíka kr. 5 8 6 55 6 25 4 13

Ned. 14. po av. Duchu. žádný nemůže dvěma.
pánům sloužiti. Mat. 6.

|26| Nedčl S. Samuela. Zeňr. 5 10 6|53 6 56 5 22
27 Hondě . S. Josefa Kalazans. 5 11 6 51 7 27 6 34
28 Uterý S. Augustina, bisk. 5 12 6 49 7 58 7 48

.) Středa S. Jana stěti. 5 1 6 47 8 30 9 2
' Čtvrtek s. Růženy Lim. 5 15 6 45 9 4 10 16

1 Pátek | 1„s.Rajnmxmm. 5 16 6143| 9 421128



Září (měsíc anjelský) má 30 dní.
Polsky: Wrzesieň. llirsky: Rujan. Slov. Kimovec. Rusky: Septembr.

Slunce Měsíce
Svátkyaalavnosti _ _ ._ Čtvrti měsíce

vý Izaipad vy |západcírkevní &: “h“-“1_: a počasí
h.!ml 11. m. b.lm. 11. m.

1|Sobota IS. Jiljí, poustev. | 5|16| 6|4l|lOl26 038

Ned. 15. po sv. Dna-bu. P. Ježiš—;vzkřísil
(.mrtvého v Nujmu. Luk.

Denměslce Denvtémd.

2 NT.“ Ee. Slax. sv aniclň st? 519 6 39 11|l7 143 Hondě . S. Maneveta; bisk. 5 21 6 37 ráno 2 4
4 Uterý S. Rosalie. 5 22 3 3 © Novy man.
5 Středa S. Vavřince Just. 5 24 4 dne 9 v neděli
6 Ctvrtek S. Zachariáše. 5 25 4 o 3 hod. 21min.
7 Pátek 1-8. Reginy 5 26 ' 5 „ina
8 Sobota Slav. Nai—oz.P. MM 5 28 6

Ned. 16. po av. Duchu. Sluší-li adfervlýlvešzg
uzdravovati? Luk. 14. o 3 bed. 53 m:

9 Nadále. Slam- ar.. mmm. > 9 6 24 5 47 6 28 ráno
1 Eonděl. S. Mikuláše Tol. 5 31 6 22 G53 6 55
11 Uterý S. Pulcherie. 5 32 6 20 7 58 7 22 0 dne 23.v ned.
12 Středa S. Guida chudého. 5 33 6 18 9 1 7 50 v 2 o 7 hod.
13 Čtvrtek S. Liguriáše, muč 5 36 6 16 10 2 8 20 49 m. ráno.
14 Pátek Pozdvíž. s.Křiže. 5 38 6 14 11 1 8 53
1 Sobota . Nikomeda., m. 5 39 6 12 11 58 9 30 (bÚpln ěl: dne24.

' v pand. 0 3 hod.
Ned. 17. po ev. Duchu. Mil-wed budcž Pána 12 m_večer.

Boha. Mat. 22.

16 gedčtlc S. Ludxšl.,kn. česk. 5 41 v čer 10|1217 ondě . S. Lam erta. 5 42 " 42 10 59 V
18 Uter' s. Tomášez V. 5 42 - —s11 52 PC“/“non
19 Stí-e & S. Januara. “E 5 43 ' ráno , _
)() Čtvrtek . Eustachia. Ž 5 45 . O 50 "Du'h Pá" mm“
91 Pátek S. Matouše. -= 5 46 1 53 . „,
2 Sobota ?SMorice, plk. % 5 48 . A Zář! “u“ !

do 13., odtud trocbn
chladno & podzimní
počasi, buy pal:

Ned. 18. po Bv- Duchu. D(mfcj synu, Ud
pouštějí se tobě hříchy. Mat- 9.

23 'e \ěše S. TCkly, pan. 5 49 5 -. 5 25 4 13 zase pěkně až do
24 gon čl. 1“S. Jaromir bis. m. 5 51 5 52 5 56 5 27 23_kdy nastane po
25 Úterý S. Kleofáše uč. P. 5 52 5 6 28 6 42 větmost dešťová.
26 Středa S. Justiny. Cypri. 5 53 5 48 7 3 7 58

Ě? Čtvrtek 5. Kosmy & Dam. 5 55 546 7 41 9 13

3' ] áanými dny až“

8 Pátek S. Václava., kn. č. 5 56 5 8 2 10 27
'9 Sobota . Michala arch. 5 58 5 42 9 13 11 37

Ned. 19. po BV.Duchu. Království nebeské
jako svadba. Mat. 22.

Neděle |S. Jeronyma, uč. c.| 5159| 5|40|10] 9| 01401



Říjen (měsíc posvěcení chrámů Páně) má. 31 dní.
Polsky:Padziernik. Ilireky:Listopad. Slov.Kolopersk. Rusky:Oktobr.

; "5 Slunce Měsíce
3 Š Svátky a slavnosti vý- „_ Čtvrti měsíce
2 Z cirkeVni C504 Západ Chod Západ a počasí

Š č) lh. m. h. m. h. m.| b.lm.
1 1 anděl. S. Remigia, biskpa. 6 1 5 38 11 11 l 34
2 Úte ' S. Leodegara hisk. 6 2 536 ráno 220 „*'Poaled. čtvrt
3 86563 S. Kandida, mučen. 6 4 5 33 O 16 2 59 dne 2. ve střed.

Čtvrtek 8. Františka Seraf. 6 6 531 1 23 3133 o 4 hod. 28mjn.
5 Pátek S. Placida, muč. 6 7 5 29 2 30 4 3 večer.
6 Sobota S. Bruna, zakl. ř. 9 8 5 27 3 36 4,31

Ned. 20. pt_-sv. hm,-hu. 1). Jržíš uzdmw? © Nový měsíc
eyna králikrnu. Jm: 4. dne 9' o 5 b'

84 m. več. Vzda
7 \;..(1 |_ „_- \ 1<1 mmm 610 525 442 4 58 lenost země 0 9
8 Ponděl. S. Brigitty, jept. 6 11 5 23 5 46 5 24 1:06.ráno.
9 Úterý S. Diviše, biskupa. 6 13 5 21 6 49 5 51

10 Středa S. Frantiska Bor 6 14 519 7 51 6 ŽOL;; Prvá. čtvrtl11 Čtvrtek S. Burkharda, bijí. 6 16 5 17 8 51 6 52 dne 17. v pátek

F12 Pátek . S. Maximiliana, b. 6 17 5 l 9 49 7 27 o 3 hod. 56 m.13 Sobota S. Eduarda III., k. 6 19 5 13 10 44 8 6 večer.

Ne.-(1. 21. pt: sv l.)nchu. lxlál 141zdf puč 1
sv služdmíky svými '\11118.

14 *s. Kalixta, papeže 620 57:

:; Úplněk dnem.
ve středu 0 IL

8.50 hod. 38 na. ně111.3“
15 Ponděl. S. Theresie, panny. 6 22 5 9 022 9140 _
16 Úte S. Havla,zak1. rádu. 6 23 5 7 ] 5 10,36 „“Posled. čtvrt
17 tře a S. Hedvigy, vév. 625 5 5 ] 11'37 dne 80. v úterý
18 tvrtek S. Luk. Ferdinand. 626 5 3 2 ráno o 8 hod. 62 m1
19 Pátek -' S. Petr 2 All-:. 6 28 5 1 2 0 41 večer.

„20 Sobota S. Vendelína Fel. 6 30 4 59 3 l 49TŘI-11. 132. |le >V. l.)w'hu. vavm'ťni (V'-111711110. 
Hlusivii rim: ďávnt pí.—53.11.Mat. 22. Povetrnost'

21 Mm! is. Voršily. 631 4958 353 3 o , _ _
42 ,onděl. s. Korduly, pan. 633 456 424 414 »Da-hPinB““
23 Uterý S. Severina, Jan. K. 6 34 4 54 4 57 5 31 .. .
24 Středa 5. Rafaele arch. 6 36 4 52 534 6 501182232 32:1;
25 Čtvrtek S.Krispina a Kris. 6|38 4|50 616 8 7 „_ „, mm a
26 Pátek . S. Evarista I., p. 6 39 4 48 7 5 9 20 ' '
27 Sobota S. Sabiny, mučen. 6 41 4 47 Si 0 10'29 do "% Pěkný letníden; 215.jaano &pa

Nt-(l “.)-"Í-pu >V. Unrhu. líní-Lu; Ý'Líaallčcln ďhezkó POČŠ'íř 0V _|„„'__:__ 11.11 t_n 27. až do 30. chla
dno.

8 (1'1 S. Šimona a Judy. g42| 445 9 1 11289 Eonděl. S. Zenobia Narc. 5|4l43 10 7 (|)l1830 Uterý S.Marce1ina, setn. 441 11|15
1“Středa S. Volfganga, biak. 6|4751|4|40 ráno 1136



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

_; 'g " Slunce Měgíce

Ž * Svátkyaslavnosti „„ A d „)L | £ d Čtvrti měsíce
2 3. Z a

: ; církevní. Chad P ““Od ? a počasí [
5 5 h.|m. b.lm. h.|m.lh. „_ |
] ] 'vftvrltk Všvch Svatýrh ' 6 49 4 35 U 22 2 7 1
l 2 Pátek Všech Věl'll.duš. 6 50 4 37 28 2 35 © Nový měsíc
'3iSobota s. Huberta, bisk. , 652 4|35 2133 at 2 dne 7. ve „441.4

_ _ , > 11 hod.31 m. rá .
Bťd. 24. [)0 EV. Duchu. l). JG'/„|> NiMH 0

lmuřl mořskou. MM- H- ;)Prváčtvrtdne

4 “(r-dělo S. Karla Boromej. G 53 4133 3 37 3128 15-“* čtVMROŘ
onděl. S. EmerichaZachar. 6 " 4 32 4 40 3 55 1104-3 min-“šč- Ž

(%Uterý S. Leonarda, poust. 6 56 4 30 5 42 4 23
tředa s. Engelberm,bisk. 6 66 4 29 6 43 4 53 Úplněk dnů?-'

8 Ctvrtek s. Bohumíra, bisk. 7 4 27 7 42 5|26 ve čtvneko u!
] 9 Pátek "rS. Theodora,muč. 7 1 4 26 8 38 6 3 hod. 21 m-film
1 Sobota 5. Undi'eie Avel. 7 3 4|25 9!31 6145 '( 'Poaled. čtvrt

Nť'd. 2:3. po sv. Duchu. Koukni \' psi-HWI- dne 29. ve čtvrt.
Muk. 13. o 4 hod. 11 min.

11 1:64:11.—6111611664614. 7 5 4|23102 733 "“O
12 Ponděl S. Mariina, papeže. 7 6 422 ll 5 8 26
13 Uterý S. Stanisl. Kustk 7 8 4 21 11 44 9,24 * _
14Středa. S.Jukunda,Semi). 711 419 0'19IO'2G ““"““
15 Čtvrtek 5. Leopolda IV. 7|13 416 05111131
16 Pátek 1"S EdmundaOtm. 7514 4 17 ] 2l ráno „Dá—líPán Bůh!—
17 Sobota s. Řehoře divotv. 715 4|16 150 0138

Listopad jest stu
Xq-d, 203, lm n. Dw-hn. () 1,111“ daný až do 10.;od—

Imrčičném. Mat. lÍ—Š. poledne však obří
18 chclv s. Odona Eugena. 7 16 415 2120 148 3258553335131
151Eonděl. s. Alžběty, kněžny. 7 17 414 2 51 „0141„ mmfmi „ “_
20 Uterý S. Felixe z Valois. 7 19 4 13 3 25 4 19 itěm „z do 13 _od
21 bfti'eda Obětování P.Maric. 7 20 4 12 4 4 5 37 má mms 11.2.do
? Ctvrtek S. Cecilie, mučen. 7 21 4 11 4 50 6 53 30

3 Pátek +S. Klementa, pap. 7 23 4 10 5144 8 6 '4 Sobota S. Jannzkřiže 7 25 4I 9 6 44 912

Nr-l. 27. :! push-.d. pu RY.Duťhu. Když uzrnc
nhM'huSt spuštění. Nat. 34.

5 \V-di'iv- S. Kateřiny, muč. 7 26 4 8 75010 9
' 6 Bonděl. S. Konrada, bisk. 7 28 4 7 8 59 10 57
27 Uterý S. Vir 'lia, biskup. 7 29 4 6 10 9 11 37
. 8 Středa S. Sost ena.. Stěp. 7 30 4 6 11 18 O 11
29 Čtvrtek 6. Saturnina, bísk. 7 32 4 5 ráno 040

[Pátek 8. Ondřeje, apost. 7 33 4 * 0125 1 7



Prosinec (měsíc vánoční) má 31 dní.

Polsky: Grudzieň. Ilira.: Prosinec. Slovinsky:Gruden Rusky: Decembr.

Slunce Měsícel

Svátkyaslavnosti _ , _ _ Čtvrti měsíce
církevní M ĚIŽPÍ apočasí

11.111.h. m. uhlí;.
lib'obota IS.Ě'Tig13, bisk. | 7|3É4|4| 4| 1.30| 1 33.

Denmčsme Denvtémd.

Nod. Í. adventní. (_) !J('1El(d:;ínl Hitlld.?__ © NOVÝ měsíc
Luk. 21. dne 6.ve čtvrtek

06hod.3lm.rán.
? ÝCJČD' S. Bibiany p. Aur. 7 3
3 Eonděl. S. Františka Xav. 7 3

4 Uterš S. Barbory, ann . 7

4 „\
4 "ŽPrvůčtvrtdne

y 4
5 tře a. S. Sabbase. ucia.. 7 39 4

4
4
4

13. v sobotu 0 I
bod. 48 m. ráno.

6 tvrtek S. Mikuláše, bisk. 7 4
7 Pátek ' S. Ambrože biak. 7 41
8 37111013 P—wčctíbl.BE)—11.140. 7 43

[)
\t-fÚplněk dnem.

0 9 hod. 40 min.
vama-comm— ŠĚwŠŠŠĚ

„\vu. 23. .;.Í\.'ní;71t:_'-'.T)“Íi ]:7! tu., kieaf'ř. pri večer.

* __nli 112.11.LIM. 11. kaozorožci(5)
9 MmT *S.Leokadic, panny 744 4 1 9 621 dnes??-wow

1 Bonděl. S.Judithy.Melchiad 7 45 4 1 945 7 17 1 beim-n.m
11 Uterý S. Damasa, pap. 7 46 4 l 10 22 8 17 „_
12Středa s. Synesia. Max. 747 4 1 105 920 (. Poned- u"
13 Čtvrtek 3. Lucie p., muč. 7 48 4 1 11 2 10 25 dne 28- v pátek
14 Pátek s. Spiridiona. 7 48 4 211531131 0 8 hod. 80 m
15 Sobota S.Irenea, muč. 7 49 4 2 O 21 ráno večer

Nad. ZŠ. „ah-„111.12 l'mlnlí iii)-.Č- z Jcruz;:1:'—ma _
141125fok Juha-Vi. .Tm; 1. Povetrnost.

16 \íi-T S.Adelaidy, c. 750 4 2 050 040
17 F_ondel. S.Laza.ra. 751 4 2 121 153 „Dá-uPán Bam“
18 Utcr' S. Graciana, b. 751 4 2 156 3 8 _
19 “tře & “LS.Nemesius. 1:- 752 4 3 236 524 Promo “či“
20 mmk s. Amona. "3 753 4 3 324 5 * mmm Potom?
“1 Pátek S'..Tomáše,ap. % 753 4 4 421 648 "M““ ““: “m
ZSobota "fs.Zena.Beat. g 754 4 4 525 752a'eda10- "“M“

mrznnn až- do 20.;
Nvď. 4. advarzhxí. TJ.—71:11:3 (15 is“; 'Filf 1.4 po dešti hned zase

Luk- 3. zima až do konce.

173 Hl“ S.Viktorie, p; 7 54 4 4 6 35 8 47 Začátekzimydne
4 Ponděl. "iAd.aEvy. St.več. 7 55 4 7 48 9 31 „_ prosince.—Nej
5 M.. 'j': Nznýnzoní 153.125.. 7 55 4 5 9 010 9 kratší dnové : nej—

:ŠLŠ“.'„:_ 5. Stůl—una 7 55 4 6101 10 42 delší noci.
7 Ctvrtek S. Jana, „ap. evang. 7 56 4 7 11 17 11 11
8 Pátek S. Mladátek. 7 56 4 7 ráno 11 38

29 Sobota S. Tomáše, arcib. 7 56 4| 8 0|22 O 4

45206733 '- r-zi .:“Šf-vrrvw 1:1 7'. r: n 'f'r: rr-Š-irfvn.
.Iqu'j & ším-.a dix—xhm Lríšq. 2,

O . (' $""“ S. Davida, krále. 7 56 4 9 1 25 O 31
SllPondel. S.Sylvcstra,papeže.| 7 54' 4, OI 2l26 O59
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I. Pohyblivé svátky na rok 1866.
Jmena Ježíše 14. ledna.
Neděle Devítník 28. ledna.
Památka modlit. P. N.J. Ch.30. ledna.
Památka umuč. P. J. Ch. 6. února.
Popeleční středa 14. února.
Památka trnové koruny P. J. Ch.

16. února.
Neděle první postní 18. února.
Památka kopí a hřebůP. J. 23.února.

„ lama P. J. 2. března.
„ ran P. J. 9. března.
„ nejdražší krve P. J. Ch.

16. března.
Slavnost 7 bolestné P. M. 23. března.
Neděle května 25. března.
Zelen čtvrtek 29. března..
Hod oží velkonoční 1. dubna.
Prosební dni 7., 8., 9. května.
Na nebe vstoupení Páně 10. května.

Hod Boží svatodušní 20. května.
Nejsvětější Trojice 27. května.
Hod Božího těla 31. května.
Slavnost nejsv. Srdce. P. Ježíše

23. června.
Slavnost přečistého srdce P. Marie

10. června.
Slavnost sv.

2. září.
Slavnost Jmena P. Marie 9. září.
Neděle růžencová 7. října
Památka materství bl. P. M. 14. října.
Obecné posvěcení chrámů 21. října.
Památka čistoty bl. P. M. 28. října.
Památka ochrany bl. P. M.25.1istop.
První něděle adventní 2. prosince.
Masopust počínaje dne 7. ledna, trvá

do 14. února.

Anjelův strážných

II. Posvátný čas velkonoční

trvá.od čtvrté neděle postní až hříchu skroušeně a úplně se vy
do soboty Nejsvětější Trojice. znati čili zpovídati, a nejsvětější

V tomto pesvátném čase povin- svátost oltářní s plemennou pobož
novan jest každý katolický křesťan, ností s. s roznícenou touhou při—
svému nařízenému knězi ze svých jmouti.

III. Nedělní písmena.
G.

IV. Čtvero suchých čili kvatembrových dni.
1. Dne 21., 23. a 24. února.
2. Dne 23., 25. a 26. května.

3. Dne 19., 21. a 22. září.
4. Dne 19., 21. a 22. prosince.

V. Znamení oběžnic čili bludic větších.
Jmena. Znamení.

]. Dobropán (Mercurius)
2. Krásopaní čili Lada (Venus) Q

3. Země s ] měsícem (Tellus) C?4. Smrtonoš (Mars)

J mena. Znamení.
5. Kralomoc se 4 měs. (Jupiter) “Zl.
6. I lladolet s 8.měs.(Saturnus) 1;
7. Nebešt'anka s 8 měs. (Uranus) ©
8. Vodan (Neptun). za

Mimo tyto větši oběžnice jest mnoho jiných menších, odobajicích
se hvězdám 9. — 12. velikosti, to
ším hvězdám, které prostým okem,l)

'est tak malým. ano zdán ivě nejmen
ez hvězdářských dalekohledů nejsou
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ani k spatření. Posnd jich bylo 54 vypátráno, z nichž nemají všechn
posud jmena, aniž znameni, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazy
vají se Planetoidy.

VI. Zatmění slunce & měsíce.

Roku 1966 budou tři zatmění slunce a dvě zatmění měšice, z nichž
v našich krajinách jen poslední zatmení slunce a první zatmění měsíce
z části viditelné budou. Toto zatmění slunce bude 8. října a dosáhne
středu u západu slunce; zatmění měsíce bude 31. března k ránu, a do
sáhne středu 0 5. hod. 40 m. kde měsíc zachází & shmce vychází.

Noremní dnové.
Posvátné doby (Tempus sakra

tum), v nichžto po zakonu cirkev
ním zapuvězcny jsou všeliké hlučné
kratochvíle, plesy čili bály, veřejné
hudby čili muziky & tím podobné
zábavy, jsou:

1.Dobaadventníasvštky
vánoční až do slavnosti svatých ti'i
Králův.

2. Celý čtyrycetidenní postní
čas a týhodón velikonoční až do
neděle průvodní.

3. O čtveru suchých čili
kvatembrových dnech, jakož i v
pátek a v sobotu po celý rok.

4. Ve svatvečer před hlavními
svátky.

5. Na den sv.apoštolův nasich
Cyrilla a Methodia, k němuž jistě
každý katolík v národě našem do

brovolně přidá den úmrtí sv. Cy
rilla, a na den úmrtí sv. Methodia,
6. dubna.

Plesy (bály), hudby (muziky),
všeliké divadelní hry a všecky zá.—
bavy veřejné zakázány jsou též nej
vyššími zakony císařskými:

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

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

3. Na stredu popclečnon, dne
14. února.

4. Na slav. Zvěstov. P. Marie.
5. Po celý sv. týden před Ve

Hkonoci
6. Na boží hod velikonoční.
7. Na boží hod svatodušní.
8. Na slavnost Božího Těla.
9. Na slav. Narození P. Marie.

Letopočet nové doby.
Rok 1866 po narození Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok

mající 365 dní.

'.Iok tento jest: Rok tento jest:
Od stvoření světa . . . 6031 Od bitvy na Bílé Hoře . 246
Od potopy sgěta . 4260 Od smrti císaře Josefa II. . 74
Od založení Ríma . . 2619 Od založení Rakouského moc—
Od narození Krista Pána 1866 mii-ství . . . . . 62
Od zkázy Jeruzaléma . . 1797 Od nastoupení císaře Fran
Od císaře Konstantina . 1559 tíška Josefa 1. (dne 3.
Od příchodu sv. Cyrilla & prosince 1848.) . . . 18

Me thodia do krajin Od uvedeni jazyka českého
československých . 1003 do úřadů a do škol . 18

Od založení Pražského arcí- Od založení Dědictví sv. Cy
biskupství . . . . . 522 rilla a Methodia v Brně

Od vynalezení Ameriky . . 374 (na den sv. Víta 1850). 16
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Svatí patronově zemští,
jichžto památka slavně se koná. v zemích našeho císařství Rakouského.

Sv. Cyril! a Method, dne 5.
července na Moravě.

Sv. Jan Nepomucký, dne 16.
května v Čechách.

Sv. Václav, dne 28. září v Če
chach.

Sv. Štěpán, dne 20. srpna v
Uhřích.

Sv. Eliáš, dne 20. července v
Chorvatsku.

Sv. Jan Křtitel, dne 24. červ.
v Slavonskn.

Sv. Jilií, dne 1. září v Koru
tansku.

Sv. Jiří, dne 23. dubna v Kra
jinsku.

Sv. Josef, dne 19. března v Koru
tansjtu, v Krajinsku, v Pomoří,
ve Stýrsku a v Severním Ty- .
rolsku.

Sv. Michael, dne 20. září v Ha
liči.

Sv. Hedvika, dne 15. října ve
Slezsku.

Sv. Ladislav, dne 27. června v
Sedmihradsku.

Sv. Stanislav, dne 7. května v
Haliči.
Leopold, dne 15. listopadu v
Dol. Rakousku. '
Florian, dne 4. května V E.
Rakousku.
Marek, dne 25. dubna v Be
nštsku.
Ruprecht, dne 14. září v
Solnohradsku.
Spiridion, dne 14. prosince
v Dalmatsku.
Virgil, dne 27. listopadu v
Jižním Tyrolsku.

Sv. J ustus, dne 1. listop. v Terstě.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Sv.

Povaha. roku | 866. '

Snadnči bývá 0 minulém roku
sonditi, nežli o povaze příštího roku
předpovídati. Popisujíce v předešlém
ročníku povahu času ne co do po
větrnosti, nýbrž co do událostí svě
tových a dějin národových, pouká
zali jsme naše čtenářstvo na rozli
čné zárodky osudné, z nichžto mohly
v předešlém roce vzniknouti a se
na nás svaliti strasti záhubné. —
Poměry v Turecku nezměnily se.
ba naopak uzrávají a zavdají snad
v tomto roce příčinu k osvobození
křestanův z poddanosti hnusné, ne
důstojné: ale bohdá. církev sv. sla
viti tam bude radostné Haleluia;
nebot doufáme, že vláda naše ny
nější nebude se nivu křestanův v
Turecku v rozhodhé době stavěti na
odpor a že tudyž nebude strženo
Rakousko v boj k potlačování na—
šich bratří nešťastných. jak si toho
nepřátelé Slovanův ptali pod vládou
právě kleslou! — V Německu. kte
réžto bývalo zřetelnicl a popřednim

účelem všech snah mnohých státní—
kův Rakouských, vyvinují se věci
přirozeným spůsobcm a nelze se
obavati, že by naše vláda nynější
bez potřeby se pálila a od narodův
rakouských vyžadovala přílišnéoběti
za Německo, vedle něhož doufáme

v příštím roce a povždy stati jakodo ří sousedé bez krve prolévání a
bez ůtrat válečných. — Bratr Po
lak přesvědčil se konečně, kam vede
vzpoura a že chybil, když spoléhal
na podporu svůdných rádcův na
Sekvane a v Londýně a že ta sou
strast jevena k Polákům v někte
rých novinách německých nebyla
upřímná: a protož máme za to, že
se vzdal na vždy odboje krvavého,
nýbrž že dodělávati se bude cile
svého spůsobem mravným, vzděla—
ností lidu, osvětou krestanskou ve
vlasti a pokrokem v rolnictvi a v
průmyslu. Se strany polské netřeba.
se nam tudyž obavati nepokojův.
—- Nadějeme se, že rozmíšky ital
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ské vyrovna'í se tichým spůsobem
v prospěch ímu a k oslavě cirkve
svaté, že nám tedy na jihu také
žadné nebezpečenství nehrozí; vždyt
se nam zdá., že Rakouska vláda za
nechala choutky ponémčuiící, kte
rétto nenáviděl Francouz v házní

řed přílišným sesul-ním souseda
ěmeckého působením Rakouska!

Vláda naše octnula se podle našeho
zdání na stanovisku přirozeném,stala
se v skutku a v pravdě Rakouskou
a spravedlivou ke všem národům
a rečím stejně. Proto přilnuli také
národové celým sr'lcem k vlade
tělo a pozorujice míti ochranu a
bezpečnost své řeči v Rakousku
druhdy proti vůli milostivého císaře
a krále ne velmi příznivém nam. Spo

kojenost tato uvnitř a svornost tato
doma učiní Rakousko silným na. ve
nek a pokazí bohdá chut nepřáte—
lům zahraničným. pouštěti se do nás
aneb aspoň drážditi nás. — Proro
kuieme rok utěšen , rok uspokojení
spravedlivých tuže Slovanův v Ra
kousku a tudyž štěstí a blaha na
šeho Rakouska. Vláda spravedlivé
nebude potrebovati bodokův protiva
svým vlastním národům, bude s to
propustiti valnou část vojska zaři
diti uspory a olevíti takto časem
občanům na dahkách. Kéž by se
naše předpovídání povahy roku na
stávajícího naplnilo! kéž by naro
dové se samosprávy jim skytané oe
lou duší chopili.

Nejvyššíeísařský rod
panující v říši Rakouské.

J. ap. VeličenstvoFrantišek
Josef I., z Boží milosti Císař Ra—
kouský, král Uherský, ský, Lom
bard ský , Benátský, Dalmatský, Cho:—
vatský, Slavonský, Haličský, Vladi
mírský a Ilirsk ', markrabe Merav
sk atd., naro il se dne 18. srpna
18 , za. plnoletého prohlášen dne
1. prosince 1848. Když b 1 Jeho
strýc, císař P. Ferdinand ., dne
2. prosince 1848 v Olomouci ko
runu složil, a Jeho otec, arcivojvoda
František Karel trůnu se odřekl,
nastoupil vládu. '— Chot císaře P.
Alžbeta, Amalia, Eu enia, dcera
Jeho k. Výsosti Maxmiřiana Josefa,

vojvo? v Bavořích, 9. Její k. Výsosti udovíky Vilemíny, nar. 24.
ms. 1837, zasnoubena ve Vídni
ne 24. dubna 1854.

Děti Jeho Volič. cís. Pána..

Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi
s ela, naroz. dne 12. července 1856.

Rudolf, kralevič, naroz. 21.
srpna 1858.
Rodičové J. Velič. cís. Pána.

František Karel (Jos.) syn

císaře Františka I. (+ 1835), naro
zen dne 7. pros. 1802. Chot 'eho
Žofie (Bedřiška, Dorothea, Vile
mína) dcera j- kréle Bavorského
Maxmiliana Josefa, nar. 25. ledna
1805, zasnoubena dne 4. list. 1824.

Bratří Jeho Velič. cís. Pána.

F e r din a n d (Maximilian,Jos.)
nar. 6. července 1832, císař v Mexiku.

Kar el Ludvík, nar. dne 30.
července 1833.

L u d v í k (Josef, Anton, Viktor),
nar. dne 3. května 1842.

Bratr &sestra otce Jeho Velič.
císaře Pána.

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

Maria Klementina, narozena
dne 1. března 1798, zasnoubena
dne 18. července r. 1817 a král.
princem obojí Sicilie, Leopoldem.



škály.

22

SREBFGIGSFCŠGBGGCI—SSI
».takdálezkaždých1200zl.o1zl.více přičemžzbytnk,číníclméněnež1200zl.po kládáseza.plnouaumu.

!

Skála.I.

na.směnky

jenžnejsoupozdějisplatnénežliv6měsícíchododno

vydani

cup!
.,":>

JOIUI

'M'ldod

“

zl.!kr.:|.lkr.

vrukou—.čiale“| 

120„ 240„ 360„ 430„ 600„ 720.. 640. 960„
1080„ 1200„ 2400„ 3600„ 4800„ 6000„ 7200„ 6400„ 9600„

10800„ 12000„ 13200„ 14400.. 16600„ 16800„

CICIŠIICCGCGŠGIILGCCFE
120zl.!.č.

12000 13200 14400 15000 16800 18000

Aždo60zlatýchrak.čísla VýšeGOaždo

CBIGKKIIRBICCIGSÍRŘCRRC
..4..1

8-2—1
16—4-2„

_
_—

246-30„32-—40'„ 40—10—6 48—12—60„ 66-14

9..

:
. u: _uolmwvowt—mwm60

104 11“20 l:)_

|
C..:
!.

MHFHHNNN'RWG

!

na.dlužníůpiny

&směnky,kteréjsoupozdě'i

„,""-"\splatnénežll\!6měsícíchdo

5Aždo20

Výše20

SkálaII.

Nejnovějšíkolkové

2E

dnovydání.

zlaLchmk.člena aždo40zl.!.č.

40n801)

NO„ “300„ 300„ 400

If
CD

|
c._!lll

Skála111.

01.

prosmlouvypujcovní,když dlužníúpisyznínndoručitele,smluuvyslužební,spo lečnostiakciové,delšíčna než10lettrvající,provkle dykomanditův,rovýhry10— tcmí,důchodyž1votní,smlou vykupnía.vyméňovncía..p.

-ud=
tuny:
“mmm
asmdoa

800„

„1200„

1600„

„2000

2400 3200„ 4"00„ 4800„12 6600„ 6400„10 7200„ 8000„20

7200„
Zesumpice8000zl.platili

každých400zlat.o1zlat.více:přirážkou25kr.,dohromndyolzl.%ler.více,při čemžzbytek,činíoíméně400zl,pokládatise mázasumuplnou.

H—HmNmm1Fď-D sebudez

dozl.

přes

„20„30 n30n50n n50n „100.. „7200„ ,.6000„ ,.7000„ u7400n u7800n32n ..8200„35"0„ „3600„4000.. Zvícenežli4000nl.máse:každých

I—CIGDVIOGDGON'OPt— com
r—u—

x_n—_-olcammvvno

q

|20

200.21.znpmvovatii !mimořádnoupřirážkom'o1zl.25kr.více,přičemžacmá.feat,činící'méně200zl.,pokládatinaplné200zl.

19



20

Zpráva o Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje
za rok 1864.

Tak zlého roku jako letos pro
Dědictví sv. Cyrillaa Methodiajeětě
nebylo. Kdož by se toho byl před
několika roky nadal,že přijdou časy,
kdy se do pokladnice naší ani tolik
peněz nesejde, co na zapravem'
tiskových útrat třeba bude. Neúroda
tato, kterážto našeDědictví zastihla a
sucho toto v pokladnici cyrillometho—
dě'ské spůsobila, má svou příčinu
jedině v nedostatku peněz mezi lidem.
Mnoho peněz řiělo a vytratilo se z
oběhu,soustředilosev rukou jednotliv
cův a sicevelkoprúmyslných, obrátilo
se v státní úpisy, vydáno bylo na
příliš velké potřeby vládní: a lid
náš maje co zápasiti s povinnostmi
a s životem nemohl pamatovati na
potřeby duchové. Bída o peníze ne
slýchaná v obcích naších, dotkla se
také Dědictví našeho; ale bohdá
nepotrvá věčně; nebot máme mno
hou nádéjí, že se obrátí a přij—
dou brzo blahé časy, že náš lid
opět snadno zapravovati bude daňky
a své potřeby telesné a že část
úspor svých 0 ět věnovati bude na
oltář svého vz élání a žádoucí kre
stanské osvětynárodové. Naděje tato
naše zakládá se především na nastá
va'ících opravách vládních. Nebot
taíiové připravuje se vládní zřízení,
které mnhho státi nebude a pro
kteréžto ubude státu mnoho velkých
břemen v brzké době. Rízení toto
nazývá se samospráva, jejížto
věrnoudružkoujestsvé zákonost.
Aby tolik úřadníkův z daněk pla
cených nebylo třeba, odevzdávají
se a v rozsáhlejší míře jeětě odev
zdány budou mnohé věcijako kontri
bučenské sýpky a silnice v sam o
správu, a zákony nebudou vy
cházeti od vlád či od úřaduíkův
dělané, nýbrž od sněmův v dorozu
mění s císařem a králem naším
utvořené, to jest nastané úplna své
z á k o n o s t, kterážto také uleví
státu a tedy také kapsám občanským.

Samospráva a svézákonost jest
heslem vlády nové, dvě tyto slova
byla od dávna všelikou snahou naší,
v provedení samosprávy a svézáko
ností spočívájí věeliké úspory a
blaho naše. —

Kontribučenskýmí fond ami
vrátilo se mnoho peněz do oběhu
a nelze pochybovati. že časem vedle
kontr. záložen vzniknou spořitelny
ve všech okresích a větších obcích,
v nichžto zadržovati se budou pe
níze a rozmnožovati úvěr ve městech
i na venkově. Až takovým s úso
bem přibude peněz mezi idem
naěím, pak se zajisté opět napl
ňovati začne pokladnice Dědictví
našeho, a pak opět bude mu možná,
vésti větši náklad na vydávání
kněh a podělovati štedřeji údy své,
nežli s to jest v příštím roce.

Dne 20. června 1865 viděl se
totiž výbor Dědictví našeho nucena,
ustanoviti, aby z ohledu na sporé du—
chody v čase tomto, vydán byl toliko
Kalendář a aby se s druhým dílem
Cestopisu Chmelíčkova do svaté
zemi posečkalo až na rok 1867. V
příštím roce dostane se starým údům
jenom „Moravan“; aby však nově
přistupuiící udové s tak málem za
vděk vzíti nemusili, usnesl se výbor
na tom, že se jim má dáti některý
ze spisúv dříve vyšlých a na skladě
jsoucích a sice buďto život sv. Sar
kandra, aneb sv. Augustina aneb
sv. Františka Borg. aneb dějiny
církve sv. a t. d.

V tomtéž výborověm zasedání
ustanoveno, vyzvatí všechny spolu
úd , kteréžto celý svůj vkladek ještě
ne yli odvedli, aby _to do konce
roku 1865 učinili budto ve franko
vaném listu aneb ochotou vel. du
chovních správcův, sic že považo
váni budou, jakoby by byli z Dě
dictví vystoupili.
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ah
příjmů a vydání při dědictví sv. Cyrilla &Methoděje od

1. ledna. až do 31. prosince 1864.
V em.

. Koncem roku prosince 1863 zbylo .1 . . 69.704 zl. 19 kr.
2. Přibylé 'istin přistoupenim nových údů a. do

„platkůš .y (. . . . . . . . 3.033 „ 75 „
3. Uroky . . . . 3.512 „ 38 „
4. Ztrženého za. lmihy 545 „ 77 „
5. Jiných příjmů 54 „ 447,0 „

Suma 76.850 „ 53540 „

Vydání.
1. Na nova díla a) honorem . . . 426 al. 6 kr.

b za tisk 8 papír 2.802 „ 60 „
0 za vazbu . 1.929 „ 53 „

2. Na. daně . . . . 1.027 „ 44 „
3. Jiné výlohy . 133 „ 19 „

Suma 6.318 „ 82 „
Když se od příjmů 76.850 „ 535/10 „
odtahuje vydání . . . . . . 6.318 „ 82 „

zůstane k dalšímu účtování 70.531 „ “15/10 „

Výkaz jmění.
]. Ve veřeiných fondech . . . . . 59.420 „ — „
2. U privátuiků . . 5.340 „ — „
3. Nedoplatků 409 „ „
4. V hotovosti 5.362 „ 215/10 „

Suma. 70.531 „ 7157,o „
V Brně, 31. prosince 1864.

Ludvik Tidl, Fr. Sušil, Fr. Maršovský,
výbor. starosta. pokladník.

Stanovy.
g. 1. skýázh, nýbrž vůbec vzdělávacích a. . k uchovnlm potřebám věku na

Účel dědld'vi SVJ,Cyrilla a' čeho prohledajicich, zvláště dě' e
methOdOJe- pisu, zeměpisu, poznani v a

Dědictví pečuje()zvelebenílidu sti, řiro dy, řemesel a. orby a
Moravského, jakéhonáš čas po- t. d. v zábavných spisech ob
žaduje; o svedení \?če st r an n é,
avšak na.základěviry katolick é,
s vyloučením vseliké politiky.

s. 2.
Prostředky k dosažení účelu

tohoto.
1. Spisovůnl a vydávání kněh

& síce netoliko výhradne nábožen-,

sažena býti má. bud obrana, buď
utvrzovani pravdy některé katolické,

'jižto se odpor časový dotýká..
Vydavati se budou Dědictvim

knihy ve trojí řadě.
a) Obširné životOpisy svatých.
b) Spisy poučné.
c) Spisy zábavné.

Casopisy a všelijaké listy běžné.
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——Or anem Dědictví sv. Cyrilla a
Metho ia jest: „Hlas, časopis cír
kevní.“*)

3. Předmět umělecké, k. p.
obrazy, zeměvi y čili mapy atd.

5. 3.
Šetření zakonův tiskových.

Při vydávání časopisův, knčh,
běžných obrazů a t. d. budou se
stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávati.

g. 4.
Zřízení Dědictvt

]. S oluůdem Dědictví státi
se může aždý, kdož za sebe jeden
kráte za vždy položí 10. zl. stř.
(10 zl. 50 kr. r. č.)

'2. Kdo však témuž ústavulOOzl.
stř. (105 zl. r. č.) věnuje, považo
ván budezaspoluzakladatele,
a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma.

3. Kdo jednou na vždy dá40 zl.
stř. (42 zl. r. č.), bude téhož ústavu
spoluúdem 1. třídy, a obdrží 3
vytisky. — Kdo 20. zl. stř. (21 zl.
r. č.) dá, stane se spoluúdcm 2. třídy,
a obdrží dva výtisky. — Kdo 10 zl.
(10 zl. 50 kr. r. č.) položí, bude
spoluúdem 3. třídy, a obdrží jeden
výtisk zdarma.

Kdyby bylo zapotřebí d r n
h eh 0 ne b třetí ho vydání některé
již vydané knihy, spoluúdové ji do
dostávatí nebudou, nýbrž budou se
rodávati ve prospěch pokladnice
ědictví,aby se nákladnější díla vydá

vati mohla.
4. Řehole, děkanství (vika

ríaty),osady, kněbárny, školy,
rodiny, spolky, bratrstva atd.
vstupují d vojnásobn m pří-
spěv kem do spoluzakla atelství a
v nadřcčené třídy.

Spojí-li pak se to an ž el s
manželkou svou v jeden to
liko základ o 10zl. str., vydávají

*) Jelikož výborný tento katolický list
všeliké :. révy stranou Dědictví na—
šeho přinaáí, a na něj činěné přeptav—
ky zodpovídá., dobře by bylo, kdyby ho
ůdovó společně podlé farních osad
odbírali.

se jim knihy jen do úmrtí prvního
z nich.

Aby umrtí spoluúda
přišlo ústavu tomuto ve zná
most, žádají se vel. pp. du
chovní pastýřové, aby úmrtí
takové pokladníkovi Dědictví,
třebas přímo poštou ozná
miti ráčili.

Podobné oznámení písemního
zapotřebí jest, kdykoliv spoluúd
některý buď k vyšší důstojnosti vy
nikl, neb se jinam přestěhoval.
Poznamenáníž 1. Rodinase béí'e,

pokud jmeno se netratí. Dcery
provdané, synů-li není, odbírati
budou knihy, pokud žijí; dítky
pak jejich, jiný iz jmeno ne—
soucí, nemají již ipráva tohoto.

PoznamenaníŽ. Polovicevkladu
totiž 5 zl. str. (5 zl. 25 kr. r. č.)
se nepřijímá.
5. Každému volno, doplněním

vkladu u vyšší třídu postoupiti.
Zašle li tudyž k. př. spoluúd 3. tridy
k prvním 10 zl. stř. opětně 10 zl.
stř., stane se spoluúdem 2. třídy, a
tak dále.

Avšak spoluúdství postoupiti ji
nému nedovoluje se.

6. Každýpřistupující račiž
jmeno a místo pi'cb vání svého, ja
kož i biskupství a ěkanství (vika
riat) a poslední poštu zevrubně
udaň.

7. Každý kněz, který 'est údem
Dědictví sv. Cyrilla a ethodia,
bere na sebe povinnost, buď ve
slavnost, bud některý den v oktavě
svat ch apoštolu Cyrilla a Methodia
kaž oročně sloužiti mši svatou za
všecky živé i mrtvé spoluůdy dotče—
ného dědictví; a bude-li libo a možno,
i jinou mši svatou za obrácení ná
rodův slov:;nských od jednoty cír
kevní odloučených, kterouž pobož
nost jistě každy spoluúd co věrný
katolik spolu konati neopomine.

8. Zemřelí, za které nekdo vkla
dek k Dědictví učinil tak jako ti,



jižto na smrtelné posteli nejméně
10 zl. atř. za sebe do Dědictví od
kazali, stávají se ůčastnými duchov
ních milostí v předešlém (?.) čísle
jmenovaných.

Každý, jenž byl vkladek učinil
za mrtvého, pokud živ jest, knihy
bez ohledu na velikost vkladu —
ovšem ne'méně 10 zl. stl'. — po
jednom vytisku dostávali mé..

9. Správu Dědictví sv. Cyrilla
& Methodia vede výbor sestávající
z kněží, kteří buď v Brně, bud na
blízku přebývají.

10. U iinych oaob a úřadů za
stoupa Dědictví sv. Cyrilla a Me
thodia starosta, a v jeho zaměstnání
jeden z jednatelů.

ll. Výbor acházívé. se čtvrt
letně, a na vyzváni ataroatovo í ča
atčji v Brně, aby, čeho zapotřebí
v poradu bral, avětšinou hlasů při
tomuých výborníkův o nálezích pro
celé Dědictví platných rozhodoval.
— Výbor má právo pt čet ú.'ův
svých odcházejících doplniti nebo
i rozmnožiti, avšak ne jinak než
katolickými kněžími, a každoročně
uveřejňuje zprávu o činnosti své.

12. Každý spoluúd dědictví má.
právo, písemně návrhy své činiti a
přání sva projevovati dotčenému
výboru, kteréžto při svých abro
maždeních zavazan jest. 'ích svědo
mité v úvahu bráti, a d o nich, po.
kud potrebne, prospěšno, a možno
jeat, ee zachovati.

13. Ve sporech z poměru spol
kového snad vznikl ch, odvolává
se k starostovi, a v omněle nedo
statečném vyhovění k přísluěícim
c. k. úřadům.

14. Kdo témuž dědictví obětuje
práce své literní neb umělecké, ob
drží na výslovnOu žadoat bonorár
podlé výbornosti, obširnosti a důle
žitosti spisu svého, o čemž výbor
úsudek pronese.

5. 5.

Rozesílání kněh a výtvorův
uměleckých.

O rozesílání kněh, spiaův a
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jiných předmětův dědictvím vyda
ných postara se výbor. Každý pl'i—
stupujlcl k dědictví račiž ihned ozna
mití, jakou cestou se mu knih mají

posílati, aneb v kterém pob ízkémněhkupectví je sobě bráti zamýělí.Poznamenéní ]. Pravidlem a
věcí této ostane, co na lístku
tiětěno jest, že na poukézlní
lístku svého každý apoluúd v
hlavní komisi u pana Antonína

giteche, knéhkupce v Brně,ivnače v Praze a Grosse v
Olomúci knihy sobě vybírati mé.
Kdoby však chtěl poštou knihy
své dostati, račiž se obrátití
frankováným listem na jmeno
vané kněhkupectví.

Po zamenání 2. Všeliké dopisy
v záležitosteb Dědictví sv. Cy
rilla a Methodéje buďtež posílány
pod adressou na Fr. Suéila,
starostu Dědictví. profesora bo
hoslovi; zásilky peněz pak
buďtež činěny v listech fran
kovaných pod adreesou:

Pokladnictví sv. Cyrilla
a Methoděje

v Brně (Dórnrósl číslo 45)

Poznamenání 3. Žádají se
všickni, kteří budto dě
dictví druhou polovici
vkladu svého, aneb Seb.
Kubínkovi jiné peníze pro
dědictví sv. Cyrilla a
Meth. dluží, aby peníze
tyto téžpod adressou výše
uvedenou zaplatit sobě
neobtěžovali a v té i v ja
kékoliv záležitosti dědic
tví se týkající vždy čislo
svého diplomu udali.

g,. 6.
Poměr k vládnímu řízení.

1. Vlédnímu řízení se ponechá.
vé nahldatí v jednání spolku, bdítí
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nad zachovánlm nařízení u propůj- 2. Kdyby se spolek rozejlti měl,
ěeném potvrzení daných, aneb věe- rozhodne výbor 0 iměnl v duchu
obecnými předpisy stanovených, a Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, a
uzná-li za potí-chu, přidati spolku podá o tom předběžnou zprávu vy
od přislušicihoúřadu určeného clsař- eokému c. k. místodržitelství, asvému
ského komisara. P. T. nejdůstojnějěimu p. biskupovi.

Výbor řídicí.
Dr. th. František Sušil, rytíř r. řádu sv. Anny II. třídy, čestný kanov

Inlk, prof. theologie v Brně, starosta. -—Frant. Maršovský, direktOr v
ústavu pro hluchoněmé v Brně, pokladník. — Ignát Wurm,poslanec
na sněmu moravském, spiritual v mor. slez. ochranitelně v Brně, jed—
natel. — Beneš, děkan v Příboře. — Dr. Jan Ev. Bílý, poslanec na
sněmu moravském, farář v Předklášteří Tišnovském. — Dr. Josef Chme
líček, kněz círk. v Pegavě ve Štýrsku. — Jan Faborský, farář v Po
hořelicich. ——Bedřich Gez'ssler, skut. kons. rada, farář v Urbanové. ——
Tom.Hajek, katecheta v Uh. Hradišti. -—Dr. Frant. Hošek, vychovatel. —
Jan Janoušek, kons. rada, děkan v Třebíči.—Karel Kandus,čestný kanovník
Míkulovský, konsist. rada, děkan a farář ve Cvrčovicích. -— Gunther
Kalivoda, prelát a opat v Rajhradě. — Pavel Křížkovský, kněz řádu sv
Augustina v Brně. — Bene! Method Kulda, tit. kons. rada, vikář a
farář na Chlumu. — Eduard Karlík, kanovník v Mikulově. -—-Lelek, farář
v Vodicí v Prusku. — Karel Molitor, farář v Brumově. —- Peregrin
Obdržálek, administratOr v Pustoměři. — Fh'antišek Poůnon, ředitel hlavni
školy ve Slavkově. —-Em. hrabě Hittíng, kanovník Olomoucký, děkan
a farář ve Švábenicích.— Jakob Procházka, apiritual v klášteře sv. Voršily
v Brně. - Matěj Procházka, tit. kons. rada, gymnasiální profesor v Brně.
:— Jz'ří Slota, farář na Slovensku. -—Jan Soukop, farář v Doubravici. —
Eduard Stuchlý, tit. kons. rada, děkan a farář v Nosislavě. — Bedřich
hrabě Sylva-Taroucca, kněz církevní. — Tomáš Šimbera farář v Komíně.
-—Arnošt Šír-ek, prelát a opat v Nové Ríši. — Dr. Frant. Škorpík, tit.
kons. rada, děkan a farář v Kučerově. -: Karel Šmídek, gymn. prof. v
Brně, redaktor „Elamu, círk. časopisu. — Ant. Šubert, farář v Lulči.
—-_Robert Šuderla, tit. kons. rada, děkan a farář v Modi'iclch. ——Šum,
děkan v Opavě. — Josef Těšík, tit. kons. rada, farář v Telči, bývalý
c. k. školní rada.:— Ludviq Tz'dl, čestný kanovník Brněnský, arcikněz,
děkan a farář v Újezdě. — Dr. Fr. Zejbrt, prof. círk. dějepisu a práv
v “Brně a Jan Vojtěch, prof. mravovědy v Brně, Jos. Vykydal, círk. kněz
v Kunovicích. -—_Fr. Veber, farář v Miloticich poslanec zemský.
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Seznam zemřelých údův dědictví sv. Cyrilla
& Methoděje.

Biskupství Brněnské:
1422. Kovaříkova Maria : Křenovic.
9056. Poku-mý Jan, obchodnik v Brně.
4108. Suchý Jakob, půllaník v Jakubově.
9218. Zychová Anna. v Březině.
6299. Vykydal Pavel, vým. :. Hodonína.
8369. Michalík Matouš, čtvrtlinlk v Boš

kůvkňch.
Rod Kmenta Bartol.vBrodce vymřel.

erv-inka Václ., revirnlk v Téeicícls.
Eva Geranova, vdova v Mntenících.
Kučera Fr.. mistr řeznický v Brně.
Barbora Celvekrova, vdova ve Vo
atopoviclch.
M. Opršalova v Čankovekém dvoře.
Konečný Matouš, bavil' v Babicích.
Šknroupka Fr., vým. v Habrovanech.
Brtnlčkovň Anna z_Ruprechtova.
Jarma Antonia v Zdánicicb.

4410. Tofl Tamia, soused v Tečicích.
3253. Jakl Jakub, duchodni v Bystřici.

68. Kubicova A., třičtvrtl. se Zabovřesk.
2142. Mol Karel, mlynář v Třebíči.
2145. Gottwald Josef, mlynář v Komíně.
2963. Gottwald Josef, mlynář v_Komíně.
331. Váňa Frant. familiant ze Zabovřesk.

3590. Špaka Jan, čtvrtnik : Romina.
6941. Sklenakova Josefa : Jungrova.

10822. Stibler Fr., třičtvrtnlk ze Zabovřesk.
9680. Ludl František, vratný na statku

Hajanekěm.
Králek Fr., čtvrtl. v Podolí.
Musil Josef, měšťan v Jemnici.
V. p. Musil Vdcl. farář v Bučovicích.
Kroumal Josef, vým. v Rychtarově.
Mrazek Alžběta, chalupnice : Bošovic.

688. Vaněk Vavřín, soused :: Kyjova.
837. Františka Sýkorová z Kyjova.

3310. Jaňatcova Susanna v Hovoranecb.
5715 Holub Michal, chalupník vLanůtorfě.
4789. Richter Karel, kupec v Novém Městě.
3370. Stěrba František v Malkwicích.

Arcibiskupství Olomúcké:
11298. Mariana Langer, vdova : Baborova.
7333. Mikuliček Anna, pull. vdova : Ma

8147.
2248.
648.

l 222.
2209.

6248.
11874.
8 l69.
105.

3316.

2301.
6182.

337.
633.

2687.

lenovic.

Lehké odpočinutí dej jim Pane, a

7262. Ploštica Magdalena, tesařova man
želka : Malenovic.
Tomeček Martin, vým. v Hluchově.
Hrabal František, sedlák ; Sluzina.
Tichaček J an, chalupa. v Troubkacb.
Chalňnek Frant. výměn.vTroubkacb.
Macek Jan, vým. : Vacenovlc. .
Babičkova Maria, vým. : Vacenovxc.
Vyhlidal Josef, chalup. : Nákle.
Friedrich Fr. podsednikvTroubkácb.
Synek Mar. vyménkářkavSeloutkšcb.
Višerek Jakub domků! : Keleůovxc.
Lišek Ondřei : KeleEOvíc.
Dušková Terezie v Opavě.
Švidernoch Anna v Opmě.

11834. Vavrla Rosalia ve Slavkově.
5782. Slabiňák František : ankoůc.
3291 V. p. Kašpar Josef, kaplan v Hrubém

Týnci.
4709. Nárožnň Kateřina : Opatovic.
5450. Podnik Josef :. Jaroclmm'ic.
8845. Navratil Mariana : Kostelan.

Biskupství Králohradeckě:
8467. Slavík Frant. kupec v Novémmm.
5457. 13ma Václav, farář v Dobřanecb.

11134. Žabská Emilie v Poličce.
9210. Ludmila Paulinkova ze Suchodola.
1641. V.p. Ant. Buličlk, farář v Čachotinč.
6962. Roaický Jan, kaplan v Bělé.

11739. Štoviček Antonín ae Sobkovic.
6126. Skřivánek Fr., bohoslovec v Králově

Hradci
6614. Hlavatý František, čekatel v Krá

lové Hradci.

Biskupství Buděíombké:
8153. Stejskal Jan, farář v Skočicícb.
7177. Krejčova Rosalia, sedlka ; Račic.
669. V. p. Frant. Vojta, děkan v Netolioicb.

1492. Boch-eva Maria v Kameuém Újezdě.
8397. Mrkvan Marketa, sedlka vJamným.

Arcibiskupství Pražské:
1990. V.p. Trnnchose děkanvN. Brodě.
431. V.p.CIza Vít, far v Albrechticích.

2299. Písečný Vitus, františkán v Nitře.

] 163.
l 1393.
10303.
7414.
4677.

12040.
6531.
2424.

11842.
10472.
9940.

10767.
11495.

světlo věčné at jím sviti! Amen.
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Diamant & sklo.

I. Pohnutka.

_Před čtyrrny sty lety povstaly
v Cechách nešťastné náboženské
sváry, které se i na Moravě rozší
řily. Před třemi pak sty lety odtrhl
se v rozličných zemích velký díl
křesťanů od katolické církve a nové
náboženské stránky se založily, k. p.
v Německu: vyznání čili konfessi
augsburské, ve výcarsku (llelwetii)
vyvnání anglikanské atd. V Čechách,
na Moravě a ve Slovensku nalezly
tyto novoty též půdu na mnoze při
pravenou bludy náboženskými už
spíše zde rozlezlými. Z této rozšti
penosti povstala napotom dlouhá
těžká válka., skrze kterou nejen ně
mecké země, ale také Cechy aMo
rava po třicet lt't pustošony a do
veliké bídy uvedenv byly. Po bitvě
na Bílé hoře u Prahy (dne 8. listo
padu 1620) byli nekatolíci z ech
a Moravy vypovězeni, avšak mnozí
zvláště v horách prohlásili se úst
pro víru katolickou, v srdci pak
zůstavše náchylní té neb oné straně
neb stránce nekatolické. Roku 1648
byl konečně mír uzavřen a spolu
ustanoveno. že protestanti augsbur
ského a reformovaného čili helvet—
ského (ěvýcarskébo) vyznání docela
stejná práva s katolíky míti mají v
německých zev-ích; tak též bylo i
v Uhrách; v Čechách pak a na
Moravěnebyli protestanti trpeni. Tak
to trvalo na půl druhého sta let,
až císař Josef II. roku 1781 tole
ranční patent vydal, kterymi chtel
hlavně protestantské průmyslníky do
svých zemí přilákati. Mnozí co byli
jenom dle 'mena katolíci v očeká—
vání mnohych výhod prohlásili se
za jedno nebo druhé protestanskě
vyznání. Někteří se později opět
stali katolíky, sem tam některý vlo—
žený katolík neb katolička, zvláště
za příčinou přiženění neb provdani
odpadli od církve katolické k ně
které stránce nekatolické. V Angli

cku právě v posledním čase stalo
se několik set nejučenějšlch mužů,
obzvláště protestanští duchovní, ka
tolíky. V našich zemích po r. 1848
prohlášena pro oné dvě protestan
ské vyznání stejní; s náboženstvím
katolickým rovnoprávnost. Tu se
stává, že tak mnozí protestanti zvlá
ště tak zvaní pietisti moc práce si
dávají, aby katolíky v našich vla
stech k odpadnutí pi-ivedli. Onit se
obrací obzvláště na lidi nízkého
stavu, kteří ve svém náboženství
nejsou důstatečným vyučením utvr
zeni, dávají jim rozličné spisy a
spisky do ruky, v kterých se kato
lická církev hyzdí &.snižuje, a ta
koví bezpochyby myslí, že tím bo
humilé dílo konají.

Mohlot by se ovšem říci: Kdo
chce obraceli a království Boží roz
ěiřovati, má jíti k pohanům, kteří
o Pánu Bohu nic neví, aneb ži
dům, kteří v Krista nevěří. aneb k
nevěřícim hříšníkům svého vlastního
vyznání; tyto obrátiti jest potřeb
nější a lepší skutek, nežli katolíky
la ati. Předce pak dím: nenít to
jednostejná věc, je li kdo protestant
nebo katolík; propast mezi těmito
dvěma vyznánlmajest mnohemvětší,
nežli se obyčejně myslivá. A jak
koliby to za. tvrdé a pokoj rušící
mnohému přicházeti mohlo, snahy a
rejdy nadzmíněných pietistů donu—
cujl, propast ukázati, aby katolík,
kterého chtí k odpadu přemluviti,
věděl, na čem jest.

Místo toho, abych o rozdilu
toho neb onoho učení, jak ono u
katolíků a jak ono u protestantů
plati*), mluvil, chci samojedině duši,
život, srdce, nejhlubší bytost, nej

*) O rozdílu v nábozenství katolickém
a nekatolickém dosti obšírně . důkladně
poiednáno ve spisů: Přehled církevního
děiepísn a rozdílu v náboženství nekatoli
ckém a římskokatolickém. Sestavil Frant..
P. Poimon v Olamuuci 1857. V skladě :.
nákladem Jana Neugebaura.



světějšl tajemstvi křesťanského na
boženství rozvažovati a čtenářovi k
uvážení předložiti, večeři Páně, čili
jak katolíci obyčejně jí dí: svatost
oltářní. Nesmí se s dobrosrdečnou
lehkomyslnosti cht-'tipřes tento uhel
ný kámen se odkrasti; zde platí
náramně Bud, Nebo; zde stojí nebe
tyčný kopec, nebo pekelné hluboké
údolí. Katolická. církev učí totiž:
Ve svaté večeři, čili jako katolíci se
vyjadřuji: ve velebné svétosti jest,
přítomným taj omným nad přirozeným
způsobem Spasitel Ježíš Kristus
s tělem i krví i duší, s božstvím i
člověčenstvím. nikoli jeho v sm sly
padající postava, ovšem ale jeho
celá prava bytnost a živost tak
úplně, jak on na kříži publ. Větsi
díl protestantů ale dí, chléb a víno
ve večeři toliko tělo Páně, tak asi,
jako dřevěný kříž také je.—ttzna
mení, ukřižovaného Spasitele připo
mínající; jiní protestanti vykládají
to opět jinak uměle.

Věc ta ale takto stojí: Chybu
je-li katolická. církev ve svém učení
o večeri Páně a není-li Ježíš Kri.
stus skutečně v ni přítomen, pak se
klaní katolíci prázdné hastii co své
mu Spasiteli a Bohu, pak jsou věi—
chní katolíci modloslužebníci a roto
mnohem více od křesťanství vz áieni
nežli židé a turci, a každ katolík
by nic lepšího neudělal, ja o kdyby
se stal protestantem. —-Pakliže ale
katolická. církev dobře a pravdivé
učí, a protestanti v bludu jsou s
večeři, pak schází protestantům živý
Kristus, pak nejsvětější svatosti,
pramene vší pravdy a milosti se
vzdali, ji opustili a ztratili; oni jsou
osyřeli a pastýř dobrý není unich,
jejich večeře jest pak malovaný
oheň, který nezahřívé, malovaný
obraz, v kterém není života. Jenom
v katolické církvi _íest proměnění a
víra. že se ono stává; proto musí
protestant, když katolická církev
dobre věří, k ní se navrátiti.

Jesti to tudíž veliká, a svaté.
otázka jak pro protestanta taki
pro katolíka; co jest večeře Páně,
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a kde jest ona opravdivě k nale
zení. Kdo jednou o tom k peVnému
bezpečnému přesvědčení přišel, tent
napotom také ví, která jest to ta
pravá., od Krista založené církev.
To se má nyní vyěetřiti. Každý
čtenář, protestant nebo katolík, at
nyni všechno předpojaté mínění
stranou necha, pozorně a poctivě
před Bohem rozváží, co nyni před—
nesu, a pak at pravdě čest vzdá.

2. Šestá kapitola u Jana.
Zde se vypravuje, jak Ježíš

málo chleby několik tisíc lidí, tolik
lidí, co jich asi v nějakém městě
ostává, nasytil. a sice tak, že ještě
dvanáct košů plných zbylo. Vtom,
co dal chléb skrze apoštoly rozdá
vati, učinil, že se on vjejich rukou
pi'i podělováni rozmnožoval.

Tím, že Ježíš takovýmto po
divným Způsobem tělu pokrm za
opatřil, odůvodnil, že také podivným
způsobem duši pokrm zaopatřiti
může, a sice také skrze ruku apo
štolů a jejich nástupců. Na večer,
když jeho učenníci přes jezero se
platili, viduli ho v prudké bouři
uprostřed po hluboké vodě choditi;
on se kjejích lodi přiblížil a do
ni vstoupil.

Tím Ježíš ukázal, že tíže, ná
val bouře, vůbec zakony přírody
nad jeho tělem nemohou tak jako
nad naším tělem moc svou vyko—
návati, když on to má za přímé
řoné, pořádku přírody si nevšimati.

Na druhý clen, když se k němu
židé opět hrnuli z dychtivosti, aby
více takovýmto zázračným způso
bem krmcni byli, pravil Jež. slova,
která ale byla proroctví a zaslíbení
toho, co se o rok později skutečně
stalo. Ježíš pravil v 51. a 52: „Jét
jsem chléb živý, jenž 'sem s nebe
sstoupil. Bude-Ii kdo jisti z chleba
toho, živ bude na věky: a chléb,
kterýž ja dám, tělo mé jest, již Vy—
dém za život světa.“

Hledei pak po celém světě
něco, co jest chléb, co s nebe sstou
pilo, co také tělo jest, a co spolu
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také lidské i božská. osoba jest,
totiž ukřižovaný Spasitel Ježíš Kri
stus sám, a co se konečně jísti má,
abychom obzvláštní život, obdrželi,
kterého se jiným lidem nedostává..
Protestant neví ničeho o takovémto
tajemném chlebu; roto dělá. umě
lecké výklady o těc to slovech Spa
sitelových, tak že to slovo ne latí,
co praví. Naproti tomu v katoické
církvi něco se nachází avěří aetí,
na všem dotčena slova Páně se
shodují, totiž osvěcená hostie. Ona
jest pro smys y chléb, ona jest pro
víru tělo, ona jest totiž bytnost sa
mého Ježíše Krista, který s nebe
sestoopil a se obětoval; ona jest
tedy živa a udržuje vyšší duchovní
život. -—Je-li tedy učení protestantů
o večeři pravdivé, pak neplatí slova
Ježíšova nic, tak jak je byl pro
nesl; jeli ale učení katolické církve
pravdivá, pak jest Ježíš Kristus
opravdivě chléb živý, jenž s nebe
stotipií, a ten chléb jest tělo, které
on na kříž vydal. Komu chceš
věřiti?

Těmto slovům Páně nemohli ži
dé ovšem tehdáž, kd ž byla mlu
vena, ještě rozuměti; ale oni si mohli
mysliti: kdo tak velké divy a za
zraky učinil, jakož jsme viděli, tent
jest od Boha poslaný a mluví na
každý pád pravdu; budeme tedy
jeho slovům věřiti, ačkoli jim neroz
umíme. a budeme čekati, až se jas
něji o tom vyjádří. Avšak lidský

duch 'est pln pýchý, jakkoli jestpřebí ný; on se nec ce skloniti pod
slovo zjevení, jestliže ho nepocho—

uje Zide si už všech zázraků
Páně nevšimali, něhrž se zdržovali
nad jeho slovy eo nad podivně ne
smyslnou řečí. Písmo svaté dí v.
53: „Tedy hádali se Židé vespolek,
řkouee: Kterak nám může tento
dáti tělo své k 'edění?“

Co učiní ežíš při tomto ne—
milém přijmutí? On se určiteji vy
jádří, jak se má. jeho slovům rozuo
měti. Myslil—Ii to, jak tomu pro—
testanti rozumějí, řekne: „Nebuďte
tak zpozdilí, abyste na jedění tčln

mého myslili; ja ustanovím toliko
večeři, při níž se chleba jí a přitom
na mne mysli.“ Pakli-že ale Pán
slova své. tak myslil, jak jim kato
líci rozumějí, musel právě tak mlu—
viti, jak skutečně v následujících
veršech mluvil: Stojít ve v. 54:
„Protož řekl jim Ježíš: Amen, amen
pravím vám: Nebudete—li iísti tela
Syna člověka, a pití jeho krve, ne
budete mítí v sobě života. 56. Nebo
tělo mé pravý jest pokrm: a krev
má. pravý jest nápoj.“ Komu chceš
věřiti? _

Ted událo. se rozdělení. Ti
co více své vlastní slávě věřili. nežli
nepochopitelným slovům Spasitele—
vým, pravili: „Tvrdá jest tato teč,
i kdož ji může slyšeti !“ Na to pravil
Ježíš něco jiného, co bylo právě
tak neslychané a nepochopitelné a
co se 43 dní po pstanovení svatosti
oltářní stalo. Out pravil: „To-li vas
pohoršuje? Co pak, když uzříteSyna
člověka, an vsmpuje, kdež prvé
byl?“ On chtěl říci: tak jistě, jakož
viditelně na nebe a tělem svým
vstoupím, ačkoli se to lidskému ro
zumu za nemožné zde, tak jistě jest
tělo mé pokrm pro lidí. A jak
veliký zazrak 'est vstoupení na nebe,
tak veliký jest mé sstoupení do
večeře, (do velebné svátosti). Ovšem
tělo Páně ve večeři Páně není hmot—
né tělo, které má takovou postavu,
přirozexpst a objem, jako naše tělo,
nýbrž on má takovou povahu, jako
těla po vzkříšení, která apoštol Pavel
1. Kor. 15. neporuěitelné, slavné,
mocné, duchovni, nebeské nazývá..
Proto pravil Pan, 64: „Duch jest,
kterýž ohživuje; tělo nic neprospívá.
Slova, kteráž jsem já mluvil vam,
duch jsou a život.“

Tato slova znamenají: Jí-li se
pozemské tělo či maso,„'est eno vzato
z těla, z něhož život yl vypuzen,
jí se tedy maso čili tělo bez života
a bez ducha, mrtvé tělo, to pak
tělo, které já vám davam, jest pro
niknuté duchem a životem, ono jest
živé a duchem oduševněné, a jenom
prospívá, skrze život v něm.



Může býti, že Ježíš jeětě více
při této příležitosti mluvil, co v
písmě svatém není napsáno ; na.každý
způsob ale nenacházeli učennícijebo
vyjádření snesitelnější a pochopitel
ně'ší; nebot mnozí měli jeho řeč za
tak bezsmyslnou, že od toho času
mnozí z učenniků jeho odešli zpět,
a již s ním nechodili. Ježíš jest ale
pastýř, který jde za ztracenou ovcí.
Kdyby tedy jeho slova nebyla v
skutečném jedění těla jeho k rozu
mění, nebyl by nechal jich tolik
pro nedorozumění odejíti a odpad
nouti; nebylo by Spasiteli těch ně
kolik slov příliš mnoho bývalo. aby
pochybujícím učenníkům řekl, že
to bylo jenom podobenství, a že se
tomu má obrazně (figurně) rozuměti.
Místo toho ale, aby je byl na zpět
zavolal a jiné mírnější vyjádření
dal, pravil Ježíš k dvanácti: „Zdaliž
tvy chcete odejíti?“ — Tu dal
Simon Petr krásnou odpověď: „Pane
ku komu půjdeme? tyt máě slova
života _věčnébo; a my jsme uvěřili,
a poznali, že jsi ty Kristus, Syn
Boží.“_,

Zidé a mnozí z učenníků ne
věřili na slova Spasitelova, poněvadž
je nemohli pochopiti; apoštolové pak
nemohli je také pochopiti, předce
ale věřili, poněvadž jej za Syna
Božího poznali. Komu se podobají
protestanti, kteří řeč Ježíšovou za
příliš tvrdou nacházejí a jí proto

_inak vykláda'í, a komu se podobá
katolická církev, která se pevně
drží slov Páně: „Tělo mě pravý
pokrm“? Chceš se Židy a těmi
učenniky a s protestanty držeti, kteří
řeč Páně za příliš tvrdou mají -—
aneb chceš s Petrem a s katolickou
církví držeti, která věrně věří a
pevně drží, co a jak Pán mluvil?

3. Ustanovení násuětěíáí svátostí.

První tři evandělistové vypra
vují je jednostejně. Jejich slova
zde sestavím, čtenáře pak prosím,
aby je tak četl,jako by mu ponejprv
byli jako něco docela nového pred—
ožena. Slova ta jsou k nalezení
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u sv. Matouše 26, 26. u sv. Marka
14, 22. u Lukáše 22, 19.

„A když oni večeřeli, vzal
Ježíš chléb, a dobrořečil, i lámal a
dával učenníkům svým, a řekl:
Vezměte a jezte: tototjest tělo mě,
kteréž se za vás vydává. To čiňte
na mou památku. Tak i kalich
vzav, díky činil, a dal jim, řka:
Píte z toho všichni, neb tct jest krev
má nového Zákona, kteráž za mnohé
vylita bude na odpuštění hříchů.“

Kdyb a pak také při této ve
čeři byl byval, jak bys byl tomu
rozuměl? Byl bys tomu rozuměl
jak jsi sám. ím více jsi světácký
a hrdý, tím méně bys byl těmto
slovům Spasitelovým doslovně věřil,
a tím více bys byl tvým smyslům
věřil. Oči tvé dí: toto jest chléb
a víno; Kristus dí: „toto jest tělo
mě a krev má.“ Nechceš-li tedy
Pánu svému lbářů spílati, a předce
raději své smyslnosti věříš, nežli
jemu: není jiné pomoci, nežli že
musíš rozličných výkladů vymýšleti,
jako by slova Páně nebyla doslovně
míněna, ačkoli všecbni tři evandě
listové je jednostejně vypravují.

Máš-li ale opravdově nábožnou
věrnou mysl, nebudeš uměle a strojně
vykládati a kroutíti slova Páně. On
sám dal poukázání, jak se mají
slova 'eho bráti a vykládati. U
sv. Lu áěe 18, 17. dí on: „Amen

pravím vám; kdožkoli nepříjmerálovství Božíhojako dítě, nevejde
do něho.“

Co ale Pán o velebně svátosti
dí a co při tom se děje ajest, patří
k nejdůležitějším věcem království
Božího. Jak pak bude dítě slova
Páně vykládati: „Toto jest tělo
mě?“ Bude dítě všelijaké 'klady
dělati, jako Lutér, Karlstad, alvin,
Zvingli dělali, aneb sprostně a do
slovně Slova Páně vezme,jak on je
vyřkl, totiž že ve způsobě chleba sku
tečně tělo Kristovo zázračným způ—
sobem se nachází ?

Dítě bude doslovně slova Páně
bráti a věřiti,jak je katolická církev
doslovně bei-e a věří. A katolická
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církev héře a věří slova Páně jako
dítě. Kdo ale v protestantském
způsobu v pouhém znamenáni mluví
a strojcné výklady dělá, ten nepři
jímá. království Boží jako dítě.

Také to jest pamatovaní hodno
v pismě svatém. že by byl Spasitel
někdy u některého člověka viru co
příliš velkou a přehnanou banil. ovšem
ale vždy kára, že příliš málo viry
nachází. On káral Nikodema, že
on znovuzrození z vody a z Ducha
svatého za nemožno měl. On káral
učenníky, že nechtěli rozuměti a
vařiti, co jim v svém vlastním
vskříěení pravil. Naproti tomu po
každé zalíbení a chvalu pronášel,
kdykoli člověk neobyčejně viru uka
zoval, ku příkladu nad krvotekoucí
ženou, která věřila, že se dotknutím
'eho roucha uzdraví, nad Sutnikem,

terýž pravil: „Pane nejsem hoden,
ahys vše] pod střechu mou; ale
tolik rci slovem, a uzdraven bude
služebník můj.“ _

Spasitel ale ujištuje způsobem
nejurčitěičim, že to, co má ve ve
čeři Páně, to jest: ve velebné sva
tosti způsobu chleba, to že jest tělo
jeho, ajeho tc-lože jest pravý pokrm, a
tak věríkatolík; protestant pak nene
chává slova Páně platiti, nýbrž on se
o ně hádá., aje takot'ka odhádá,
ježto 'e obrací, vykládá. a kroutí.

bejme tomu ale. žeby byli
katolíci předce pobloudilí, a večeře
Páně že není právě tělo a krev
Kristova: jak bv to napotom na
soudu vypadalo, jeěto také pro víru
budeme souzeni? Spasitel by ne
mohl katuhkovi nižádné výčitky
delati pro jeho blud. Ovšem ale
by mohl katolík Spasiteli výčitku

dělati, on't' by mohl říci: „Pane, tys
žádal, že se má.tvým slovům věhti;
to jsem činil. Jestli-že jsem chybil,
sám jsi vinnen; tys ve své vševě
doucnosti napřed věděl, že ty milli
ony a milliony katolíků na slova tvá
věřiti budou, že jsi ty sám svou
celou bytností pod způsobou svěce'
ného, proměněného chleba přítomen,
a že oni právě proto hostii klaněti
se budou. Proč jsi jiných slov neužil,
proč jsi neřekl: toto znamená tělo
mé? Pakliže to nebylo tělo tvé, tedy
jsi ty vinnen, že tolik millionů ka
tolíků na zemi prázdné hostii, kousku
chleba se kloní, tudiž modloslužeb—
níky se stali.“

Erasmus z Rotterdamu dí tu—
díž pravem: „Nemohl jsem se ještě
nikdy ptemluviti, že by Kristus,
jenž jest pravda a láska. mohl tak
dlouho nechati svou milou církev
v takovém ošklivém bludu vězeti,
že by se ona místo něho troěce
mouky klaněla.“

Nemáli ale protestant dobře
svým vykládáním, nemůže s'e ničím
vymluviti, když mu Pán vyčítá:
„Pročjsi nevěřil mým slovům : ,toto
jest tělo me“? Kdopak tě navedl,
kdo ti řekl, kdo tě poučil, abys je
jinak vykládal, nežli jak jsem já. je
promluvil? Napada ani vrabce se
střechy bez vidění a vůle Boží;
mohla si mysleti, že také ani slovíčka
z úst mých nepadlo v onom důleži
tém okatnženi, kde jsem večeři, ve
lebnou svatost, ustanovil, které by
nebylo dobře uváženo a přísně
rozmyšleno bývala“

Proto jedna na každý způsob
jenom katolík bezpečně.

(Pokračování v budoucím ročníku.)

Mor. Sl. Ocllmnovna.
V každé větší obci máme cho- :dež hluchoněmou, v nichžto posta—

robníci, ve větších městech máme
nemocnice a' v Brně pro pomatence
nákladný blazinec a mnoho jiných
ústavův, jako pro slepce a pro mia-,

ráno jest o tělesné potřeby věkem
sešlých osob, neduživcův ajiných
nešfastníkiiv, aby jeden každý z nich
o sobě nepadal obci své a svému



okolí za břemeno. Péči tuto 0 ne
štastného bližního ukládá nám za
povinnost víra Krystova a svaté naše
náboženství. A v skutku lze pozoro
vati, že čím hlubší kořeny křesťan
ství v obci, aneb v národě pustiloa
se ujalo, že tím lépe jest v té obci
aneb v tom národě o chorobce a
jiné nesťastníky postaráno. V ústa
vech těchto slaví lídumílstvi kře
stanské své vítězství. Ustavy tyto
jsou chloubou, květem a korunou
Církve svaté.

Vedle neštastníkův, jimžto pro
tělesný nějaký neduh, pro zmrza
čennst aneb pro vysoké stáří a pro
nedostatek výživy v jejich opuště
nosti přispíváme ku pomoci a po
skytujeme z lásky ku Krystu Ježíši
zaopatření v místnostech a v ústa
vech k tomu ustanovených, ukládá
nám světská spravedlnost za bře
meno, budovati trestnice a žaláře
pro zlosyny a rozličné provinilce
proti zákonu, v nich-ita u vazbě bý
vají na útraty občanův z daněk vy
držovani a střežení, aby za své
skutky zadost činili a společnosti
lidské neškodnýmí se stali, aspoň v
té době, v kteréžto jest jim u vě
zení býti. Trestnice a žaláře tyto
maji sloužiti také ku napraveni
zbloudílcův a skudcův naši-eh; za
tím však nesnadno bývá, zastaralého
hříšníka polepšití a protož jsou ústavy
tyto trestné ěkvrnou člověčenstva a
pro značnou část daněk, kterážto na
ně ročně obětována býti musí, nazý
vají se právem těžkym břemenem.
Bohužel že počet odsouzencův kaž
dým rokem se množí a že náklad
na ně ze zemských peněz každým ro—
kem bývá větší a že každým rokem
s větší tíží padá na kapsy občan
ské a že jest neposlednou příčinou
zvětšených davek.

Ponecháme si v některém z
příštích ročníků, rozebratí příčiny
vzrůstu tohoto nezdaru, jenž se šíří
jako nákažlivá nemoc a zármutkem
naplňuje každého křesťanského li
dumíla a úzkostí každého občana-.
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Tentokráte poukážeme toliko
k jednomu pramenu, z něhožto vv
prýští nákaza ve společnosti lidské
taková, že zasob—íjsžaláře a trest
nice v nevídaném množství. Jest to
zanedbalost u vychováni. Mnoho
jest rodičův, kterížto svým dítkám
za příčinou živnosti své aneb z ne
dbalosti a z netečnosti náležité vy
chování dáti nechtějí aneb nemohou.
Z dítek takových odrástají niče
mové a z těchto se stávají zlosynové.

Značně se změnily oměry spo
lečenské. Co jindy neby o slýcháno,
jest za dnův naších na denním o
řádku. Ditky před čtrnáctym
rokem, tedy v takovém věku, kdy
ještě právu a spravedlnosti takové,
ako dospělí lidé nepropadají, dooon

štějí se neslýchaných nepravosti jako
tuláctví, krádeže í úkladného žhar
ství. Mladíci tito hrozí býti kvasem
ještě větší zpousty & mistry lindu!—
eího pokolení připravujícího se pro
žaláře a znepokojujiciho klidné
občany.

Tatéž láska vymýšlívá, kterážto
pro chorobce a mrzáky. pro slepce
a hluchoněmé zařídila ústavy, po
volala v život také: „Ochranovny pro
zpustlou mládež“ totiž pro chlapce,
kteřižto následkem zanedbalého vy
chování se dostávají na zl.-u cestu
a svým obcím, svým krajanům ne
bezpečnými býti hrozí. Jsou to
mladí lhári, zloději a paliči. s ni
-nižto si nikdo neví rady, ale kte
řížto přicházejíce do ochranoven,
znenáhla napravují se, svou nakli
nost k nepravostem se sebe svlé—
kají a schopnými se činí pro řádný
život občanský.

A hle lidmílové pokusili se
také v Brně 0 takový blahočinný
ústav, jenž hned v zárodku, pokud
je ještě kdy, předchází zlu a mla—
distvé zlosyny „společnosti lidské
získati usiluje. Ustav tento nesoucí
název: „Ochranovna pro mravně
zanedbalou mládež,“ 0 němžto jsme
před dvěma lety již také pojednalí,
potřebuje zvětšení, aby požadavkům
celé Moravy a Slezka vyhovětí mohl.
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Ústav tento umístěný v černých
polích u Brna a mající sloužiti celé
Moravě a Slezku, zařídil sice odvětví
či filiálku ve Splavči u Znojma na
panství spanilomyslného a obětavého
p. barona Vojtěcha Vidmanna, kte
rémužto účelu šlechtic tento jednu
budovu propůjčil: avšak oba tyto
ústavy přece nestačí ani z polovice,
aby odolaly zmáhající zpoustě v
mládeži naší. Opětujeme, že jest
zvětšení téhož ústavu každým dnem
víc a více treba.

Mor. Slezská ochranovna vzni
kla docela bez všeliké podpory vlá
dní —- z dobrovolných přispěvkův.
Ustav tento jest utěšené ovoce na
stromu samosprá a vydává své
dectví netoliko ovíyáscek bližnímu,
nýbrž také o zdravé mysli &.vypo
čítavostí jeho podporovatelův &do
brodincův, kteřížto z ochoty Mor.
Slezskou ()patrovnu podporuji, aby
nebyli nuceni tolik přispívati na ža
láře, na robotárnu a na trestnice.
Jsou to z většího dílu šlechtici, kně
zové a obecní zastupitelstva, kteřížto
budto 'ako ůdové řádní každoročně
do po ladnice téhož ústavu svůj
příspěvek vkládají, aneb buď v zá—
větu, aneb příležitostně nějakým da—
rem na Mor. sl. Ochranovnu pama
tují. Z almužen těchto bylo možná
ústav ze základův zbudovati, zaří
diti a čtyryadvacet mír polností za
koupili a jistinu pozůstávající ze
7000 zl. uspořiti a asi 25 chovan
cův vydržovali. Mimo to vydržuje
kněz, vysokorodý hrabě Bedrich Ta
roukka ze svých duchodův pro mlá
dež tuto zvláštního duchovního
správce a jednota sv. Klementa vy—
psala sbírku na samostatnou kaplu
cyrillomethodějskou n m. sl. ochr.
Jistina na kaply tuto, kterážto se
zvlášt vedeaod direkcí samostatně
účtuje obnáší asi 1700 zl. r. č.

Takový jest hmatný stav ochr.
ajejí působivost bude tím blaženější,
čím více se roršíří, čím více přízniv
cův ve vlastích našich nabude, a čím

více náš lid se přesvědčí,že jest lepe
zlu předcházeti, na upravení mládeže
spustlé z dobré vůle l-is ívati, nežli
na nepolepšitelné o rest & vězny a
žalářniky nuceně k placení přita
hovánu býti.

Nyní když se uskutečnilo přání
národa a když se stala samospráva
heslem také nové vlády, očekáváme
od procitlých národovcův milých a
od obecních zastupitelství a výborův,
že se ochranovny naší usilovně ui
mou, že ji skutkami prohlásí za
svou a že příspěvkami hojnými uči
ní ji pomníkem samosprávy na
Moravě.

Mor. Slezká ochranovaa vzni
kla první samosprávně na Moravě v
době, když u nás ještě o samosprávě
ani řeči ba ani tušení nebylo, ona
v časech samosprávě nepříznivých
obstála. a protož jest záslužno, aby
si z ní národ utvořil pomník samo
správy. V ústavu tomto zachovaná
také na vzdor rozličným útokům a
úkladům nestrannosti a vytrvalosti
správcův rovnoprávnost vzorná i v
době jazyku našemu nejnebezpeč
nější a protož také vyzýváme národ,
aby Mor. Slezkou ochranovnu učinil
svou.

Doufáme, že v každé otci ve

výboru se najde lidumil, jenž Mor.S ezkou Ochranovnu k řeči přivede,
že v každém okresu některý starosta
ve schůzi s ostatními představenými
k její důležitostí poukáže. A kdyby
takovým spůsobem z každé menší
obce se nám dostala jen jedna zlatka
a z větších obcí poměrně více, kdyby
k tomu učitelové mezi žákami z
vychovatelských ohledův zařídili
sbírky a kdyby kdo může buďto
jednou na vždy, aneb řádným splá
cením dvou zl. ročně jako skutečný
úd ústavu našeho přispíval, dali
bychom se v příštím roce do zvět
šování Mor. Slez. ochranovny a zbu
dovali bychom zároveň u ústavu ka
ply,_iežto se bez rozšíření jeho ovšem
o sobě stavěti nemůže. Zdal- Bůh.
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Krétští') a, J llpltcl'.2)
(Allegorícký obrázek nastíněny'Janem Dostálem kaplanem Labsko—Tyneckýmý

žehrali prý kdysi Kretští na
Joviše, že je to od něho předce
trochu nehezké, poněvadž se jim
praničim ještě ne'-dsloužil zajejuch
ošetřování, pili a starost, jakou oň
měli, když v plenkách vězel. Sluš
nost, ano spravedlnost, prý toho
žádá, by je, co své bývalé pěstouny
před jinými národy vyznamenal, a
jim některých, zvláštn-ch udělil vý
sad za prokázané služby a poho
stinství, což prý mu snadno učiniti
lze, an nyní tak velmocným panem
jest. Prosiliby ho tedy, kdyby jim
tak něčeho opřál, co by se s jeho
vznešenosti, áskou a vděčností úplně
srovnávalo.

Jupiter slyše steaky ty, vyslal
Merkuraa) k nim, h jim po vůli
učinil, doloživ, že pa li by první i
druhá prosba dle jejich přání ne

vypadla, jim i třetí žádost splnitic ce. —
Rozumí se samo sebou, že

taková. přízeň a ochota hromovlád
ného Jupitera se Kretenským jak
náleži líbila..

Ruče přednesli tedy prosbu
první, kteráž zněla: „by obyvatel
stvo Kretenské na věčné časy zpro
štěno bylo všech psot, prací a na
máhápi, by je žádná nemoc a chu—
ravost nesoužila, aniž jaký koliv
jiný zármutek tížil, slovem, by vše

1) Kréta. — ůrodný ostrov na rozhraní
středozemního & Egejského moře.

1) Jupiter — (Joviš. Perun) nejvyšší
bůh u pohanských národů, vládce hromo
bití & blesku. Byl syn Saturnův a země.
Saturn (Uranus. Chrónos, čas) prý všechny
své sotva zrozené děti zpolykal. Pěkný to
obraz času, jenž na pokyn Páně všemu
dává vznik; vše ale též ruší. Gea (země)
chtíc syna. svého Jupiteru při životě za
chovati skryla ho před hltavosti otcovou
na ostrově Krétě, péči oň obyvatelům svě
h'c. Odtud pochodí nároky těchto na. vděč
nost Jovišovu v bajce této činěné. —

') Merkur byl ppslem bohů, ochrancem
kupců : — zloděju.

ho tělesného i duševního zlého na
vždy pozbaveni byli.“

„To nejde, braši,“ odpovídá.
Merkur, „vaše žádost jest přiliš
prehnana.“ „Což nevíte, že se tako—
vou výhodou toliko nebesa lionosíti
mohou; a vy jste předce jen až
d-vsavad — pouzí pozemčané ?"
„Co takovi máte ales oň věděti, že
to na světě jinak nec odí, než že
se vždy radost se žalostí , štěstí a
neštěstím střídati musí , má—li se
člověk dokonalým a tak oné věčné
výsady -- hodným státi .— Jak pra.—
vím, prosbu tuto nelze mi vam spl
niti — podejte druhou.“

Poněkud zaraženi jsouce, jali
se jaksi ostýchavě prositi dále: „by
jim tedy alespoň dovoleno bylo, své
trampoty a všelika jiná utrpení vzá
jemně 81 vyměniti.“

„Dobrá,“ vece Merkur, „to by
se dalo již spíše provésti. -— Svo
luji tedy v žádost vaši a nařizují,
byste se po třech dnech opět na
tomto místě sešli. — Každý z vas
sebere své obtíže v slušný vak a
dostaví se sem. — Osm dní trvati
bude výměna, při nlžto sám dohlí
žetí budu. -— Tuším, že s tim sou
hlasite?“

„Ano, ano, bravo, výborně, jak
náleži dobře,“ hučelo to jako silný
vichr v hustém boru ze všech stran.
—- Po chvíli se shlomážděm' rozešlo
a jedenkaždý, přijda domu, jal se
všelikou svízel, bídu a nouzi ze
všech všudy koutů vymetati a v
řádný svazovati uzel. Třetího dno
byli vesměs na vykázaném stano
visku, kde se iMerkur objevil. Na
dané znamení počalo se s výměnou.

Vidouce chudí, že i boháči
přicházejí, by své psoty za jiné sne
sitelnější odbyli a vyměnili, spěchali
úprkem k těmto, kojíce se nadějí,
že se jim tenkrate žádoucí podaří
lov, a slunko blaha, dostatku a bez

3
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starostné spokojenosti své zlaté pa

prsky na ně po celý život vrhatiude.
Než nahlednuvše do jejich za—

vazadel, s ati-ili tam k svému ne
malému u ivení mnohého krvolač
ného upíra, jenž na vyzáblé spoko
jenosti boháčově tvrdošíjně ssál a
tukem 'eho štěstí a poklidu se kr
mil. hledali tam n. p. omrzelost,
dlouhou chvíli, prostopášnost, kar
ban, obžerství, zh'řilost, oplzlost,
vilnost, strach a ázeň, žárlivost,
úpadek jmění, licoměrnosí, klam a
podvod, zrádu a t. d.

Snadno se domyslíme, že nad
tím zklamaní ubožáci jaksi pováž
livě hlavou vrtili; nebot o podob
ných nestvůrách se jim ani ve snu
nezdálo. Uhodneme tedy, že nikomu
z nich se nezachtélo, čisté toto na
dělení na svá vložiti bedra; ale
každý s dlouhým uháněl nosem, co
mu jen nohy stačily. — Vida Mer
kur takovýto náramný, nenadálý
chvat, samou radostí si ruce mnul,
div mu prsty neulítaly, volaje při
tom ze utíka'ícími: „bravo, hoši,
máte na s čcll, musí vám tu býti
šlakovitě liorko, že tak ujíždite,
jako by vám hlavu zapálil. Dobře
ještě, že máte každý hodný ranec,
jinak bychom se již neviděli. .listo
jest, že jste se patřičně s Filipem
poradili, a ten vás poučil, že po
dobná, prožluklá veteš, jaká v pan
ských pytlích vězí, vším právem
zaslouží, by ji —- ďási sprali! Vý
borně, jen si pospěšte, preji vám ze
srdce štastnou cestu a ——notný
liják, byste drobet schládli!“

Sotva to Merkur vyřknul, po
čalo hned jako z konve líti tak vý
datně, že ubozí chuderové volky
nevolky kroků svých zaraziti, a
drahocenným, vzácným břemenem
temeno svých hlav krýti museli, by
na kaši ne romokli.

Nemi ého zastaveníčka tohoto

použili zatím boháči, by sladinkéřímě chudých si jak patří prohlé
dli, &libé páchnoucího medu v cha—
trných, žebráckých uzlích ukrytého

——okusili. Mnohý velmož i násilí

qutřebil, by svému otrhanému spolu ratru jeho sladkosti a příjemnosti
a hlavy sundati pomohl.

Než nastojtel Kolik bylo pánů,
tolik bylo v okamžení — Lotových
žen. Stal se tu každý nejinak, než
jako by se byl náhle v solný obrátil
sloup! Ptáš se, co je tak náramně
poděsilo? — Holá, čistá žebrota
chudých. Mimo to bylo též lze spa—
třiti v zavazadlech nuzáků těchto:
střídmosi, práci, skromnost, zapřem'
sebe samého, hlad, který se stále
na povrch dral, všelijaké ústrk a
útržky, hrubé nakládání, úsměš y,
utiskování, křiklavou sprostnos't',
hrubost a t. p. Což vše hoháčům
zase nikterak voněti nechtělo. Ne—
chali tedy ubožaky státi a táhli po
svých, vidouce, že se obapolně —
zklamali!

Merkur, drže nad sebou široký
deštník, měl toho konečné také již
dosti; pokynul tedy -—lijavec pře
stal ——a v malém okamžení bylo
tržiště, jak by je vymetl. Ani jedi
ného človíčka tu neb lo, jenž by o
jakési výměně jen slyýšeti, nercili,
by se do jaké pustiti chtěl; ale
každý se svým nadělením zúplna
spokojen jsa, kolečka k domovu
obracel.

Stálo to Merkura velkého na
mahání, by je jen chvílenku ještě
pohromadě udržel a s nimi se předce
slušně rozloučil.

„Pánové,“ volal mentorským
hlasem a silnými plícemi, „já řku,
pánové, což pak jste se rozumem
pominuli, že tak ztřeštěně utíkáte ?
-— Sečkejte pak maličko; vždyt
ještě ani hodina neuplynula, nercili
plných 8 dní — a již jste jako po

sedlí, byste čím dříve, tím lépe godsvým se octnuli krovem? — ož
nevidíte, bloudkové, že vám bláto
samým chvatem až nad hlavu stříká?
— Pozoruji, že se vám žádnému
do kyselého jablka kousnouti ne
chce! —--Takou vystříbenou kráso
chut, výborný ostrozrak a hluboký
ostrovtip nelze mi jinak, než schva—



lovati; nezapomeňte však při tom,
že vám 'eště jen jediná prosba zbý
va. —»Igechci na vás kvapiti a přeji
si, byste se též nepřenahlili. ——Práce
kvapně není platná —-staré přísloví.“
Pročež davam vám lhůtu celého
týhodne, byste se jak patří uraditi
a tak důležitou věc všestranně uvá
žiti a rozvažiti mohli. — Zatím mějte
se dobře — na shledanou!“

Dokončit připnul si stříbrné
perutě na paty a vesloval k Olym u.
Páni posluchači zase až na kuži
promoklí a sklíčení jako .o areně
slípky lavali mlčky řidounkym bla
tem a lužemi k domácímu krbu.
-— Po osmi dnech bylo na vyka
zaném, mám již známém a zatim
dočista, vyschlém stanovišti opět
živo. Sumelo, hučelo, křičelo to, až
uši zaléhaly. Jedni chtěli to; druzí
ono, ba některou chvíli přišla hádka
tak do živého, že se již zatatě pěstě
zdvíhaly, by svému navrhu patřič—
ného dodaly důrazu a makavého
vysvětlení.

Merkur se již hezkou dobu
na tuto řavu a hádající se straka
ninu díval, samolibé se usmívaie,
aniž by si ho kdo samou horlivostí,
hulakáním s rukama rozmítáním jen
dost malo b 1 povšimnul. -—Posléze
počalo předhe toto divé, někdy až
zbesile zůrící , živé moře poněkud
se usazovati a tichnouti. Různým
podmanitelem jeho byl konečný na

povrchu(plynoucí výsledek povšechné pora , který as v ten stručný
vypadl smysl: „bl vezdejší strasti
a tram oty —- radosti a rozkoše
Kretens ých—nikdy nepřevyšovaly;
ale vždy v stejném se k sobě měly

poměru.“ — „Buď si“ odvětil Merit,—„nejen toho se vam ho'nou
měrou dostati má; ale mocn' gupi—
ter vam z uznalosti a známé obroty
mnohem více naděliti chce. Jsem
zplnomocněn, oznamiti vám, že ještě
dvakráte tolik štěstí vám přidati se
uvoluje, nežli vaše svízele obnáší.“

„Bych tomuto určitému rozka
zu úplně dostal a patřičně vyhověl:
třeba mi obého zvažiti. Budeli zlo
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převyšovati blaho: tedy buďto prv
nějšího uberu a druhého přidám,
by se nadzmíněný docílil poměr.
Naopak ale, kdyby dobrého mělo
býti více, nežli zlého: tož pak, jak
se samo sebou rozumí, budu nucen,
tohoto přidati a onoho umenšiti,
bysme se s tím samým potkali vý
sledkem. — Tot, trvám, jest předce
slušně a spravedlivé?l“

„Ano, ovšem, arci, tak jestl“
hučelo to opět zastupem — a i
mavé: „at žije Joviš, at žiie Mer
kur! — slava jim, na zdar!“ ne
chtělo ani konce vzíti.

S potutelným úsměvemna rtech
nestačil se Merkur pomalounku ani
shýbati, by všem všudy velebitelům
sv'm slušnou vyseknul poklonu.
K yž hrdla naramným jásotem tímto
konečně předce ochraptěla ——a
Merkur samým klaněnim a otáče
ním se vyvstalě krůpěje potu, co
bohatý hrach s rozjařené setřel
tváře a poněkud si byl oddechnul,
zpustil znova: „pánové, zrobíte si
každý dva pytle. Do jednoho str—
číte všechny výhody, a do dru
hého všechny možné nehody. —
Po třech dnech se zde zase uhlí
dáme. ——Děkuji vám jmenem Jo
višovým za prokázanou nám poctu
co nejsrdečněji a poroučíme se do
vaší přízně, náklonnosti a osvědčené
věrnosti. ——Mějte se rádi !“

„Sláva, slával“ sípělo to „da
capo“ celým sborem. —

V určený den, ani se ještě
docela nerozbřesklo, nastal již ná
ramný shon na veřejném tržišti. Ze
všech stran hrnuly se sem davy
lidu, jako včely do oulu. — Všude
samý pytel a pytlíček -- hluku až
nazbyt a štilců důstatek. V prostřed
náměstí stály veliké váhy, k nimžto
oči všech toužebně se obracely.
Policejní sluhové měli plné ruce
práce, by jen poněkud jakýs takýs
udrželi pořádek. — Hemžení a s
tim lomozu přibývalo, až se celé
ohromné prostranství naplnilo pří
chozími tak, že by byla ani mala,
scvrkla švestka neprOpadla. -—Mer

34:
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kur procházel se již na zvláštním,
proň upraveném, vyvýšeném místě
se založenýma rukama. Byatrému
zraku jeho neušla patrná jistota,
že žádný nemá dvou sobě rovných
zavazadel; ale každý že se sem
hrne s těžkým vakem na zádech,
div pod tíhotou jeho neklesne; v
ruce ak že drží malounký, neu
hledny IIlek.

„Počkejte vy nespokojená,“
myslel si Merkur, „já vám hned, a
to řádně vytřu zrak, byste se pěkně
domů dostali a — nezabloudili.“

„Panové“ zvolal na hlas „ticho,
již jest na čase, bychom s prací
počali. Mám za to, že jste již vši
ehm" pohromadě ?“

„Ano, tak jest, všichni -— na
jednoho!“

„Těší mne,“ dí Merkur, „dříve
však, nežli se do díla pustíme, treba
mi kratičkou učiniti poznámku. —
Jak vidím, máte všichni jeden větší,
a druhý menší vak. — Přisvědčítc
mi, že bych opravdu nesmyslně
jednal, kd bych vaky vážil, aniž
bych vědě , co vlastně v kterém
vězí. —- Možná, že mnohý snad na
tu, neb onu výhodu pozapoměl, ta
musí též na váhu prijiti; pak mi
nelze mnohé zlo, které si někdo na
sebe svévolně uvalil, za takové bráti.
— Kdo si na sebe dobrovolně upletl
karabáč, af pak šlehy jeho cítí.
— Mámli tedy jednati po rávu a
spravedlnosti. dlužno, byc každé
zasloužené zlo předkem vymýtíl a
pak teprv vaky vážil.“

Přímý návrh tento byl všeo
becně přijat, ač při tom leckterému'
předce jaksi volno nebylo, a stra
chy mu husí kůže mimoděk na
skakovala.

„Tak počneme,“ pokynul Mer
kur a na stolec podle váhy se usadil.

První, jenž se k osudným dn
stavil váhám, byl GOrytonsk' král.
Merkur rozvázav malý uzlik s dedal,
že tam není výhody, žádnému na
světě nebýti poddanu a odpovědnu,
jedině svému svědomí. Tu , jakož
i výborně zdraví, nímžto král jen

jen hynul, Merkur do vaku vložil.
Scházela tam také řádná, ochotná
obsluha, jaké mocnář ten požíval;
chybělo tam podrobné vypočítání
všech možných radovánek, choutek
a rozkoší jakýmisi dny života svého
krátil a mnoho jiných prospěchů.
Ty všechny Merkur sebrav do uzle
zavázal a stranou postavil.

Na to rozevrev druhý vak
utrpení, přesvědčil se na první po
hled, že jsou tam mnohé věci, které
tam nikterak nepatrí. Na vrchu byla

hned n. pr. nespokojenost s nemotornou ši ovností královských voje
vůdcův, která panovníka již silu
peněz a lidu stála.

„Dobrovolně_zlo,“ rozkřikl se
Merkur, „vol budto lépe; a neb
vcliž vojsku sám osobně — od toho
jail“ ——a Vyhodil je ven.

Na to objevila se nedůvěra v
zemské výběrčí a správce důchodů.

„Dobrovolné zlo,“ pravil Mer
kur krále již jaksi podivně od paty
k hlavě měře. „Proč pak neptihližiš
ke všemu sám &cizím rukoum svě
řuješ, co vlastně tvou povinností
jest ?“ Nemáš, tuším, samou starostí
o vyražení ani kdy, podobných si
všímati věcí — není-li pravda?“ A
domělOu strast vyvrhnul.

Pod tou ležel strach, jak prý
asijednou lid o panování jeho sou
diti bude?

„Aby tě kat spral,“ osopil se
již dopálený Merkur, „to má býti
také nezaslouženým utrpením? —
Jednej ty jen vždy rovně, právně
a spravedlivě s lidem svým vůbec
a s jednotlivcem zvlášč, pak uvidíš,
jak o tobě jen všechno dobré a
chvalitebné mluviti_— tě ctíti & mi
lovati bude. — At se pak některý
ničema osmělí, o tvou dobrou se
otírati pověst; poznáš, jak té již za
živa poctivá. pěst a silná prsa do—
brčho lidu tvého hájiti dovedou,
nepostačíli slova. — Pryč s tim!“

Takým způsobem přebral Mer—
kur celý vak a skutečné utrpení
od domělého oddělí — vak zavázal
a na váhu hodil. — Však nastojte!



Výhody byly o tři čtvrtiny těžší, než
nehody. _

„Co ted“, dí Merkur k ble
dnoucimu králi,f„rci, cob si as tak
za ten smělý podvod a chytrou za
sluhoval ěalbu? Každodenně
notný výprask až do své smrti ——
neli? — Než pro tentokráte chci
'eětě s tebou milosrdně naložiti a
švem ti památku tvé opovažlivě

smělosti jen — každodenní zimnicí
-— na 2 roky.“

Zimniee počala na místě kra
lem lomcovati tak,že ho služebnictvo
na dosti bídný v rychlosti sehnaný
povoz naložiti muselo, by ho nějak
domů dnpraviti mohlo.

Přítomní králové vidouce, kte
rak Merkur jejich spolubratra řádně
sebral, nečekali, až je onen zavolá
a jim čehosi podobného nadělí;
ale hezky ztichounka s rancem i
ranečkem z trhu se vytrousili.

Druhý, který po králi před
přísného a bezohledného předstou
pil Merkura byl ——_šlechtieze sta
robylé, vážené rodiny. Merkuř'ohle—
davaje “jeho zavazadlo s výhodami

„pozoroval, že tam právě chybí toto
skvělé a čestné postaveni mezi 0
statní šlechtou. Dále nedostával se
tam znamenit příjem z četných
statků a dvoru plynoucí, který nád
heře uv klý zeman jen za velmi
nepatrny udal. Zapoměl těž radost
nad zdárnými, matkou dobře vy

chovaníýmia zvedenými dětmi a m.j.1\ ezi nehodami byly zase mno
hě toliko domnělé a uměle strojené:

n. p. stálý nepokoj, zdali mu manžel a skutečně věrnou jest.
„Pepadla tě žárlivost do kle

pet ——co?“ odsekne Merkur. „Doře na té, kdybys miloval choť
svou jenom tak, jako své hony,
koně a psi miluješ: věděl bys, že
tě Opravdově ráda má. -— Takové

ženy, nejsi ty, brachu, ani hoden!—- en s tím! -—To není předce
žadné nezavinilé; ale svévolné trav
peni, které jedině v tvé kotrbě straší,
a o němž tvá. věrné. chot ani zdání
nema“
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2. Prohra znamenitě pře.
„To ti patří,“ vece Merkur,

„proč litas po světě a nedostavíš
se k právu sám a v čas, bys ná—
roky své slušně zastával? Jisto, že
.lsi BVůj značný požadavek za pou
hou považoval babku, staraje se oň
tak pramálo. — on!“

3. Mrzutost, že ve hře skoro
vždy prohraje.v

„Hraj budto lépe, a nebo —
zanech hry docela! —- Bez tě ob
stojíž, aniž _tio život báti se' třeba.“

4. Zášt a nenávist, jaké od spo
lušleehticů zakoušeti musí.

„Nenadýmej a nevypínej se
nad jiné“ dí Merkur, „a budeš míti
svatý pokoj! — Hodný si tě bude
vážiti vida, že se zaří nestydíš, a
zlý bude se tě báti — tak vždy
dobře pojedeš!

Prohlédnutý vak byl zvážen
& — ejhle, neobnáěel ani šestinu
toho, co vážil druhý.

„Tot je roztomilé,“ zkřikl Mero
kur a oko jeho hněvem jen sršelol
„Věc začína býti zajímavou — čím
dále, tím lepší! —- Viělí ty, p. Ne

spokojený ze Skuhrova, co? ——-Byti po ruhě chut zašla, se mnou si
nedovolené rovaděti šašky, a z
posla samýc Bohů opovažlivě si
blázna delati: davam ti upřímnou
žloutenici za prijemnou společnicí
na 6 let a na 3 roky svěřují tvé
těkavé nohy bedlivému ošetřováni
starostlivě pakostnici. -—Totje před
ce pro tebe dosti slušný dar — ne
ní li pravda? — Tak — porou—
čím se!“

Ubohý slechtic však neměl ani
kdy, by se taktéž slušně poděkoval.
Okamžitě vypadal jako ten ne'
zralejši citron a nohy ocitily nahíe
takových krutých bo estí, jako by
se z nenadání v španělských byly
octnuly botách.

To pomohlo ostatním uroze
n'm pánům na nohy, že se též
c utě poroučeli, nemajíce ani za
mák chuti, a takovýmito hezkýmí
společnicemi v bližší vejíti známost.



38

Třetí žadatel byl — kupec.
Merkur otevra menší vak, po e []
v něm radost, jakou měl obchodník
z toho, že během 2 let své pěkné
jmění ještě o celé dvě třetiny roz
množil; dále potěšeni, že se jeho
dí'íve nepatrnému a neznámémujme
nu dostalo n ní čestného přívešku,
a on se te směle a hrdě před
světem psati směl: svobodný pán
z Bohatých“; neby o tam ani za
lot nadhery a pohodlí, jakým Oplý
val tak, že co do množství vyšňo'
řeného služebnictva, skvostné úpra
vy svého krásného paláce, vybranosti
a hojnosti svého pyšného a bujného
stolu každému knížeti vyrovnati se
mohl, ba tohoto snad daleko předčil
a t. d. To vše vloživ Merkur v
uzlík, zavázal.

Pak nastala prohlídka druhého
vaku. Na vrchu bylo hned cpovr
hování, jakého od své pani, rozené
to šlechtičny, stale zakoušeti musel.

„Svévolné nespokojenost“ zvo
lal Merkur, „proč pak jsi ji sobě
bral a nevyhledal si jiné, sobě rovné
manželky? -—Ta by 'istě proti tobě
ničeho neměla, ba yla by nyní
tomu Opravdu povdečna, že se za
tebe dostala, poněvadž se ti jak na
leží dobře vede. — Mohlijste býti
oba šťastni a spokojeni. Tak ale

střílel jsi výš, než ti puška nesla, aprotos chy il uvazav si hodného
mrzouta na hrdlo? ——Patří ti to!“
Domluviv vyhodil zmíněnou svízel
ven.

Po té nasledovala hned zbý
řilost synova, která. již otce mnoho
zármutku, slzí a peněz stala.

„Sukovitý to klacek tebou sa
mým na vlastní zada uchystaný. —
Dobře na tě! -— Proč pak jsi sam
syna lépe nevychoval, 'e; se neujal,
když jsi viděl, že matka k ničemu
není, a že jí ňntění, ježdění a cizých
prahů vytloukání milejším jest dí
těte? ——Měl jsi jen samé knihy,
účty a važky na očích a nechal jsi
proto malého nezbedu dělati, co se
mu jen uzdalo; nezakřikl jsi ho,
ani nenapomenul, ani netrestal?“

„A když jsi toho sam nečinil,
nebo snad, o cemž ale velice poch 
buji, činiti nebyl s to, proč pak jsi
ho nesvěřil jiným, lepším rukoum,
nežli byly matčiny a tvé? — Ne
stojí to mnoho, postarati se také
drobet o nerozumné dítě, zvláště,
když onojest krev z krve a kost
z kosti tvé. To ti mělo spíše na
srdci ležeti, nežli tviij tučně naditý
měšec! Teď z toho máš! — Za

trest okoušej stále jen trpkěho ovocesvé vlastní nedha osti, jaké na ne—
zdárném strůmku tvého zkaženého
synačka výborně se daří. — Pryč s
tím! doložil Merkur, mrštiv tímto
nei-adem tak nehorázně o zem, až
okolostojící leknutim ustupovali.

Pak sáhnul opět do vaku, a
vytáhnul závist a nenávist k'upce ze
strany šlechty.

„heplet se všetečně mezi ně,“
poučoval ho Merkur, „a budejednýn _;
rázem po závisti i nenavisti! Sed
ty jen pěkně za svým kupeckým
stolkem a hled si svého! --—Až tě
vysocí pani budou potřebovali však
oni tě sami najdou a před tebou
se hezky z nizka skláněti budou.
-— Pak jsi ty panem a oni tvými
nejponíženějšími služebníky — a
máš vyhráno! Pryč s tou vetešíl“

Po tom přišlo staří na řad.
„Hoho !“ zvolá Merkur. „Vždyť

jsi chla íku čilý jako rys, a pevný
jako madý doubec; — divno, že
jsi se již samým zdravím neroz
stonal! ——Snad nechceš býti ještě
tisíce let živ, a nebo dokonce státi
se nesmrtelným? —-Holenku, to jsi
se šlakovitě přepočetL“ —- a šup s
tím do prvního uzlu. Pak se va
žilo; než vývažek byl ku podivu
veliký. Neobnašel nic více a nic
méně, než — osmkráte tolik, co
měly tíže všechny nehody dohro
mady! ——

Nad takovouto křiklavou ne
stejností a patrným nesouměrem ,
sprasknul Merkur ruce -——vyskočil,
ak by ho byl pružinou vymrštil—

kopnul do váhy, až se na kusy roz



lítla, a pohlédna škaredě na trnoucí
shromáždění vyrazil ze sebe:

„Nevdéčný, ošemetný lide! ——
Potratil jsi již všechnu vážnost a úctu
k dobrotivým bohům svým? —Zhas
lo snad již světlo rozumu tvého, stal
jsi se pojednou slepým, jak pozemní
krt, že nevidíš těch četných darů
Božích, které v tak hojné míře do
brota nebes na cestu ti sype, až
přes ně klopytáě? — Zkamenělo,
stvrdlo srdce tvé samou neuznalosti
jako kus žulové skály, že žádný
pramen vroucích díků z něho se
již neprýšli? — Zčernala snad mysl
tvá, jak čirá noc, že nezaslouženou
štědrost Bohů svých tak drze zne
uznáváš, urážíě, směle nohama šla
peš, a svá opovážlivá ústa k reptám',
rouhání a hrubým urážkám samého
božství bez strachu a bázně otvi
rati se osměluješ? ——Nesvědomité.
ničemnč plemě! — Měl bych sto
chuti, ztrestati vás tak, že by vám
upomínka na tuto chvíli do smrti
z paměti nevyšla; ztrestal bych vás
jen spravedlivě, jak toho jen vaše
nenapravitelná zkaženost vším prá
vem zaslouží! —-_“

„Než řišel jsem co v slanec
laskavého šelma, nechci te y užíti
bezohledné spravedansti, proto však
s prázdnou vás ředce nepropustím,
by vám podru é žehrání zašlo a
vynáěím timto ortelnadvaěí úrodnou
zemi: po dvě leta panovati bude ne
úroda, a vyjímaje opravdové chudé,
o něžto se zvláště postaram, bude
po ten čas zasedati hlad za vašim
stolem, & na konec druhého roku
ohlásí se u vás neuprositelný mor,
který mnohého skláti, jako hbitý
žnec zralý klasl“

„Tobě ale,“ obrátil se od ztrnu
lého lidu ][ zkamenělému kupci,
„Tobě se právě ted veliký koráb s
bohatým nákladem domů plynoucí
— potápí v prohlubeň mořskou, a
nezdárný synek tvůj nyní — achro
mnul, by _čisté kousky své dále pro
váděti nemohl; ale co mrzák utr
pením svým tebe soužil a manželku
tvou co ohyzdná příšera děsil, dokud
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vám pokynutí k vystoupení z to.
hoto světa nedámi“ — Domluvil a
— zmizel. —

Netřeba dolíčovati, jaký ohro—
mujicí dojem přísný soud Merkura
na přítomné nespokojence měl. Vy
děšení stáli tu hodnou chvili jako
přimražení, takřka ani nedýchajíce.
Tesklivá bázeň vykukovala z kaž
dého tahu na smrt ubledlých obli
čejů, až se posléze strach, co divý
běs o jejich rozprášení postaral.
Spěchalili sem chvatem, uháněli od
tud úprkem, jen že ne s onou žá
doucí touhou a blahou naději jako
z rána-, ale s velkým nářkem &
usedavým bědovánim! — Od té
doby ne0povážíl se žádný jen hles
nouti proti J ovišovi; ale každý trnul
v očekávání budoucích, ne právě
utéšených věcí: neúrody, hladu a
moru. — —

Spravedlivý trest Kretenských
měl by častěji postíhnouti nás , nebot.
báje tato vztahuje se vlastně na —
naši nehodnost a neznalost, 3. hlavní
chyby nám vytýkajic: _

1. naši pýchu a nadutost. Jak
často zapomínáme, že jsme lidé,
starostem a souženi podrobení , že
jsme na světě, v údolí to práce a
pláče a bolesti ne na vždy, ale jen
na krátko; že jsme ohavní hříšníci,
zavinili dlužníci spravedlnosti bož—
ské.

Co jest život náš? „Krůpěj
rosy řed svítáním,“ (kn. moud. 11,
23) teráž mizí jak mile slunko
vzejde; „pavučina,“ (Joh 8, 14) již
snadno protrhnouti, zničiti lze.

„Přestřížen jest.,jako — ,„niť“
od tkadlce, život můj: když ještě
počínal jsem býti“ (Isai 38, 12.) A
„první hlas vypustil jsem plakaje.“
„V plénkách vychován jsem, a s
velikými starostmi“ (Moud. 7, 3, 4.)
„Poněvadž spravedlivý sotva spasen
bude, bezbožný a hříšník kde se
octne?“ (I Pet. 4. IS.)

Pročež raději „s trpělivosti měj
me podíl v utrpenich Kristových,
bysme při zjevení slávy jeho rado
vali se s plesáním“. (I. Pet. 4, 13.)
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2. naši nespravedlnost k blíž
nimu. Nám se neustále zdá, že
jenom my nejvíce snášíme, jiní lidé
že se mnohem lépe mají ; nemyslíme
však na to, že právě mnohému se
hůře vede nás. Hleďme raději na
své. utrpení pozapomenouti a jiným
v křížích nadlehčovatil —

„Přede vším pak společnou
mezi sebou lásku ustavičnou mějte“
(i.Pet. 4, 8.) „Nad to pak nade vše
cko mě'te lásku, kteráž jest svazek
dokonallostiu. (Kolos. 3, 4.) Neboť

kdo by měl statek, a viděl by
ratra svého, an trpí nouzi, a zavřel

by vnitřnosti své před ním: kterak
laska Boží zůstává. v něm?“ (I. Jan

3, 17%. naš hrubý nevděk, nímžto
láskyplného Boha ». Pána svého
lehkovažně urážíme. Náš zvolající
jazyk mluví jen stale (. zlých časech,
o bídě a nouzi, o nesnesitelných
pohromách; a ani slůvkem se ne
zmíní o tolikerých dobrodiních, ni
mižto štědra ruka Páně nás zasy
pává. My jen zvěstujeme prvnější',

zmenšujeme a zneuznavůme tyto. —
Jak hříšné, rouhavé to počínání! -—

Opravdu zasluhujeme, by nás
Bůh stale trestal, poněvadž ho stále
uražeti nepřestáváme!

Kéž bychom byli pamětliví krů.
sné napomenutí sv. Pavla (Filip. 4,
B): „s díků činěním známý buďte žá.
dosti vaše Bohu.“ ——„Ze vseho di
ky čiňte; nebot tot jest vůle Boží
v Kristu Ježíši o všech vás.“ (1.
Thesal. 5, 18.)

Neboť jedině On jest „pevný
hrad, ku kterému spějeme: jistý
přístav, kde si oddechnouti můžeme;
lůžko, na němž bychom si odpočali;
hůl, o kterou bychom se bezpečně
opírali; silný 'ilm kolem něhož se
život náš, co slabý břečťan,vine. —
Proto, Pane můj chci Tě vší vroucí
láskou objímati an tak dobrý 'si,
a já. bidník bez Tebe ani na olta
mžení obstáti nemohu! ——Ty s prv
ním a posledním cílem mým, do
jduli toho: pak jsem blažen !“ (Alva—
rez de Paz. l. 3. contempl pars 3.)

0 knihovnách obecných.

Jaký prospěch ze čtenídobrých
kněh vyplyva, netřeba doličovati to
mu, kdo na vlastní pouze zkušenosti
nepřestávaje pováží, kteraké pokla—
dy v oněch schránkách ukládány
bývají.

Co jednotníci, co rodově, co
národy, co člověčenstvo a nejosví
cenější synové jeho cítili, co myslili,
co mluvili, co konali vznešeného,
slavného, velebného, kdožby hlubo
ko nezatoužil zvěděti? kdo zvěděv
se nekochal? kdo kochaje se po—
vzbuzen nebyl na dráze světla k
svému a svých bratří blahobytu i
duševnímu i hmotnému příspívati?
A pročež výtečnější mužové, kteří
dle povolání svého jiným ukazovati
měli, kudy duchu kráčeti sluší, vždy

Čtení cesta k umění. Přísl. české.

mezi nejpřednější snahy působení
svého zřizování společnýchknihoven
pokládali, jakož i Franklin, nejslav
nější syn vlasti svě americké, po
celý čas života svého k těmto za
vodům velikou péči míval. — Ale
proč zabíhati přes moře, když ve
vlastech našich příkladů hojnOst!
Ve stkvělém p0předí stojí vysoka
cís. král. vláda, jež při všech ústa
vech učobních i učených knihovny
zakladati a rozmnožovati káže, ano
2 veliké části na jejich vydržování
a zvelebování ze státních pokladnic
ipravidelné odpory poskytuje. Ne—
boť škola žá ovi dava základ, kni
hovna má. k dovršovaní stavby po
máhati; škola hlavní rysy kreslí,
knihovna mahplný obraz vyvesti;



škola rozsévá, knihovna zavlažuje
a k zralosti potřebného slunce po
přívá. Láskou ku sbírkám kněh
proslul taktéž nejeden z nej řed
nějších rodů šlechtických čes ých
a moravských i učeností a věhlasem
rovnou měrou proslavených. A nej
zasloužilejších klášterův našich Opar
tové jako v Rajhradě, na Strahově
a druhd na Velehradě a t. d. ve
liký nak ad na řádné knihoven upra
vení vždy vodívali a vedou. Za
takovými příklad kráčí též sou
kromíci, buď nějs ý ústav způsobu
podobného zřizujíce, buď své ro
dině dobra vyhledávajíce.

Nebojím se námitky, žeby čtení
kněh a spisů. vůbec toliko učen'm
a školám příslušelo, ano za naších
dnů každý naopak tvrdí. Obchodník
nám poví, jak znamenitých vědo
mostí přírodnických, země isných ,
právnických, obchodnickýc vůbec
požaduje se nyní na stavu jeho. A
nesahá-li známost tvá. výše, než že
v mlýně kola bývají, aneb že tru
hláři hoblíku, zámečníkovi pilníku
třeba: nezjedna si tě nižédný z prů
myslníků a řemeslníků těchto za
správce neb tovaryše zavodu svého;
a rolník zlé proroctví zvěstuje ho
spodářství svému, nedyehtí-li více
zvěděti, než že na lukách tráva, na
rolích obilí roste. — Slýchííme často
stížnost, že u nas všelijaké živností,
jmenovitě řemesla k zřejmému úpad
ku se kloní, a průpověď „řemeslo
zlaté dno“ čím dále tím více pravdy
pozbývá. Bylo b od místa, o tomto
předmětu šii'e z e mluvíti, i podo
tkneme pouze, co k účelu našemu
příhodno se nam vidí. Kdo své dílo
jen proto za důkladné mě, že i pra—
děd jeho mistrovské paměti tak zho
tovoval, ten ovšem nevěda bloudí.
Aj. mistr praděd tvůj přemýšlel. vé

sti jiných mistru a lidí zkuše
ných k zvelebení a zdokonalení prů
myslu, svého dychtivě užívaje ku předu
Chvátal: jdi, a čiň též. Od té doby
mnoho nového a dobrého vymyšleno:

poznej to! A proto již i rolnické iřemes nické, průmyslové, obchod
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nické školy nižší a vyšší se zaklá
dají, i ačkoliv všem potřebám po—
sud nevyhovují, přece ro svou
užitečnost zasloužené obli y docha
zejí. Jestli že ale školy, které ku
zvelebení živností přihlížeji za bla
hodárné uznavéme —- a kdož by
jinak soudil? — a 'e-li pravda, co
jsme svrchu podotkli o poměru kni
hoven ku školám, kdož by si pak
nepřál sám pro sebe míti hojnou
zásobu kněh, z nichž by vědomosti
k povolaní svému žádané doplňo
vati, o nových nélezích a zkušeno
stech v pravý čas známosti nabývati,
a vůbec každý ruch osvícenosti
ducha lidského, pokud jeho stavu
se týče, na zřeteli míti mohl? A
chválíme-li čtení kněh živnostníkům
z řečených škol vyšlým, což máme
dokonce říci k oněm, kteří tyto
ústaVy minuvše do života vstouPilí
a vstupují? Jim zajisté knihovna i
školu nahraditi má..

S náhledem naším souhlasí čel
nější průmvslníci nejen naši ale všech
národův. Zajděme do příbytkůjejich,
nikde nepohřešime kněh neb spisů
do ob0ru jejich zaměstnání hledících.
Ptejme se 'ich i povědí nám, že z
pramene o nás chválenéh'o netoliko
poučení berou, alebrž i mnohdy pod
netu nabývají k novým myšlenkám
na zvelebení nejedné stranky prů
myslu svého. Abychom zřetelněji
mluvili a jak i menším řemeslům a
rolnietví čtení prospívá ukázali, uve
deme tuto aspoň dva příklady z
nejposledněíšíeh dnů našich všem
nám v dobré jsoucíeh pamětí. Jeden
list schvaloval a vysvětloval záložné
kassy, druhý obecné spořitelny; i
jsou kjich pobízení na mnohých
místech zřízen k nemalému pro
spěchu účastník'ů jejich. Jiný zase
vyložil o zcelování pozemků a všu
de, kde podle toho navrhu učinili,
jsou z tohoto poučeni vděčni.

I není zajisté pochybnosti, že
každý živnostník pro zdokonalen
a. postupování závodu svého ku čtení
bedlivý; zřetel obraceti má.. Když
ale, bud obchodník, buď průmyslník,
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buď rolník, buď dělník kteréhokoliv
způsobu práci svého povolání vy
konal a na ten čas po svém zdo
konalení řečenou měrou se postaral:
tu bývá puzen, aby ze svého osa
mocení vyvázl, a čeho duši a myslí
jeho ku povnešení a k vyjasnění
třeba, vyhledával. Jsa u svém po
volání jak možná důkladný cítí a
uznáva každ . že mimo to i vlastní
prospěch i ůstojnost jeho co člena
pospolitého života požaduje, aby
hned hlubší, hned aspoň povrchní
nějakou známost si sízkal o půso
bení jiných zaměstnání a vzájemném
jich mezi sebou spojení. Jsout za
jisté způsoby konání lidských tak
mezi sebou propletený, že nelze
porušiti článku jednoho, aby více
méně změny nějaké nevzal článek
druhý, třetí i poslední. Nikdo nás
tuším nebude viniti z přemrštěnosti,
když na ztvrzení svého náhledu
aspoň jeden příklad uvádějice díme,
že rolnictví s řemesly i průmyslem
vůbec a s přírodními vědami hned
úzce hned aspoň pozdálečí ruku si
podávají. Rolnik. kovář, hutník,
strojař, lučehník, hvězdář, přírodo—
zpytec a jiní zdaž jsou od sebe tak
příliš a nerozlučně vzdáleni, aby
jeden druhému věčně cizím býti
mohl? Kterak n. př. Vymyslíme nej
příhodnější k orbě náčiní spíše, než
když i strojnictví, pokud jedno »
druhým se týká, rozumíme? A tím
způsobem dnes strojař podá rolní—
kovi nástroj jemu prospěšný, a zejtra
rolník nástroj zdokonalený strojaři
za vděk ukazuje. Dnes poví zase
rolník strojaři, co mu v hospodář
ství vadí, zejtra strojař rolníkovi
nabízí prostředek na překonání pře—
kážek. Když ruka ruku meje, obě
čisté bývají. A tím z ůsobem děje
se všem odvětvím lids ého zaměst
nání. Jaký všakjest nám rost'redek,
chtějícím takových doslhi výsled
kův? Nejprvé ovšem oustnl smlu
vení se; ale jaká to obmezenost?
Nelze ti mluviti ku všem, z níchžto
jeden by měl štastnou myšlenku k
prospěchu tvému. se i prostor i

neznámost osob kladou meze. Ale_
pouta všecka padají s nohou tvých
——knihovnami. V nich k tobě dnes
promluví neznámý tobě třebas Ame
ričan dávaje odpověd k otázce ,
kterou mu ještě nenarozenému kdy
si položil nebožtik praděd tvůj!

Avšak — vyšedše z oboru 0
volání svého na pole sousedův svych
opět jsme bezděky nazpět zaběhli.
Byla to věc přirozená, pravda-li
jest, co _'sme 0 vzájemnosti všeho
snažení idského podotkli. Vydíme
opět! pravili jsme, že všickni záj
mové tito tvoří jako sít rozmanitě
spletenou. Obrát'ímc-li pak veškeru
pozornost svou k určitému cíli,jako

se děje za lpráce povolání našeho,nemůže jina býti, než že každou
postranní činnost mysli své na ten
čas udušujeme. Alo poněvadž ob0r
náš není naprosto osamotnělý, pro
čež stává se přirozeně, že čím výše
sil svých napínáme, tím častěji na
myšlenky též z oborů cizích přichá
zíme, majlcc však na pilno k příle
žitější době je odkládáme. Obzvlá—
ště děje se tak s pomněním na věci,
ku kterým jsme z mládí, neb i po
zdě'i jakýmkoliv způsobem láskou
priljnuli. A když jsme denní dílo
své vykonali, mizí tlak pozornosti
naší, a oblíbené myšlénky há'í své
právo. S nimi pak se koc áme ,
zábavu, po práci odpočinutí žádajíce.
Rozumí se ovšem, že zábava tato
může i poučná býti, tou měrou, jak
jsme již vyložili. Hlavně ale bývá
též pro vyjasnění mysli, a jest po
třebná, aby člověk neupadl v tru
dnou záduměivost. Bývá způsobu
rozličného, ten v zahradnictví, onen
ve včeláí'stvi, jiný ve hvězdářstvi
a jiný jinde ji nalézá. Také se
stává, že nabaživ se, jak díme.
někdo některého předmětu po jiném
s touž dychtivostí sahá, s kterou k
předešlému z počátku řilnul. Du
ševná ríčina úkazu to oto jest ta
táž. ud' si ale zábava druhu kte
réhokoliv, je-li ušlechtilá, nalezá
ob čejně k ukojeni touhy své po
dokonalosti opět výdatný prostředek



— v knihovnách. Zahradník, včelař,
hodinář ze zabavy atd. čítají spisy,
aby dovršili rozkoš svou.

Ze zábavy prosté
však tuto na předměty
účelu !mnohém důležitější. Plyne
z téhož ramene. Nižádný člověk
není pou ým živnostníkem, pouhým
rolníkem, pouhým řemeslníkem atd.;
stero poměrů rozličných vyskytuje
se v živobytí jeho, a každý hlásí
se o pečlivé pěstování mocí neodo
latelnou. Jsi oudem státu, poznáve'

přicházímenašemu

ho a své k němu povinnosti jakoz
i jeho tobě poskytovaná. dobrodiní;
jsi členem obce, starej se o to, abys
poznal práva i povinnosti je'í, a pe—
čuj o její dobro;jsi synem sllavného
národu, pozne' praotce své, abys ve
vážnosti měl ědictví a následoval
ctnosti jejich, a abys jemu sloužiti
mohl co člen výboru kontribučen
ského aneb v okresním zastupitel
stvu; jsi obyvatel světa, všímej si
národů cizích, abys důstojen byl
tohoto poměru; jsi učiněn panem
přírody, nezůstaň ti tajemným rou
chem zahalen obličej její; laska ti
do ptcovského náručí vložila dítky,
hled se poučiti,jak je nejlépe maš
vychovati; vnitřní hlas ti praví, a
učitelkyně tvá, náboženství vykládá.,
kterak smýšleti a jak ctnost vyhle
davati maš: smýšle', vyhledávej;
veškeren svět ti ass. o bytosti,
která. vše co na nebi a co na zemi
vidíš způsobila: aj, ty bys váhal
poznávati divotvornou bytnost tuto?

Není tuším nutno, obšírně do
kládati, jak užitečně., ano již nevy
hnutelně potrebna jest knihovna,
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chceme-li zadost činiti tak hojněmu
požadovaní. Jest ale tak mocně, a
navržený prostředek tak přirozený,
že od starodávna oboje v národě
našem se dost zhusta vyskytovalo
a v skytuje. teni v bibli, v kni
hách jak modlitebných tak jiných
obsahu nábožného, zpívání z kan—
cionálů bývalo vždy oblíbeno po
vsech i po slovanských městech.
Nemalou též měrou bavily kroniky
zvláště české pozornost dychtivých

sousedů. Knižky obsahu zábavného,! mravně a vyc ovatclské povídky
chodily z ruky do ruky. A jako za
našeho dětinství, tak jeví se mno
honásobně nyni chvalitebný směr
tento ověemjak sluší již na “iné ajiné
strany rozvětvený. A jest iže,jakož
si nesmíme tajiti, ještě sem tam lec
cos schazí, doufejme, že v krátce
se snažně doplňovati bude.

Zůsobovati se takovým množ—
stvím kněh a spisů, jakého tolikerě
poměry vymáha'í, jest jednotníkovi
pro veliký nák ad peněžitý těžko,
ano z většího dílu nemožno. Když
ale síla k síle se pojí, pak se dílo
podaří. Spojenými silami! A pročež
zakládejte, a založené pěstujte kni
hovny obecně,jako k nemalému po
těšení našemu činí se v mnohých
obcích. Jakých pravidel při tom
šetřiti třeba, a jaké knihy do kni
hoven obecných piijímati sluší, o
tom bohdá budoucně promluveno
bude. Zatím uvažujme o předmětu
tomto, a hleďmež knihovny tyto
zachovati čisté, bez směru protina
boženskěho, jenž se v novější době
bohužel v překladech ze spisův ně
meckých nalézá.

0 lidnatosti v Evropě &původeoh jejich.
Evropa drží mezi psvninamiídavného. avšak nedosti důvodného

prostranné zeměkoule naší co dofnahledu*) předěl (meze, hranice)
rozlohy povrchnosti své místo pred-'

poslední. Přigme-li se totiž za suchozemskou ranici Evropy vedle

*) Přirozené hranice Evropy běží totiž
o předěli uralské, odtud pak po kraji

Obščího Syrtu až k Volze, kterouž přo
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říční na horách Urálských, dolní
ouvodí l'eky Uralu &.severozápadní
břeh chvalinského moře až k ústí
Tereka a na západě řeka Kuban, vej—
de se na rozlohu Evropy 182.512. 0
Dia.; což za jednotu vzato, vydlá
následující poměr Evropy k ostat
ním dílům světa i k suché povrch
nosti veškeré zeměkoule:

Asie obnáší 793964 [] mil, a
proto se má dle rozlohy Evropa k
Asn' jako 1 : 4.35 : 1 : 4' 3;

Afrika obnáší 543570 [___]mil,
a proto se má dle rozlohy Evropa
k Africe jako 1 : 2.9,3:. 1 : 3;

Amerika veškera i s výspami
při severní točně a s Zelenou zemí
drží 750055 [] mil, a proto se má

dle gozlohy Evropa k Americe jako1 : „_ = 1 : 3l ;
Australie drží 138523 a Poly

nesz'e22429, dohromady tedy 160952
[] mile, tak že se má dle rozlohy
Evropa k Australii jako

1:0'83 : l : a/9.
Veškerá souš (suchá země)

zeměkoule i s kontinentem na. jižní
polokouli, který se na 2288 mil
páči , drží podle toho 2,436188 []
mil, a proto staví se k ní Evropa
poměrem ] : 13.35 : 1 : 130/3.

Zcela jinak staví se ale Evropa
k ostatním dílům světa, hledíme-lí
k číslu obyvatel vůbec a lidnatOst-z'
její zvláště, kteráž se dobývá poč
tem duší na 1D m. bydlících. Podle
nejnovějšího bezpečného počítání
má totiž:
Evropa 272000000

obyvatel na 1 [] m. 1490 duší;
Asie 755,000,000 „ ,.,
Afrika 200,000000 „ 368 „
Amerika v celé rozloze
59,000.0000byv.,t.1Dm. 79

Australie a Polynesia;
2,000.000 _ . .

T,

Zeměkoule tedy 1288
millionii & na 1 D m. 529 duši.

D

12 _„__

stoupujíce u Kamyšína po pravém břehu
jejím až k Sareptě se berou, odtud“pak
vždy zase kráje iihoruských stepních pláni
se přídrlnjíce až khrdlům Donským dosa

Evropa jest tedy nejlidnatější
díl světa, po Asii zároveň nejobý—
vanější, a obyvatelstvo Evropy, 13.
toliko díl suchozemského povrchu
v sobě zdržující, tvoří předce bez
mála pátý díl veškerého člověčenstvn.

Nevyrovnaná lidnatost tato'),
kteráž napoIád ještě rychle se zvý
šuje a při osvícenosti a schopnosti
národů evropských ke skutečné
dávno již osvědčené převaze nad
ostatními díly světa přímo vede,
objevuje se co tisíciletý výsledek
zvláště šťastných poměrův fysikál
ních a historických, v nicbžto se
Evropa od pravěku nalezá, a jichžto
nejmocnější jsou: příhodné složení,
ouměrné vypnutí a článkovité roz
ložení půdy, široká i schůzná s ostat
ním suchozemským tělesem souvis
IOst a bezpříkladná pomořská pří
stupnost**), k tomu konečně mírné,
jen na východě v extremeeh (v od
porech) se pohybující podnebí. V
takových okolnostech i lidský tvor
nejlépe prospívá a valně se roz
množuje, brzo i snadno zvyká stá
lým přibytkům*** , této nevyhnu
telné podmínce or y, řemesel, věd
a. umění, spořádaného života stát
ního odtud i veškerá pestrého roz—
voje sil duševných a tělesných.
Osvěta pak i blahé následky jeji

hují. Všecko ostatní na jih jest již nízká
a solnatá půda stepní chvalinského moí-e.

*) Ještě zřejmějimluví lidnatost počítaná
podle čísla duší na 1D 111plodné půdy
usazených, _jcjítto ustanovení však ve všech
větších státech zvláštním těžkostem podléhá.

**) Do Eerpy vniká totiž ze tří stran
atlantský & severní ocean. tvoře 3 velká
vnitřní moře (bílé, baltická čili gdanaké &
nejdok0nalejěí střední), kteráž opět do ne
sčíslných chobotův, bok a přístavův sc roz
členuií , tak že Evropa odtud nabývá po
břežní délky 4300 (s ostrovy 6840), odkudž
na. 1 míli břehu vypadne SID m. země.
Všecky ostatní díly světa íAmerikn zůstá
vají v tom ohledu daleko za Evropou.

*) V celé Evr0pě _jestnejvýš na 800.000
vlastních kočovníkův v nsjsevernějších kon—
činách ruské & skandinávské říše a v sts
pích chvalinských & přikavkazských, kdež
sama. příroda lid k tomu neodbytně přinu
cnje; všecko ostatní obyvatelstvo její jest
odjpravékův usazené.



drží a rozmnožují lidnatost stětův
a krajův i olidňujl cizíještě výživné
končiny přebytkem svym bez vlastní
ujmy, nýbrž spíše k rozhojnění
vlastního blahobytu. Takt i v Evro
pě, kteréž Amerika iAustralie dvě
třetiny obyvatelstva během 3. věkův
děkují, a kteréžto vzdor 2.3tiletým
zéhubným válkám írancouzskym a
jinostranným, & při všech vnitrnich
brannou mocí oloženýchnepokojích
a vedlé husté o stěhování , předce
od r. 1787 plných 130 milioniiv lidí
přibylo i každoročně nejméně o 1%
přibývá.

Ze ostatně lidnatost Evropy
vedlé obecných faktorův (činitelův
— příčin) svých, pokud tyto buď
se hromadí, buď tenčí a ztrácejí —
v osobitných státech evropských i
rozličné stupně vykazuje -- samo
sebou se rozumí. — Na prvním
místě stoji malá sice, ale od spo—
řádaně a volné ústavy státní, sta
rověkého průmyslu i samočinného
obchodu, od zachovalé statečnosti
a osvěty francouzských i německých
(Hamských) obyvatelův svých kvě—
toucí a co stát ve všech téměř ohle—
dech příkladné.

Belgie (5363, D m.a 4,607*0„
obyvatelů r. 1857). Přednosti tyto
zaroveň původem jsou veliké usta
vičné lidnatosti její, kteráž r. 1857
na 8582 duši se počítala. Prímořské
ale a průmyslné i ourodné — vý—
chodní a vnitřní kraje její vykazují
mnohem hustší ještě lidnatost, jako:
kraj Antorfský 8417 d. (hl. m. An
torf 96500 d.), Západní Flandry
(hl. m. Bryg 51000) 10814 d., vý
chodní (h. m. Gent 130000 d.)
14482 d.. Henegau 11150 d., Bra
bant 12781 (tu sídelní m. Brusel
247000 d.) a hornaté, k franc. hra
nicím přiléhající kraje, jako Namur
a Lucemburk, jichžto lesnatá. a skal
natá půda větší lidnatosti na odpor
se staví, mají vždy jeětě 4300 a
2500 duši na 1D míli; močálovité
& stepní Limbursko, hlavně chová
ním dobytka se živící, vždy ještě
vykazuje 4400 d.
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Na druhé místo staví se v řadě
evrop. statův „Sjednocené krů
lovstvi Velké Britanie a Irska“
(5749'94D m. a 27388853 d.) ne
sice v celosti své nebot co celek
drží toliko 4781 . na 1D m.),
nýbrž hlavně s odnešením na čelní
svou částku t. j. na království a:
gla'cké,kteráž ri 2395-15D mílích
rozlohy 5600 Suší na 1D m. zdr
žuje, zajisté veliké to číslo, kteréž
se rovněž jako při Belgii v kazuje
živou i úsilnou produkcí je v 110
s odéi-ství, tak v průmyslu a ob
c odě, jenž na statisíce lidí od jinud
privabuje a poutá, jakož i sporěda
ností politickou velmožného státu
toho, kteráž jest výsledek (resultat)
více než 6001etých důsledných a
opatrných snah statečného (ener
gického) národu anglického, jehožto
tisk jest nejvolnějěí v celé Evropě,
jehožto vědomost a hrdost národní,
odhodlaná. občanská mysl (solidar
nost) ve všech věcech, skutečného
prospěchu národního se týkajících
stala se příslovím, naplňujíc úctou
jak zištného Svýeara, tak bystrého
i chytrého Italiana, kteříž od boha
tého měšce pocestných baronův a
boháčův anglických velikou část
své letní výživy berou'). — Za to
pak sousední Skotsko v severní hor—
naté části své, odkudž schudlé oby
vatelstvo za lepší výživou do již—
ních průmyslných krrj'uv (tu i 15000
d. na 113 m.) se táhne, na větším
díle lidopusté jest (300 d. na 1D
m.) a malebné krajiny jeho posky
tují v nynějších dobách početné od
angl. zemanův chované zvěři poho—

') Lid natost městská. v Anglicka
(Londýn 2'/: mil. obyv. Manchester a Li
verpool přes 200.000, 10 měst přes 100.000,
a 57 m. přes 20000 duší) nemá sobě rovné
na celém světě, vyjmonc jediný. zá—tupy
lidu na ulicích, silnicích & vodách jen se
hemžící Kytaj, kterýž má 4 města s počtem
více než 1 mil. obyv. » nesčíslný počet
hražených měst s více než 100.000 d., —
pak vnitřní Hindostsn (jmenovitě tak zvané
severozápadní provincie, které i 8900 d.
na 1 m. živí), konečně dzapanský ostrov

Nifon (10000 &. na 1D m.)



46

dlné skrýše a reidiska. —- Také
Irsko, zelené, utěšené Irsko, tato
sýpka, sté' a žpižírna lidnatého An
glicka*) c udne i tenčí se napořád
v původním keltickém a katolickém
obyvatelstvě svém, jež nátisky vrch
ností anglických, církevní nesnáše
livOsta politické i národní zéště od
r. 1845 v překvapujících houfích do
Australie a svobodné severní Ame
riky honí,**) tak že z veliké lidna
tosti své r. 1841 (8.17.5000 duší)
r. 1852 až na 6,616.000 (4230 na
1D m.) pokleslo. — Teprv od r.
1852 jeví se opět stálé přibývání
obyvatelstva., jehožto zřidlé řady
anglickým lidem, politicky nejvíce
oprávněným se vyplňují, jenž v nev
dlouhém čase z utlačovaného keltic
kého Erina učiní zemi anglickou
na ujmu domácího a původního oby—
vatelstva, jemužto slavný Olonell k
samostatnosti a samozprávě pomahal
upřímně; avšak, se osvobozeni ne
šťastně této zemi nedočkal. (Viz Mo
ravan na. r. 1863—1864.

Za to mají ostatní zámořské
državy Velké Britanie v Evropě,
jako Helgoland, Normanská ostrovy
(blíž břehův bretonského půlostrova
ve Francii), Gibraltar i skupina
ostrovů Malta.-skýchznamenitou lid
natost, kteréž na posledních i 12000
d. dosahuje.

Císařství francouzské počíta
bez Alžírska, (kteréž má 4600D
m. a 2,561.000 smíšeného ob vatel
stva) 9619'8D m. a 36,039. duší
(r. 18519; což vydá na 1D míli
3746 d. za'isté nevysoké to číslo
(jenom o d. více než v Ra
kousku), kteréž s našimi ponětími

*) Irsko, kromě měst hlavně hospodář
stvím se živící, vyváží přes Dublin aKork
ohromné množství dobytka. hovězího, ve
přovcho, loje, slaniny, uzenin, obilí i plátna
do Anglicka k potřebě městských a fabrič—
ny'ch krajin Anglických, hlavně na Liver
potL

") Každoročně posud se stěhuje přes
200.000 lidí, tak že v 8 letech (od r. 1845
—1852) dohromady 2.500.000 lidí ubylo,
kteříž přes 50 mil. zlatých s sebou odvezli.
Následkem toho spustlo v 10 letech (1841
-—1851) přibytkův 267.500!

o moci a slávě Francouzské dosti
málo se srovnává. I jiná čísla, po
měry lidnatosti vylíčující, jako čísla
rozličných přírostkův (přistěhování,
porodův i prostého příbytku obyva
telstva atd.) poměr ženského pohlaví
k mužskému, čislo sňatkův a j. v.
nízkosti svou překvapují. — Přede
vším jestit ve Francii (podle úřed
ních výkazův a popisů z r. 1851)
poměr pohlavi ženského k mužské
mu téméř vyrovnaný*) (t. j. 49'73
procent veškerého obyvatelstva jsou
mužští a 50—27procent ženské, jako
v Rakousku), čímž se již i možnost
poměrně menšího počtu sňatkův,
odtud i méně porodův a menší pří
bytek lidnatosti přirozeným věci
pořádkem podmiňuje. K tomu při
stupuje i v pravdě skrovný počet
skutečných sňatkův, nebot mezi r.
1846—50 připadá jeden sňatek na
12820 obyv. (v Rakousku ještě 1
na 1196) a. číslo to napořád řídne
(r. 1836—40 ještě 1 sňatek na 124,

r. 1840—45 na 123 atd.; ineda setento státní moci nemáo škodný
výjev jinak vysvětliti, než lehko

važností mravův při obojím pohlavía přibývající odtud nec utí sňatků
se strany mužských, s čímž se i
vysoké číslo plodův nemanželských
(7'/2"/o veškerých porodův, v Rak.
posud jen 2%, ačkoli jest :! přibý—
vání) ouplně máš?"). — Císlo &
mrtí přirozeného není sice vysoké
a průměrný věk (naděje na trvání

*) V Paříži však a ve všech hlavnéjších
městech francouzských. obzvláště v prů—
myslných a obchodních jest převaha. žen
ského pohlavi nad mužským podle obec—
ného včci pořádku znamenitá, což má i
všndeš jinde na podobných příčin místo
(i v Praze a v Brně.)

**) Nemanželské plody jsou státu vůbec
na škodu; nebot nejen že dítky nemanžel
ské s většího dilu ženského pohlaví jsou,
a dříve vymírají, nýbrž nedostatečné vy
chováni jich způsobuje zhusta tělesnou
(mrzáctví) i mrav-nou zkázu dorostlých a
zvyšuje tedy čislo umrtí a smutnější ještě
počet přečinův a zločinův se škodou oby
vatelsha. Kromě toho jest počet mrtvých
plodů při nemanželských ditkéch větší než
při manželských.



života) ři výborném zřízení ústavů
obecnýe lékařův, při hojném počtu
nemocnic a jiných zdravotných pro
středkův dokonce na 357 rokův
vystupuje (v Rakousku pouze 27'74
roků a sice 29-13 při pohlavi žen—
ském a26'41 připohlaví mužskéml!);
za to ale vystěhováním dobrovolným
i násilným (hlavně v následcích ča
stých převratův politických) do
Alžerie, Guyany a sev. Ameriky
a j. výročně přes 50000 lidí se ztrácí,
kteréž číslem nestálých nebo po—
cestných jinostrancův (nehet počet
skutečných přistěhovalcůvjest velmi
nepatrný) nikterak nemůže se na
hraditi. —Povážíme-li konečně jeětě
ztrátu lidí, kromobyčeiným způso
bem v osledních nepokojích a vál
kách ( rancouzové slynou od sta
rodávna nejen co nejbystře'ší a nej
odhodlanější politikové, _nybrž i co
nejobratnější vojáci) bud ze země,
buď z života vykročivěích, nepodí
víme se více skrovnému prostému
přírostku lidnatosti francouzské, kte
rýž toliko 058 na sto lidí obnáší,
kdežto v Rakousku plných 09%,
v Rusích 07, v Prusích 1136,v An
glicku 1653 obsahuje, v spolku se
veroamerickém ale od ustavičného
stěhování*) až na 36% vystupuje,
ano v jednotlivých státech spolko
vých ještě větší vý's'edosahuje, (tak
v Jovč, kdež nejvíce našinciiv, i
345%, ve Visconsinu do konce
88'60/0! !) Odtud může Francouzsko
teprv přirozenou cestou v 171 letech
zdvojnásobení svého obyvatelstva
očekávat; čehožAnglicko (bez Irska)
již v 603/4 letech (Rakousko v 116
1., Rusko v 101 l.) dosíci může —
a. čehož severoamerický spolek v
25 letech (některé státy i v jednom
roce) dosahují. A předce nyní Fran
couzsko obratnou politikou svého
mocnáře, &hotovostí válečnou (brzo

") Pro náš lid v Uhřích a Vojvodině ?
Siavonskn místa dosti a kdo chceš, nalez—
neš v Srbsku, Polsku a Rnsích lepšího &.
bližšího bydla i jistěji a snáze zbohatneš!
Nejprvé však zkoužej starého přísloví: „Zů
staň doma i živ se poctivě a — rozumněl“
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se bude i číslem loďstva Anglicku
rovnati) veškeru Evropu v síti své
politiky drží a vleče, mezinárodní
ano i soukromé záležitosti evrop
státův na svých politických kongre.
sich rozhodujíc — a uznáváš-li roz
sálhost vlivu politického hlavním
faktorem a znakem velemocného po
staveni býti (jakož jeho vlastní
pramenové v bohatosti a pestrotě
sil hmotných a duševných, tedy na
výtěžnosti půdy, na osvícenosti.
statečnosti a p0platnosti obyyatel
stva &.j. v. se zakládají), tut bez
odporu přiřkneč v politice a válce
převažnému Francouzsku při všech
ztenčujicích okolnostech přední mí—
sto ve stkvělém sboru evropských
velemocí!

Království španělské, kteréž
za dob květu římského v těchto
stranách panství v 8. a 9. století
po Kr.) přes 40 mi . zámožných ohy
vatelů vykazovalo a v polovici 16.
věku p'ri hojném tehdáž již do no
votné Ameriky stěhování vždy ještě
přes 30 milion, obyvatelů mělo, sešlo
v následcích nezřízeného stěhování
do střední a jižní Ameriky (kteréž
2 třetiny nynějšího obyvatelstva od
dalo), vypuzením bez mála 3 mil.
pilných a průmyslných, ale muha
medánských Arabiiv i Moriskiiv a
více než 800.000 židův, obzvláště
pak i nesnášelivostí stran a ne
dbalosti despotické vlády (k němuž
se i často dlouhé války s Francií a
s odbojnými dolními zeměmi přidru
žily) průchodem 16. a 17. věku tak
hluboce, že se r. 1688 toliko 8, rok.
1715 (po 15leté válce nápadní, kte—
ráž konečně předce franc. Bourbony
na trůně upevnila) dokonce jen 6
mil. lidí v této přírodním bohatstvím
rezhlášené 9064'57C) m. držící zemi
napočítalo, kdežto jich i 80 m. dobře
můž uživiti.

Hrozný tento stav, jemuž jak
v podobě, tak příčinách jen v ubohé
vlasti české r. 1660 až na 700,000
lidí ze 4 téměř milionůli sešlé, shle—
dáme rovného, převážného zjevu,
— od těch časů sice se polepšil (r.
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1778 počítalo již Španělsko lov,
mil. duší), ale nově války francouz.
(od r. 1806 a 1809 až do r. 1814),
kteréž s náramaou rozhorleností a
dobrovolným účastenstvím celého
národa se vedly, vnitřní krvavé ne
pokoje, kteréž od r. 1832 Spaněl
skcm s malými přetrtkamí lomco
valy a posudještě k plnému uložení
nedospěly, vedle toho i jisté nena
pravitelné vady a vředy společen
ských poměrův v národě samém
(jako přilišna hrdost národní při
nedostatku upřímné snažlivosti, a.
přirozená v horkých krajích poho
dln09t veškerých tříd, zvláště pak
dobrodružná těkavost & bezmezný
přepych přečetné, ještě roku 1856

na 600,000 mužských hlav 0%počítané s veliké části schudlé ě echty,
nedripustily požehnané mei této
se rozmáhati, tak že Spanělsko
r. 1856 teprv 15,518.516 obyvatel
poúítalo, což vydá skrovnou idna—
tost toliko 1712 duši na 1 D m. A
při tom všem jest půda španělská s
velké části výborná, kteráž sice v
některých částech země (obzvláště
v staré a nové Ko.stilíi a Estrema
dui-e) od nedbalosti obyvatel a za
vedeného tu arabským zvykem ov
čarství nyni stepní povahy nabyla,
jinde zase umělého zvlažování po
třebuje (což opět jen hlavně od
prostopášného pustošení lesův po
chází), za to ale práce svých vzdě
lávatelův nejpestřejšími plodinami v
bohatých žněch štědře se odměňuje.
Na štěstí veliké schudlého státu to
hoto (jehožto vláda od pradávna
nebyla příkladně. a vždy při vší
bohatosti příjmův s finančními ne
snázemi se potýkala) —- panují v
obyvatelstvu jeho nejen veliké roz
díly nýbrž i překvapné protivy'),

kterýchž třistaletá centralisacl ne
stačila vyhladiti, a kteréž schudlost
a netečnost jedné provincie stateč
nosti, průmyslností neb plodností
druhé nahražujíc, neomylně zárodky
vyššího blahobytu této krásné, ale
neětastné země v lůně svém scho
vávají.

Podobné příčiny,obzvláště pak
od konce válek francouzských k
veliké škodě národní zůstávajicí mo
nopol anglického obchodu zavinili
také slabost a malomocnnst soused
ního, druhdy (v 15. a 16, st.) tak
statečného a proslaveného

Portugalska,
jehožto odvážné floty, loďstva v
oněch časích hemžily se po všech
zemských mořech a v jehožto roz
ptýlených, přebohatých a postran
n'ch osadách (ve východní Indii a
ll aloasii, v Africe i Americe) rovněž
jako v říši španělské Karla V. a.
nástupcův jeho habsburských nikdy
slunce nezacházelo.

Portugalsko při 1881.89 milícb
evropské rozlohy počítalo r. 1850
toliho 3,417.199 duší, tak že na 1
[] m. ovšem z nemalé části neplodné
skalnaté neboli stepné půd (ob
zvláště v jižních a severníc kon
činách) 1816 duší stále přebyvalo,
kterýžto stav nemnoho se podnes
zlepšil, trvalé nápravy ale obzvláště
při nevyhaslé dosud statečnosti ná
rodu a dobré spořadanosti financi,
jakož i poctivé snažnosti vlády za
jisté neujde.

*) Jaký to na příklad rozdíl mezi prů
myslným a důvtípným Katalonom (Katalo—
nie jest také nejlidnatější provincie, majíc
i 5000 d. na 1 D m.) a llným, odměřeným
a hrdým Kastiliancem a jaká protiva -—
skrbný, klidný, snažný a služebný Galician
n ohnivý, zpěvný i marnivý Andaluěanl

Drobnůstky.
V nejstarším pražském chrámu 4) Též (dle udání Balbínova) voj—

Páně sv. Jiří na hradě své hroby voda Bořa'vq', (z Tetína sem pře
maji: ]) sv. Ludmila; 2) vejvoda nešen); 5) Blah. Mláda, první aba
Vratislav I.; 3) vojvoda BoleslavII.; tyše toho kláštera.



Slepá Roza.
'Dle flámakého Henrika Consciena.

Za krásného letnlho dne roku
1845 rachotil rychlík po kamenité
cestě z Bohuslavic do Dobromyslic.
Koně hOpkovali, kola řinčela, vůz
vrzal, vozka mlaskal jazykem, aby
koně většímu běhu popohnal, . . .
v dáli ětěkali psi, ptáci poletovali
z luhů do výše . . . etln běžel podle
rychlíku a poskakoval v divném
skoku mezi atromy a křovinami.

Najednou nedaleko osamělého
hostince vozka zastavil.

Skočiv s kozlíku, otevřel mlčky
dvířka vozu, srazil železné stnpadlo
a podal ruku cestujícímu, jenž, od
pažím maje koženou mošnici, aes o
čil na kamenitou cestu.

Opět tak zticha stupadlo po
zdvihnuv, zavřel vozka dvířka a
vyatoupiv zase na kozlik, dal jem
ným mlasknutím znamení k další
jízdě. Koně se rozhěhli — a ne
motorný vůz hrčel dal v tiché, jedno
tvárné jízdě. Mezi tím byl již ce
stující vkročil do hostince, a dav
si podati sklenici piva, za stolem se
posadil. Byl to muž veliké postavy
a zdál se býti as padesátníkem.
Snadno bychom jej mohli míti za
ěedeaétnika, kdyby mužné jeho cho
vani, živý pohled, mladistvý úsměv
jeho rtů, nebyly svědčily, že srdce
i duch jsou mnohem mladšími, nežli
tvář. V skutku, vlasy byly šedivé,
čelo i líce vraakovité a celý obličej
jevil onu ochablost, jakou práce i
ztráta co znaky brzkého staří obli
čeji vtiskují. Předce však prsa jeho
mohutně ao dmula , hlava seděla
hrdě na šíji a v očích jiskřila se
mužnost a síla.

Šaty jeho prozrazovaly boha
tého měštana a nebylyby snad ani

pozornost na sebe obracely, kdybyahát nebyl býval zapnutý až po
krk, zvláštnost to, která ve spojení
s velkou pěnovkou, poukazovala na

nějakého vojína. Domaci, obslou
živše hosta, dali se, neberouce naň
žádného již ohledu, do své obvyklé
prace. :

Cestující spatřil dvě dcery, jež
řichézely a opět odcházely, spatřil

hospodského, přikládajicího na oheň
dříví i kamenné uhlí, matku, napl
ňujicí hrnce vařivem; nikdo však
nepromluvil s ním ani slova, ač oěi
jeho každého s přívětivou touhou
sledovaly a uamíva'íce se, jemně
tézati se zdály: „Ac ! což mne již
nemáte?“

Najednou dotknulo se bití hodin
uší jeho. Jakoby zvuk tento trapně
naň účinkoval, přeletěl výraz smut—
ného podivení přes jeho tvář a za

lašil úsměv na rtech rozhostěný.
govatav, zděšeně pozíral na hodiny,
až devět ran, jedna po druhé, po
světnici bylo doznělo.

Hos odsklr pozorovavši nepop
chopitelně) pohnutí cizincovo, při
kročila s podivem k němu, též na
hodiny hledíc, jakoby tam cosi zvlášt—
ního se nacházelo.

„Pravda—li, pane, zni pěkně
ten zvonek ?“ pravila, „Již po 20
let hodiny tak jdou, aniž by byly
kdy zpravovany.“

„Již 20 let!“ vzdychnul cizi
nec,“ a kdež jsou hodiny, jež dříve
zde vísivaly? kde jest pěkný obraz
rodičky Boží, jenž druhdy visel nad
kamny?

„Pryč, zničen, zapomenut, je—Ii
pravda?“

Zena :; podivením hledíc na
cizince, odvětila: „S obrázkem hrala
si naše Anička co dítě, a rozlémala
jej. Byl š atný, tak že nám pan
farář poví al, abychom si koupili
nový. Tamto visí nový. Neni-li
mnohem krásnější“

Cestující vrtěl, odplraje tomu,
hlavu.
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„A hodiny hned uslyšíte“, po
kračovala žena, „jest to staré hara
burdi, které vždy jde pozdě. Visi
již předlouhý čas v naší komoře.
Sl šte, ted právě biji“. -— Z druhé
jizby vnikal podivný zvuk do svět
nice hostinské. Byl to hlas tačí
pok'rikující: kukul kuku! devě ráte
po sobě.

Tu ozářil veselý úsměv tvář
cizincovu, který, do rovázen hos

odskou, do komůr y pospíchal,
kdež s radostí nevýslovnou hleděl
na hodiny, na nichž zezulka svou
píseň právě končila.

Mezitím obě dcery, plny zvě
davosti k cizinci přistoupivěe, s o
divením naň poziraly, velké, mo ré
oči své tázavě na něho i na matku
npíra'íce. Pohledy dívek přivedly
poně ud cizince k vědomi stavu
jeho & spokojen obrátil se opět do

vedlejší jizb , kam jej jeho tři společnice spodrivením nás edovaly.
Zajisté pocit blaha srdce jeho

naplňoval, tvář jeho zářila nejslad
ším výrazem svěžesti a lásky; oko
jeho, vlhké pohnutím, takou radosti
svítilo, že obě dívk spatrným za
libením k němu se liližily.

Uchopiv obou za ruce, pravil:
„Co činím, jest Vám snad po

divno, milé dítky? Nemůžete snad
pochopiti, proč mne hlas staré ze
zulky tak mocně dojímá? Ach! byl
jsem též dítětem -—a otec můj při
cházíval v neděli po kostele sem,
aby svou pintu piva. vypil. Býval-li
jsem hodným, směl jsem s ním. A
tu jsem stával po celé chvile před
hodinami, čekaje, až rozmilá zezu
lice svá dvířka otevře; tančil a ská
kal jsem přije'im zpěvu a v dětinné
své _mysli obdivoval jsem ubohé
ptáče co pravzor umění . . . A obraz
rodičky Boží, který jedna z Vás
rozlámala , jsem miloval, protože
míval krásný modrý plášt na sobě,
a protože útlé Jezulátko po mne
ručičky své rozpínalo &.na mne se
usmívalo;— to dítě jest nyní skoro
šedesátiletě, vlasy jeho jsou šedivé

a obličej vráskovitý. Č ryatřicet
let prožil jsem v pustinác ruských
a přece si zpomináme na obrázek
Bohorodičky a na kukačku, jakoby
jen jediný den byl uplynul od té
chvíle, když mne otec můj naposledy
sem byl přivedl.

„Pocházíte z naší vesnice ?“
tázala se Anička.

' „Ach ano!“ odpověděl cestující
s radostným řekvapem'm, —-avšak
dojem slov jelho nebyl takový, jak
jej byl očekával: úsměv toliko oživil
tahy divčiny a to bylo již vše, ne
zdál se ani překvapeny ani roz—
vese eny jeho zprávou.

„Kdepak jest starý hospodský
Zabranský ?“ otázal se konečně
cizinec.

„Mím'te Jana?“ odvětila hos
odskzí., „ten již před pětadvaceti
ety na věčnost se odebral.“

„A manželka jeho, dobrá tlustá
Petruěa ?“

Též mrtval“ zněla odpověd.
„Mrtva, mrtval“ — vzdychal

cizinec -— „a mladý ovčák Ondřej,
co uměl tak pěkně košíky plést?“

„Také mrtevl“ pravila hos
podská.

Cizinec sklonil hlavu na prsa
a oddal se těžkomyslnému rozjímání.

Zatím matka odešla do stodoly
a pověděla muži, co se jí s nezná

mým ňřihodilo.ospodský přicháze'e lenivým
krokem do světnice, vytrh klepáním
svým dřevěnků cizince z trapněho
jeho dumání.

Tento povstav, blížil se v
otevřenou náruči k hospodskěmu,
jenž ale chladně ruky jeho se dot
knul a skoro lhostejně naň pohlížel.

„I Vy, Petře Zabranský, ne
znáte mne vic-e?“ zvolal truchlivě
cizinec.

„Neznám; nevím, viděl-li 'sem
Vás kd , pane!“ odvětil hospodský.

„gevite tedy, kdo s vlastním
uebezpečcnstvím života v bal-iné pod
led se potopil, aby Vás vysvobodil
od jisté smrti?“

Hoapodský krčil rameny. Bo



lestně dojat, vzdychal cestující hlasem skoro prose ným:
„Což jste zapomněl na mladíka,

jenž Vás vždy před druhy Vašimi
ochraňoval a tolíkero vajíček pta
čích přinášel, 'imiž jste si zdobil
věnce svoje? a něho, jenž Vás
učil dělati trubky a píšťalky z kůr
vrbové? Jenž Vás s sebou bráva ,
jede. na trh s pěkným trakal-em ci
hláře Pavla ?“

„Je tomu sice tak“, odvětil
hospodský, „i nebožtík otec vy rá
věl mi v skutku, že prý bych yl,
jsa 6 roku stár, ve hluboké bal-ine
zahynul. Dlouh však Honzík mne
pr' odtud vytá l — a ten za času
vá ck francouzských pod Napoleov
nem odešel. Kdo ví, kde v neza—
svěcené zemi mrtvola jeho odpočívá!
Bůh budiž milostiv ubohé duši 'ehol“

„Achl“ zvolal cizinec p esaje,
„a ted mne konečně poznáváte!
Já jsem dlouhý Honzík, čilí Jan z
Dlouhé Straně.“

A nedostav žádné na to od

povědi,Npokračoval s podivem:„ epamatujete se již na ostro
střelce, jehož měli na dvě míle v
okolí za nejlepšího myslivce, jenž
neměl sobě rovného v střílenl, jemuž
všichni záviděli, protože děvčata 'ej
tak ráda vídala? Ten jsem já, Ilan
Boreš z Dlouhé Straně.“

„Možná dosti,“ opáčil hospod
ský nedůvěřivě, „neznám Vás ale
phce, pane milý, aniž mi to budete
míti za zlé. Jest tomu již hodně
dávno, a kde se jindy obyče'ně
stříllvalo, stojí ted zámek, v n mž
ale od lonska nikdo nebydll.“

Zarmoucen chladnostl hospod
ského, nenamáhal se cestující více,
aby jej poznali.

„Ve vesnici bydlí mnoho mých
přátel, kteří zajisté posud na mne
nezapomněli,“ řekl pokojně, vstávaje
& k odchodu se maje; V Petře,
byl jste ještě příliš mlád dyž se
to vše stalo. Pavel cihlářův, jak

mne uhlldů zajisté mi padne okolokrku. By lí posud v „bahniěti'P“
„Cihelna již dávno shořela,
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jámy hlínně jsou zasypány. Tam se
ted' daří nejlepší seno cclé obce.
Jestitto pastviště bohatého Svatoše“

„A kde jest Pavel ?“
„„Celá rodina po onom olmi

odtud se vzdálila, nevíme kam, —
bezpochyby vymřela. Mluvíte, pane
o pradáVnych časech a tu nedosta
nete I'ádné odpovědi na své otázky,
nepůjdete-li k našemu hrohaři. Ten
ví na vlas vše, co od sta let již zde
se bylo přihodilo !“

„To věřím; vždyt musí být
Klokota už asi 90 let státi“

„Klokota? Tak se náš hrobař

nejmenuje. Matěj Srb jest jménoje o!“
_ Radostný úsměv přeletěl tvář

oizmcovu.
„Budiž Bohu chválal“ zvolal,

„že as oň jednoho soudruha mi
zachov !“

„Byl Srb Vaším přítelempane?
„Přitelem,“ odvětil cizinec hla

vou kroutě, „to právě nechci řící,
protože jsme se pořád spolu hašteo
řília hnevali: bylot to v záležitostech
lásky. Vímještě, jak jsem jej jednou
v hádce s mostu u Koleděje do po
toka shodil, tak že by se bezmála
byl utopil. Jest tomu ale již více
než třicet roků a Srb se bude ra
dovat, až mne uhlídá. Podejte mi
ruku budoucně častěji sklenici piva
zde v piju.“

Laplativ, vzal svo'i mo's'nici a
odešel. Za hos odou al se jedlo
vým mlázím k obromyslicim.

Jakkoli nehrubě potěšitedlné
byly výroky hospodského, přec vlíly
útěchu a radost v srdci cestujícího.
Sladký dech dob dřívějších ovíval
'ej a pode roudem upomínek, při

aždém km U v duši jeho vyvstá
vajicích, cítil se jako znovu zrozená.
Jedlové mlází, všude jej obkličující,
přicházelo mu cizým, zde stával
ondy mohutný les jedlový, jehož
strom přechovávaly množství pta
čich nízd; na jehož pokraji jahody
tak krásně zrály! Stalo se však s
lesem, jako s obyvatelstvem vesnice.
Staré stromy pohynuly, nebo byly

44c
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ekan , a s ové 'cjich zaujali
vmyílstototyb,aby mvou životní dráhou
se dali. Byli cestujícímu cizí aproto
též zcela lhostejní. Avšak ]ptactva
zpěv, ze všad z listi zaznívajíoí, byl
posud tentýž; i kvílícl hukot větru,
“ehlíčím stromů pohybující, i cvrkot
koníčku, i vzduch luhů se svým
libým zápachem: — věcí sice byly
proměněny, věčné však účinky při
rody zůstaly v celku beze změny.
Takovéto asi myšlenky rodily se Č
duchu cestovatele a ač vesel a spo
kojen, kráčel přece v před, nepo
zdvihna hledu svého vzhůru, až
lesík měl za sebou.

Zde rozkládala se před ním
řada polí i pastvin, mezi nimiž po
tůček v příjemných záhybech se
vínul; asi čtvrt hodin dále vyku
kovala špičatá. věž ostelní s po—
zlaceným kohoutem, leslmouclm se
ve slunci co hvězda; zdáli zaznívalo
sem klapaní mlýna. Jakoby byl
pohnut nepochopitedlným dojmem,
na'ednou se cestující zastavil. Oči
jello zalily se slzami a nechaje mo
šnici na zem padnouti, rozepjsl ná.
ruč svou, an výraz lásky a neju
přímnější radosti tvář jeho ozařoval.

V tom okamžiku zaznělo slavně :
„Anděl Páně!“ Cestující oklekna
sklonil hlavu svou hluboce prsoum
a zůstal chvilku nepohnut, chvěje
se jen v dojmu tomto. Modlitba
proudila mu srdcem i rtoma, když
oko své, plné vroucného vděku, k
nebesům povznesl a ruce sepjaté k
Bohu pozdvihl. Pak vezmu opět
mošnicn svou pod paží, kráčel ne
trpělivě dále, stále upíraje oči na věž.

„Ty aspoň,“ mluvil k sobě,
nejsi změněn, skromý, nízký koste
líku; kde 'sem byl křtěn, kde vše
se radovařo při mém prvním sv.

přijímání, kde bylo vše tak podivuodné, krásné a svaté . . .

Ach! spatřím opět obraz pannMarie, se z atým rouchem a st 
brnou korunou, sv. Antonína s hez
kým prasátkem a černého čerta s
červeným jazykem, o kterém se mi
již tak často zdálo. — A varhany,

na kterých uměl náš kantor tak
mile hráti, když jsme my hlasitě
zpívali:

„Zdrávas Panno Maria,
matko milostiva!“ —

Tato slova zazpíval cizinec
hlasitě; upamatovanl to však ho
hluboce dojalo, neb z očí jeho se
vyl-inuly lesknoucí se slzy. Mlčky
kráčel dále, až došel k můstku, jenž
přes potok vedl na bahnitý palouk.

arovný úsměv vzaříl obličej jeho,
jakoby celá duše ve tváři se zr
cadlila.

„Zde tiskl jsem pone'prv ruku
Rozinu,“ pravil dojat „Z e učinily
oči naše ponejprvé ono vyznání, jež
srdcem otřásá.a mládeží nebe otvírá.
Tehdy leskl se červený zlatohlav
v září sluneční, žáby kňukaly, plny
život jako dnes a skřivan prozpě
voval si nad hlavami našimi“

Překročiv můstek, dostal se
na palouk:

„Ach,“ pravil sám k sobě,
„žáby, které viděly naši lásku,
pomI-ely, skřivanci pomřeli. Dítky
jejich vítají ted kmeta, navracujícího
se co strašidlo z dřívějšíchvdob.
A Roza, draha moje Roza! Zije-li
posud? Snad- Vdana tuším, bude
již, dítky bude míti. —-Ti, ježto zů—
stavíme, vždy zapomínají na bratra
nebohého, bloudícího daleko od ot
činy své . . .

Jakési veselé usmání pohrá
mu kolem rtů.
„Poutníček ubohýl“ povzdychl

„cit žárlivosti v ňadrech ch se
probouzí, jakoby srdce tvé posud
se těšilo jarem. Doba lasky pro

tebe již dávno Ipominula . . . ne—škodí to: jen d ž mě pozna a na
naši ohnivou na onnost se upama
tuje, pak () Bože, nebude mi líto
cesty 150 mílové a potěšen do hrobu
se položim mezi zemřelé své rodiče
a přátele. '

Nedaleko vesnice vstoupil do
hospody „u pluhu“ a dal si podati
sklenici piva.

valo



U kamen seděl muž velmi
starý, nepohnutě jak socha do pla
mene bledě.

Nežliještě hospodské. ze skle ».
se vrátila, oznal cestující ono o
starce. Ryc le stolici svou k jeho
postaviv, uchopil se 'eho ruky.

„Budiž Bohu chvála, že Vás
nechal tak dlouho na živé, strýčc
Nováku! Vy pochazíte _'eště z těch
starých dobrých časů! čož mne už
neznáte? — Neznáte dobrého jino
cha, jenž Vám lézal přes plot a
sjidal jablka ještě třeba nezralé?

„Seat a devadesét let,“ mum
lal stařec z místa se nehýbaje.

„Je tomu tak,“ povzdycbl ce
stují, „ ekněte mi. ale, stryče, jest

Roza lgwlářovaposud na živě?“„Lest &.devadesát let!“ bručel
stařec dutým hlasem.

Hospodská. donesla pivo.
„Jest slepý & hluchý, milý

pane ;“ pověděla cestujícímu, „nc
mluvte naň, ont Vam nerozumíl“

_ „Slepý a hluchý !“ šeptal cizmec zo ale; „Jakou to pomstu
přináší čas neuprosný ve třiceti le
tech! Nebesa! Kráčím zde mezi
troskami celého pokolení lidského“

„Ptáte se po Kolářově Roze,“
uchopila se opět slova hospodské..
„Náš kolář má.sice opět dcer, žádná
však z nich nejmenuje se tak; nej—
starší, Bětka, provdala se za listo
noše, druhá, Lidka, obírá se šitím,
třetí nazývá se Bára a nejmladší
Kačenka jest trochu blbá.“

„O těch lidech jít ani nemlu—
víml“ zvolal cestující netrpělivě,
„myslímt rodinu Bozvodovuf“

„Ta dávno již vymřelal“ od
větila žena.

Hluboce ohnut, zaplatil ce
stu'icí a opusti sc zimničnou ry
c ostí hos odu.Předc dveřmi udeřil
se rukou o čela a zvolal pln zou—
falosti:

„Ach Bože! ona též? Mo'e
ubohá. Roza mrtva! Pořád, po d
jen to slovoneuprosné :mrtev, mrtva!
zádný na zemi mne tedy již nezna!
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Ani jediný člověk nemá tedy přá.
telský na mne hleděti.“

„Klo ýta'e 'ako omámený,
obrátil se En lžřovmě jedlové a po
depřev hlavu o stromek, zůstal státi
žalem a smutkem přemožen. Pak
vešel zdlouhavým krokem do ves
nice. Cesta vedla jej právě osamě
lým hřbitovem; u aty kříže zasta—
vil se a sejmuv k obouk, šepotal:

„Zde, před obrazem Ukřižo
vaného, ujistila mne Roza že mi
zůstane věrna, a že bude čckati, až
se navratim. Hynuli jsme bolestí;
na stolici tuto padaly slzy naše a
přemožena žalem, přijala zlatý kří
žek draze vykou eny základ lasky
mé. Ubohá. přítel yně! Snad právě
teď stojím na hrobě Tvém!“

Při smutném tomto rozjímání
sklesl bojácné na klekátko a zůstal
chvíli jak bez sebe seděli. Lenivě
hleděl po hřbitově, na kterém malé
růvky nové hroby naznačovaly. B lo
mu líto, viděti tolikero křížů dře—
věných, stářím s adlých, aniž by
kdo na to pomýš el, tyto pomníky
na hrobech otce neb matky opět
postaviti. Rodiče jeho odpočívali
taktéž v zemi této; kdo však byl
sto, pověditi mu, kde jsou jejich
hroby? . . .

Tak snil dlouho sny bolné a
smutné; neproniknutelná. věčnost té
žila jako náhrobek ducha jeho . .
když kroky lidské jej ze zoufanli—
vého dumaní vytrhly.

Podle zdi hřbitovní přicházel
starý hrobník s motykou na rameně.
Bylo na něm viděti nesmazatelné
známky stáří a chudoby; záda 'eho
byla ustavičn m ko áním poně ud
nakřivena; v se je o bílé a tvář
hlubokými vras ami zorana, z oka
jeho však zářila posud síla a rozvlaba.

Náš cestující poznal v něm na
první pohled Srba, soka svého a
chtěl mu hned jíti vstříc; avsak
trpký klam, jakého se mu bylo do
stalo, zdržel 'ej, tak že si umínil
nemluviti niče o, nýbrž čekati, po
zna—lijej Srb.
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Hrobník zůstal několik kroků

od něho státi a pozorovav jej s tvářízdánlivě lhostejnou, naznačí si mo
tykou čtverhran ro nový hrob.
Přece však po c vilkách hleděl
stranou na Jana před ním sedícího
a radost závistiva koukala mu z
očí. Cestující, jenž byl na omylu
s výrazem obliče'e hrobníkova, cítil
hlasitý tlukot sr ce svého, plného
očekávání, že Srb k němu přijde a
jménem jej pojmenuje.

Hrobnik ale, pohlednuv ještějednou ostře na ně o, sáhl do své
staré vesty a vyňal starou, oěumělou
knížku s olůvkem. Obrativ se, zdál
se něco do knížky zaznamenávati.

Toto jednání, sp'ojené s vítěznýmvýrazem tváře je o, překvapilo ce—
stujícího tak, že vstav popočel k
hrobníkovi a pln podivu se tázal:

„Co píšete do té knížky?“
„To jest moje věc odpověděl

Srb. „Mám Vás již dlouho ve svém
seznamu; teď si dělám křížek k
jménu Vašemu“

„Znáte mne tedy ?“ ptal se
radostně cestující.

„Znam—liVás,“ žertoval hrob
ník, „to nevím; pamatu'u se však,
jakhy se to včera byo stalo, že
zl zavistnik mne shodil do potoka,
k o bych se bezmála byl utopil, a
to proto, že mne Roza kolářova mi—
lovala. Od té doby sice již mnoho

vody uplynulo, avšak“ . . .„ y od Rozy milován?“ vpadl
mu cestující do řeči.

To není pravda, pravím ja!“
„Ach! V to víte, zavistniku,

jakým jste te dy byl. Nenosila—li
pak po celý rok evěcený stříbrný

prsten, kterš 'sem jí z Mirotic donesl? A ne yí jste Vy to, jenž jí
násilně prsten strhl a jej do potoka
hodil?

— Trudný úsměcb ukazal se
na tváři cestu'íciho.

„Srbe! brbe!“ zvolal, „mýlimc

se, stávajíce se dětmi samými upomínkami. Věřte mi, Roza Vás nikdy
nemilovsla, jak snad myslíte; prijala
prsten Váš pouze z přátelství a že

byl posvěcen. Já. býval v mládí
často ostrým a hrubým a nevždy
ělechotně jednal jsem se soudruhy
svými; měl -by ale během čtyrya
třiceti let, teré způsobem tak zni—
čujícím se jevily na všem, na lidech
i věcech, jedině naše nejzhoubnějši
vášně zůstati neochlazeny? Ach,
Srbe, má—ližjediný člověk, jenž na

mne nezapoměl, býti mým neprítelem a jim těž zůstati? ojďte, o
dejte mi ruku, budme přátelé! či
ním Vás šťastnýmpro zbytek Vašeho
živob til“

obm'k ln hořkosti odtahna
ruku svou, řek :

„Zapomenout? Já Vás zapo
menout? Pozdějiž! Otrávil jste život
můj! Neušel am jediný den, co bych
na Vás neb l myslil. Stalo se to
snad, bych ám žehnal? Nu, suďte
sám, Vy, jenž jste mne učinil ne—
šťastným!

Sepna třesoucí ruce své kne
besum, zvolal cestující hol-ce:

„Božeí Bože! Jedině zášť po—
znáva mne! Jedině zůět nezapo
míná na mne!“

„Dobře 'ste učinil, přijda sem,“
chopil se hro ník slova se smíchem,

„abyste u svích zemřel'ch rodičůodpočíval. Sc oval jsem am pěkný
hrob: Položím p šného dlouhého
Jana pod oka , a y deštově voda
zlobu z mrtvo y jeho smyla.“

Náhlé zachvení hnuío údy ce
stujícího a blesky vzteku sršely mu
z očí. Toto mocné rozčileni ustou
pilo však brzy pocitu bojácnosti a
soucitu.

„Odstrkuje ruku bratrovu,jenž

(po čtyryatřiceti letech opět do ot—iny se vrací: první pozdrav, jímž
uvítáte svého starého soudruha, jest
hořký posměch! O nikoli, Srbe, ne
jednate dobře! Avšak budiž! Ne
mluvme o tom více! kněte mi,
kde moji zemřelé rodiče jsou po
chovánií“ ;

„Nevím,“ zamumlal hrobník.
„Jeat tomu již řes pětadvacet let,
co zemřeli a odaté doby jsem kopal



na tom místě již as po třetí nový
hrob.“

V těchto slovech bylo pro na
šeho cestujícího cosi velmi trapného;
téměř bez vlády sklonil hlavu svou
na prsa, pohroužen jsa v bolestném
zoufalství a upíraje zrak svůj pevně
k zemi.

Hrobník dal se opět do práce,
ašvak jaksi lenivě, jakoby i on se
byl oddal temnému dumání. Viděl
&. oznal trpký bol cestujícího a
uleld se sám v utrobě své nad tajnou
mstivostí, jaká. se u něho byla uká
zala, poháněvši jej, aby bližního tak
bez soucitu trýznil.

Tato změna mysli zračila se
nyní i na tvářijeho; šklebivý ůsměch
zmizel ze rtů a on pohlížel na sou
druha s rostoucím soucitem. Pomalu
k němu řikročiv, uchopil se jeho
ruky, m uvě tichým, přece však
pronikavým hlasem:

„Jenel příteli! od ustíte mi,
co 'sem učinil a řekl. .?ednal jsem
ncšlechetně a rouhavč; víte—livšak,
J ene, co jsem Vámi musel vytrpčti?“

„Srbe !“ zvolal druhý, pohnut
ruky jeho se chápaje : „Byly to bludy
mládí našeho. A hle! jak málo
jsem myslil na nepřízeň Vaší! Ze
jste jméno moje vyřkl, bylo mi ne
výslovným blahem . . . Jsem Vám
zato povděčen, ač jste mi svým
trpkým posměchem srdce zlomil . . .
A teď mi povězte, kde Roza jest

ochována? Ona se v nebi raduje,
dyž nás spatří smířeny a sbratřeny

na hrobě svéml“
„Pochována ?“ tázal se hrob

nik' „kýž b Bůh dal, aby byla.
pochována, ušohaf“

„Cože? co tím, chcete říci?“
zvolal cestující. „Zíje snad Roza
ještě?“

„Ano, žije, možno-li strašlivý
osud, jaký musí snášeti, nazývati
životem.“

„Děsíte mne! Mluvte pro bůh!
jaké neštěstí ji postíhlo?“

„Jest sle al“
„Slepú'ř oza slepá.? Tedy žá.
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dně oči, aby mne opět zhlédla! ó,
běda, běda mi!“

Bolem řemožen dovlekl se
bídně ku sto 'ci, a sklesl na ni.
Hrobník se k němu přiblížil.

„Již deset let 'est slepá,“ prac
vil, a vyžebrává si ennl svůj chléb.
Dávám ji každý týden dva krajíce
a pečeme-li, dostane vždy malý ho
chník.“

„Díky! Díky!“ zvolal, „Bůh
Vám žehnej za lásku Vaší k ní.
Beru to na sebe, Vám v Jeho sv.
jmeně odplatiti. Jsem bohat, velmi
bohat! Ještě dnes se uhlídáme. Teď
ale bez meškání mi řekněte, kde
Roza 'e; každý okamžik jest pro
ní do Ou neštěstí.“

S těmi slovy táhl hrobnika za
sebou ze hřbitova. U vchodu uka—
zal Srb do dálky.

„Vidíte,“ pravil, „tam za hou
štím, jak se z malého komína kouří ?
Jest to chýžka pometlůře Horáka.
Tam ona bydlí.“

Nečekaje dalšího výkladu, krů
čel cestující v naznačeném směru
vesnicí a brzy došel k osamělému
obydlí.

Byla to nízká z dřeva ahlíny
zbudovaná chaloupka, z venčí však
bílým vá nem obílena.

Ne aleko dveří válely se čtyry
malé dítky na teplém slunci, hra—
bajíce v písku aneb věnce vijíce z

modrých chrp a planých růží. Bělybosy a napolo nahy: nejstarší, c a—
pcčck asi šestiletý, měl jen košilku
na sobě. Kdežto jeho sestřičky na
neznámého nesměle a stydlavě po
kukovaly, díval se naň chlapeček s
jakousi smělostí, spojenou s podivem
a zvláštní Ozorností.Cestující, usmávl
se na děti, vstoupil neprodleně do
chaloupky, kde _se právě muž obí
ral vázáním koštat ažena předem'm
na přeslici.

Lide tito byli asi třicetiletí a
zdáli se připrvním ohledu s osudem
sv spokojeni. statné bylo vše
z e tak čisto, jak tomu jen ven—
kovský život v bytu tak obmezeném
může připustiti.
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Vstup jeho mělo je překvapil,
ač se zdvořile k němu chovali,
chtíce mu býti k službám. Myslilt,
že se jde táti na. cestu, a muž byl
již hotov, jíti ke dvéřům, aby mu

cestu ukázal . . . Když však cizinec
atrně rozčilen a. netrpěliv se tázal,

Bydlí—li zde Roza Rozvodora, tu
manželé vyměnili spolu podivný po
hled, nevědouce co říci.

- „Ano, milý pane,“ odpověděl
konečně muž. „Roza zde bydlí: ted'
šla ale na. žebrotu. Rád byste s ní
mluvil?

„Ach Bože! kde pak jest?“
zvolal cestující. „Není možno, ji
hned vyhledati?“

„To jde s těžkem, pane, odešla
s naší Mařenkou, aby Sl obešla své
známosti; za hodinu bude ale jistě
doma.“

„Smím zde čekati, dobří lidé?“
tázal se cestující. Sotva slova tato
domluvil, běžel již muž do komory
a. přinesl židli, které, až drsná. a
hrubá., přece čistotou svou nad chromé
židle ve světnici vynikala. Na tom
neb lo však ještě dosti“ žena vyňala
sně obílý šátek ze skříně a roze—
st'revši ho přes židli, žádala cestu
jícího, aby se posadil. Tento se divil
nad tak prostou, přec však upří
mnou dobrosrdečností & děkuje na
vrátil šátek ženě, načež se posadiv,
po světnici se díval. Zdált se něco
hledati, co by mu o Roze vyprávělo.
Jakmile hlavu svou na druhou stranu
obrátil, cítil, že malá. ručinka jeho
ruky se dotkla a jí sv 'mi prstíčky
hladila.. Překvapen ta ou náklon
nosti, obrátil se. Zrak 'eho utkvěl
v modrých očinkách ch apečka, li
bým a laskavým úsměchem naň po
zírajicího, jakoby byl jeho otcem
neb bratrem.

„Pojd sem, Petříčku,“ volala
matka, „nesmíš býti tak opověžlivým,
dítě mé !“

. Petříček ale nezdál se příliš
dbáti na. toto na omenutí, pohlížel
na. neznámého t jak dříve a hla
dil ruce jeho, tak že __tentonevěděl,
co si má. o tom mysliti. Tak ne—

pochopítelným byl mu dojem, který
náklonnost chlapcovu naň učinila.

„Milé dítě!“ pravil „jaké to
máš krásné modré oči; pod' sem,
dám ti něco, poněvač 'si tak odný.“

Vyňav svou stří rem a. erlami

protkanou tobolku, dal něko “k ma—ých penizů chlapci, jenž s podive
ním sice na takový dar pohlížel,
ruky cestujícího se ale přece ne—
spustil.

Matka vadila se s chlapcem:
„Petříčkul Petříčku! nesmíš býti
takovým nezdvořákem; poděkuj se
pánovi a olib mu ruku.“

Klu ina políbiv ruku &skloniv
hlavinku, řekl: „Děkuji Vám, pane,
dlouhý Jene“ . . . Blesk zajisté nebyl
by se cestujícího mocněji dotkl, než
vyslovení jména toho tímto nevinným
dítětem. Slzy mimovolně mu ka.—
nuly po tváři; pozdvihna dítě na
klín, & hledě mu hluboko do očí,
pravil: O, ty šelmičko! Co ty mne
znáš? Vždyť si mně nikdy ještě ne
viděl? Kdo ti pověděl moje jméno '(“
„Slepě Rom,“ zněla. odpověd.

„Ale jak to možno žes mně

%oznal, nebo jest to Bůh sám, jenžvou dětinnou mysl osvítil?“
„O! Já jsem Vás hned poznal,

vypravoval Petříček;u když vodím
Rozu žebrat, tu vypravuje vždy o
Vás; praví, že jste veliký, že máte
černé jiskřící se oči; a že se navrá—
títe a něm všem přinesete pěkné
věci . . . a já. jsem se nebál, pane,
neb Roza í'ckla , že Vás musím
mít rád, a že mi přinesete veliký
luk se šípem.“

Cestující naslouchal pozorně
sladkým a prostým výkladům dítěte.
Najednou vzav si je do náruče, po—
líbil je a pravil vážně:

„Otčc, matko, dítě to jest bo—
haté! Vychovám jehvyučim je a.
bohatě je obdarují! Ze mne pozna
lQ; tp má. býtjcho štěstím na zemi.“

Rodiče byli celí omráčcni po
divem & radostí.

Manžel odvětil, koktajc:
„Ach! to jest přemnoho do

broty. My_jsme Vás též poznali;



nebyli jsme však zcela jisti. Roza
nám nepověděla, že jste bohatým
pánem.“

„A Vy též mne znáte, dobří
lidé?“ zvolal cestující.

„Jsem zde mezi přáteli; na
cházím rodinu, příbuznost ——tu,
kde jsem osud jen smrt a zapo—
menutí, nae ázel.“ _

Zena ukázala ted stag, kou
řem již začazeně obraz. oborodičky, pravíc: „ aždou sobotu roz—
svěcujeme zde světlo za navrácení
aneb za . . . duši Jana Boreše“

Nábožné pohlédnuv k nebesům,
zvolal cizinec v nadšení: „O Bože!
budiž veleben, že jsi učinil lásku
mocnější, než zášť! . . . Nepřítel
můj uzavřel jméno má s temnou
památkou nenávisti v srdci svém;
přítelkyně má žila v paměti mé,
vše okolo sebe svou láskou napl—
ňujíc a památku mou zachovávající
Ona mne zde učinila oblíbena, . . .
. . . když mne 150 mil od ní od
lučovalo! Díky, ó Bože! Dosti jsem
odměněn.“

Dlouhé panovalo ticho, až Jan
Boreš zase nad rozčílem'm své mysli
zvítězil. Zatim zpozorovali domácí
patrné jeho pohnutí. Manžel se sice
práce své byl již chopil, byl však
na pozoru, aby při nejmenším zna
mení hosta svého k jeho službám
se dostavil.

Tento pozdvihnnv Petříčka na
klín, tázal se:

„Bydlí zde Roza již dlouho?“
Zena, chtíc mu celou tu věc

hezky široko vyprávěti, pošoupla
přeshci svou blíže k němu a posa
divši se, počala: „Po smrti starého
Rozvody děti se rozdělily; a Roza,
která za žádný svět se nechtěla
vdávat — není za otřebí, abych
Vám řekla proč — za podíl svůj
odstoupila bratru pod tou výminkou,
aby ji až do smrti u sebe zachoval.
Při tom zabývala se děláním čepic.
Vydělala si hezký capsrt ——a ne—
musela všechno dáti bratrovi. Vy
nakládala cely svůj výdělek na dobré
skutky; navštěvovala nemocné, pla
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tila lékaře sv'mí penězmi, když vi
děla tůze veli ou bídu. Vždy věděla.
dobrým slovem potěšiti. Tak se i
stalo, že manžel můj —-—nebylijsme
ještě ani půl roku svo'i ——jednoho
dne nebezpečně zac lazen řišcl
domů ———„odtudmá osavá ten
kašel. — Ze dobrý můj manžel ne—
leží ještě na hřbitově, máme o
Bohu 'en Roze k oděkování! Ac !
pane, dybyste by věděl, co z pouhé
lásky nám učinila! Přinesla pokrý—
vky, — bylot zima a my velmi
chudí; — objednala ještě dva lé
kaře z jiné osady, aby se nad man
želem mým radili; bděla u něho,
ulehčovala mu trápení a starost
moji láskyplnými slovy, a dala nám
všechny peníze, co jich bylo potřeba
k zaplacení potravy a léku;-—- neb
Roza byla všude v lásce; a šla-li
do dvora aneb k bohatým dvořá—
kům, aby prosila o podporu pro
chudé, nikdy jí daru neodepřcli.
To trvalo šest neděl, co manžel
stonal —-—a Roza nás ošetřovala a
pomáhala nám, až zase mohl pra—
covat.“ . . .

„Jak musíte ubohou slepou
milovati!“ povzdychl Jan.

Muž na okamžik od práce
ustal; slzy leskly se mu v očích a
s pravým nadšením zvolal: „Kdyby
krev mo'e 'í mohla zrak navrátiti,
vycedil yclmji až do poslední krů
pějel“

Výrok tento mocně působil na
Jana. Zena zpozorujíc to, kývala
na muže, aby jei k tichosti napo
menula. Pak pokračovala:

„Po třech měsících na to ob
dařil nás Pán Bůh dítkem, — sedí
na klíně Vašem — Roza, která
dlouho před tím o příští jeho věděla,
chtěla mu být kmotrou a Jakub,
bratr muže mého, kmotrem. V den
křtu byla řeč o tom, jaké jméno
bychom dítěti dáti měli. Roza pro
sila, aby se Jan jmenovalo, kmotr
však, ——jest sice dobrý člověk ale
neustu ný -—-chtěl, abychom je na—
zvali etr, jaki on se jmenoval.
Po dlouhé hádce dostalo jméno:
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Jan Petr; my je nazýváme Petříč
kem, proto že k_motr ——na kterém
zde záleží, vždyt dítě jest chlapec,
-— to tak míti chce a velmi by se
hněval, kdybychom tak neučinili.
Roza však nechce o Petííčkovi ani
slyšet: ona jej nazývá. IIonzíčkem,
a hoch si 'iž na to uvykl a ví, že
se jmenuje Ionzíček, poněvač jest
to též Vaše jméno, drahý pane!“ . . .

Cestující tisk s vášnivým roz
čilenim dítě na prsa svá a ohnivě
je zlibal. V němém zamyšlení po
zíral na kvetoucí obličej hošíkův a
srdce jeho překypovalo sladkým
truderg.

Zena pokračovala: „Bratr Ro
zin vedl obchod s některými prů
myslniky v okolí. Zbohatnul prý
obchodem tímto, neb týhodně vyvá
žel asi deset vozů otravy. Z po
čátku to chodilo (Febi-e; najednou
však jeden obchodník, s nímž stál
bratr _Rozinve spojení, pozbyl jmění
a neštastný Rozvoda,jenž za všecko
stál, přišel na mizinu a tak zchudl,
že všechen jeho majetek nedosta
čoval, aby aspoň polovici dluhů za
platil. On sám umřel zármutkem
nad tím; Pán budiž duši jeho mi
lostivl Roza se přestěhovala potom
k Lonkotovi, co bydlí tam na rohu,
do malé komůrky;v tom roku však
vrátil se Karel, syn Lonkotův, -—
jenž byl k vojsku odveden -—domu
se zapálenýma očima. Za čtrnáct
dní po svém příchodu oslepl. Roza
měla s ním ůtrpcost, a sledujíc je
nom hlasu srdce svého, opatrovala
jej v nemoci a vodila 'ej na pro
cházku, by se oněku občerstvil.
— Avšak Roza ostala tutéž nemoc
oční — a od té doby nikdy více
neprohlédla. Starý Lonkota umřel

a děti jeho se někam rozešly. SlepýKarel bydlí zde na blízku ujedno o
rychtáře. Prosili jsme Rozu, aby u
nás bydlela, ujištujíce, že ji rádi ví
dáme, a že bychom rádi po celý
život pro ni pracovali; — a ona
přišla s radostí. — A to můžeme
říci, at to Pán Bůh slyší! — jestu
nás skoro již šest let a ještě od

jemně hýbúní očí

nás ncuslyšela nic jiného, než slova
přátelská; vždyt jest tak dobrotiva
a laskava — a mít—lise něco státi,
co jest Roze přijemno, tu se bijou

lnašedítky, aby při tom první mohlyýti.“
„A ona žebra ?“

cestující.
„Ano, pane, není to však naší

vinou !“ odvětila žena, cítíc se v hr
dosti své uražeua. „Nemyslete, že
jsme zapomněli, co Roza pro nás
učinila, -— a kdybychom se byli
museli pro ni k pluhu dáti zapřá—
hnouti a hlad trpěti, -— nebyla by
přece směla žebrati. Co si o nás
myslíte, pane? Nikoliv, déle než
šest měsíců jsme tomu nepřipustili

a to jest jediiíg'vbol, který jsme jizpůsobili. -— dyž se rodina naše
tak rychle množila, myslila Roza
ve své andělské duší, že nám snad
bude břemenem a chtěla nám po
máhati. Ničeho jsme nemohli proti
ní poříditi: ona se rozstonala mr
zutostí; viděli jsme to a půl letům
prošení jsme jí konečně přece mu
seli voliti. Vždyt to není žádná
ham a pro slepou ženu! Ačkoli

povzdychl

jsme chudí, nemame toho, Bohu
díky, zapotřebí! Z toho, co vyžebrá,
vnutí nám někdy jednu část — ne
můžemet s ubohou pořád v nesvor
nosti žití — dáváme jí to však dvoj
násobně nazpět; ačkoli to neví, jest

přece lépe ošacena, než my a jídlo,teré jí davame, jest též mnohem
chutnější, nežli naše. Zvláštní hr
neček stává pro ni u ohně. ——Vidíte!
tu je: několik vajec na měkko. —

Z ostatních eněz, co dostává.,
chce, vyrozumčla-ii jsem jí dobře,
uložiti malý kapitálek pro dítky
naše, až budou velké. Jsme jí
vděčni za tu lásku; co však můžeme
činiti, pane ?“

Cestu'ící poslouchal řeč tuto v
tichu hlubo em ;jenom blažený úsměv
rozhostivše se po 'eho obličeji, a

dokazovaly, jak
slastnŽmi city srdce mu překypuje.

Zona již domluvila a točila opět
přeslici.



Chvilku 'estě zůstal cestující
bez pohnutí. ajednou posadil dítě
na zem a obrátiv se k muži, pravil
hlasem velícím:

„Přestaňte s rací svou!“
Pometlář, ač joj nepochopoval,

přece ostal, divě se zvuku hlasu jeho:
„Přestaňte pravím -—a podejte

mi ruku Dvořákulu
„Dvořákul“ šeptal pometlář

pln podivu.
„Pojďte, pojďtel“ pravi cestu

jící, „vyhoďte koštata svá oknem:
dám Vám celý lán, 4 krávy, jedno
tele, dva koně avše, čeho je v do
brém sedlském hospodářství. — Ne
věříte mi?“ _pokračoval, ukazuje
pometláři hrst zlatníků, „jest pouhá

prravda, co povídám! Mohl bycham tyto peníze dáti, miluji Vás
ale velice, než abych peníze do ruk
Vaše dával! Vlastníkem dobrých
ozemků Vás učiním a Vás idítky
aěe budu chrániti i po smrti své!“

Dobří manželé ohliželi za sebe
vlhkýma očima, a z álo se, že toho
posud jeětě dobře_nepochopují. Když
cestující pří ověd svou chtěl ma
kovati, chopil jej Petříček za ruku,
chtěje mu něco říci.

„Copak cheeě, milé dítě?“ tá
zal se Jan.

„Pane Jene," odvětil hoěík,
„hleďte, rolníci přicházejí z pole.
Já vím, kde je Roza. Mám jí běžet
vstříc, abych jí řekl, že Vy jste
přišel?“

Cestující vzav chlapečka za
ruku, táthej za sebou ke dveřím.

„Pojd, pojd, veď mě!“ pravil.
A jen mlčky s rodinou se roz—

loučiv, kráčel za chlapcem, jenž se
čerstvým krokem k návsi byl obrá—
til. Rolníci přiběhli ze stodola stájí
a koukali na ně, vyjevně, jakoby
se něco velmi neobyčejného bylo
stalo. V skutku to bylo odivné
divadlo: dítě v košilcc & s osýma
nohama, smějíc se a vesele blábolíc,

boku cizincovu. Lidě nemohli

pochopiti, jak bohatý pán, jenž se

jím nejméně baronem býti zdál, sÍPetříě em pometlářovým se může
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vésti. Ještě větší bylo však jejich
podivení, když videli, že cizinec
shýbnuv se hošíka olibil. Jediná.
myšlénka, která. ně tcrým z nich
přišla do hlavy; ku ktcróto brzy
všichni se přiznávali, byla, že ho
hatý pán dítě to rodičům odkoupil,
bera si je za vlastní.

To se častěji stávalo od bez
dětných měštákův —- a pomctlárův
Petříček se svýma velkýma, mo—
drýma očimaa kudernatou hlavinkou
byl za'isté nejhezčí chlapec ve vsi!
— By o to však přec divné i hezké.,
že boháč ten dítě hned v košilce s
sebou vzal!

Zatím kráčel cestující dále.
Celá. vesnice zdála se mu ozářena
světlem nebeským, listí stromů opa
třeno živějším zelením; nízké cha
loupky se naň smály, ptáci čaro—
krásně zpívali, vzduch byl naplněn
zápachem balsámovým . . .

Cbtěje nové této slasti poží—
vati, odvrátil zřetel svůj od dítěte.
Oko jeho hledělo do dálky a zrak
jeho snažil se proniknouti stromy,
stojící na druhém konci vesnice.

Najednou zatáhl jej chlapec
prudce za ruku, hlasitě volaje: „Tu!
tu! Roza přichází s naší Mařenkoul“

Bylo viděti starou slepou ženu,
již vedlo děvče pětileté přicházcti
z pozadí na cestu.

Cestující zastaviv se, pozíral
na. uhohou stařenu, z dáli přicháze—
jící, s bolestí a žalem. To byla
jeho Roza? Krásná, vděkuplná děva,
jejížto obraz tak živý a mladý, v
srdci 'cho byl skryt?

oto rozjímání však okamžitě
se skončilo; táhna dítě za sebou,
spěchal ]: své přítelkyni. Přiblíživ
se k ní asi na padesát kroků, nev
mohl se více zdržeti:

Jméno; „Rozal Rozal“ vinulo
se moci nadšenou z prsou jeho.

Když zvuk tento dostihl ucha
jejího, vyňala, chvějíc se, ruku svou
z ruky své průvodkyně, a stanula,
jakob mrtvicí raněna. „Jene !J ene !“
zvolaa a již mu ležela v náruči.
Při tom vytáhla cosi ze záňadří a
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roztrhavši lpásku, na krku upevněnou, ukáza a s posměchem nejistoty
zlatý křížek.

Jan ji chtěl obejmouti. Slepá
však jej jemně odstrčila a chopila
se ruky jeho, jenž trapně zdráháním
tímto b 1 dojat.

„ ene! umírám štěstím“ —pra
vila; „učinila jsem však Pánu Bohu
slib — Pojd, doved mně na hřbitov!“

Jan nepochopoval, co Roza za
mýšlí, avšak zvuk hlasu jejího pra
vil mu, že se zde jedná o něco,
vážného, svatého a velel mu, přání
přítelkyně bez odporu vyplniti.

Nedbaje na venkovany jej ob—
klopující, vedl slepou na hřbitov.
Zde šla ku klekátku
a slevy: „Modli se! Modlií“ Já to
Bohu přislíbila,“ —- nutila jej po
klcknouti vedle sebe.

Sepjavši ruce, modlila se chvíli
po tichu. Pak obejmula přítele svého
a líbala jej až ji sily Opustily. Tu
sklesla usmívajíc se, na prsa jeho.

Petříček hobkoval zatím mezi
venkovany, tleskaje rukama a vo
lajc: „To jest dlouhý Jan, dlouhý
Janl“

Za krásného dne podzimního,
r. 1846 rachotil rychlík z Bohusla
vic do Dobromyslic jak obyčejně
po cestě kamenité . . .

Najednou zastavil vozka u osa
mělého ostince a otevřel dvířka u
kočáru. Dvá mladí cestovatelé vy
skočili, smějíce se a vesele pokři
kujíce, z vozu a hýbali rukama jako
dva táci, co zklece vyletěli a sílu
svýcli) perutí v úplně svobodě zku
siti chtějí. Hleděli po stromech a
po krásném odzímm'm vzduchu :;
veselým,jasn pohledem lidí, kteří
opustivše město, širou, smějící se
přírodu takořka jedným dechem
vdýchati chtě'í. Tu se mladší z
nich obrátil polním, ana zatím
jakási poetická nadšenost v tazích
jeho se zrcadlila.

„Slyšl slyší“ pravil.
Za houštinou zazněly neurčité

zvuky vzdálené hudby.

pod křížem 

Takt hudby byl lehký a hou
pavý, mímovoluě se muselo mysliti
na du ot tance.

džy mladší mlčky prstem
svým ukazoval na houštinu, pravil
soudruh jeho jaksi výsměvavě:

Za lípou tam trub a houslí zvuk,
Tu tanec a veselí jiná
A každý 'en ze slasti čerpá.,
Smrt nik 0 si nepřipomíná.

"P(ájď' lpojď, příteli Jene, ncbud' hne ta nadšen!
Bezpochyby to bude nový sta—

rosta, kterého ted' uvítají“
„Nikoli, to nejsou úřední ra—

dovánky. Pojďme tam!
Viděti, jak selská děvčata tančí

. . jest přec tak krásně!“
„Napřed vypijeme u Zahran

ských sklenici piva a zeptáme se
jej, co to vlastně má. býti.“

A o čarovnou vnadu, pochá—

zející z neočekávaného potěšení sepřivedeme, je-liž pravda “
Oba cestující vkročili do hos—

pody a sotva vstrčili hlavu do svět
nice, očalí se hlasitě smát.

abranský stál, rovný jako šíp
a tuh' jako tyčka u kamen. Jeho
dlouhý, snědý, řasnatý sváteční ka
bát visel mu až po paty. Přivýtal
hosty již známé jakýmsi nuceným
úsměvem, jenž měl příčinu svou
jisté nesnází; nemohlt se ubohý ani

ohnouti, protože 'eho tuhý vysoký
'mec je' při kaž é příležitosti za

ušima šlirabal.
Při vstupu cestujících netrpě

livě volal:
„Aničko, Aničkol slyším hudbu.

Neřekl jsem, že přijdeš pozdě?
Anička řišla do světnice, nc

souc plný koš) květin. 0! byla tak
krásná, ve svém řásném čepci, ve
své květovanč suknici a s krásnými
naušnicemi! Tvář její červenala se

veselou touhou, podobajíc se velikánské květině, terá se právě roz
víti má.

„Vznešená to růže, otvírající
kalíšek svů' v krásný den májový ?“
šeptal mladší soudruh.

Zatím byla Anička již dvě



sklenice piva přinesla, a pospíchala
ted se zpěvem a smíchem s květi
nami svými ven.

V největší netrpělivosti křičel
hospodský:

„Běto ! Běto! nepůjdeš-li okam
žitě dolu, pů'du sám, jak zde sto'ím.“

Staré odiny, visící na zdi vc
světnici, bily teď devět a hlas ptačí
volal: kuku! kukuí kuku! . . .

„Co to má být?“ tazal sejeden
z cestujících „ rodali jste ty krásné
hodiny, které zde jindy visely, ab ste
se po celý rok tím ošklivým ře—
hotem trépili?“

„Ano, ano,“ odvětil hospodský
se lstivým úsměchem, „posmívejtc

se [jen tomu ptáku,pí'inéší mi ročněa esat zlatých, a jitro pole mém
tomulu

V dili zazněly tři rány zmož
diřův.

„O, slavnost již počalal“ křičel
hospodský. Zena mne jeětě uzlobí
svou váhavostí a zdlouhavostí !“

„Ale, pane hospodský,“ tázal
se druhý soudruh, „co se to zde
děje? Je dnes posvícení? To b
bylo podivné, ve čtvrtek! Ans
cestuje dnes král vesnicí tou ?“

„Jsou to znamenitější věci,“
odpověděl hospodsk'.

„Posud nesl ' chanol Kdybyste
to věděli, nemuseii byste tentokrat
aspoň lidí tahati za nos a lži vy
myšleti, jimiž knihy své plníte. A
tato staré. zezulka souvisí též
poněkud s historií o slepé Roze.“

„Slepé Bazal“ zvolal mladší
u veselém překvapení“ „Jaký to
krásný nazev!“

„Oho! tak to nejde!“ odpově
děl druhý. „Když jsme spolu Vyšli,
hledati ověsti, musíme se též po
ctivě o ždý nález rozdělitil“

„Nu, budeme hned metati los,“
mumlal mladší smutně“

„Navzdor tomu všemu přece
jeětě nevíme ničeho“—pravil druhý.
„Strýče Zabranský, sundejte ten
ošklivý límec a pěkné nám to vy
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pravujte tu knížku, až bude vyti
ětěna.“*

„ eď Vám to nemohu vyklá
dati,“ odpověděl hospodský.

„Slyším ženu sv0u 'íti po scho
dech; pojdte též do VBI: na cestě
Vam povím, proč dnes ta hudba a
ty rány z moždířů“. . . .

Zena vstoupila do jizby v ša
tech ki'iklavě červených, mod ch,
žlutých a bílých, čímž hned m ad—
ěího cestovatele na sebe obrátila.

Běžela k svému manželi a <v.vlytlíhnuvči jeho límec jeětě výše, 0 ila se
jeho ramene a vedla jej ze dveří.

Oba cestovatelé je následovali.
Strýc Zabráuský vypravoval svým
pozorn . posluchačům celou histo
rii o d ouhém Janovi a slepé Roze
a ačkoli již sotva dechu popadal,
nepřestali cestující přece pořád se
jej tazati. Vypravoval tedy, jak
pan Boreš mu zezulici odkoupil a
ročně 50 zla ch dávati přislíbil, 
věsí-li staré odiny ve světnici lio
stinské; — jak dlouhý Jan čtyry a
třicet let žil v Rusku a obchodem
v kožich nesmírně zbohatl; jak kou
pil zamek starých Martinovců, jejž
s R0zou a s Harakovou rodinou,
jehož dítky všechny za své přijal,
obývati chce; — jak hrobníka ob
daroval velkou summou peněz, a
konečně, že dnes večer ve dvoře
veliké. slavnost selská se bude od—
bývati, k čemuž se celé tele upeklo
a dva veliké kotle rýžové kaše na—
vaříly . . .

Strýc Zabransk' byl ještě v
nejlepším mluvení, kdyyž se dostali
na prostrannou náves. Cestující ne
slyšeli více, co vypravoval; byliby
si oči vykoukali na té kráse, jakou
zde viděli. Celá vesnice byla podlé
domův zeleným stromovím ozdo—
bena, z kterého vykukovaly skvo
stné věnce. Nad hlavami divakův
vlály rozličné nápisy s velikými
červenými písmeny. Tu i tam vy
čníval krásný májový strom se ste—
rými korouhvičkami z pozlátka a _s

*) Tito dva ceszřjící byli spisovatelé, : nichž jeden H. Conscience povídku tmosepsal & vyd Pozn. přelil.
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pestrými věnci. Po zcmi byly kvě
tiny rozsypány, které tvořilyjmena:
Ježíš a Maria. Vcdlé toho skvčly
se písmeny z květin J. a R., což
mělo znamenati Jan a. Roza. Bylot
to od kantora vymyšlena.

Mezi těmi všemi krásami po
hybovalo se množství lidu, který se
sousedních vesnic sem byl sešel,
aby tomuto řídkému svatebnímu vc
selí byl přítomen.

Mladí cestující chodili od je
dnoho skupení k druhému aby zvě—
dčli, co si lidé povídají. Když se
průvod, olmi řicházející, ku ves—
nici blížil), spěckali ku vchodu hřbi
tova, kdež zůstali na návrší státi,
aby všechno dokonale přehlédli.

S jakousi úctou hleděli cestu
jící na průvod . . . a. v skutku byl
tak krásný a dojemný, že mladšímu
srdce básnickým nadšením překy

ovalo. Více než šedesát asi 10
retých, bíle oblečených dívek se
sladkým dětinn 'm úsměvem na tvá.
řích kráčelo j o obláčky na blan
kytu. Nad jejich tvářičkami, na je
jich vlajících vlasech houpal se vě
nec z růží, které se zdály zápasiti
s usmívajícíma se rtoma o cenu
krásy. '

„Jest to čarokršsná pohádka
od Andersen,“ mumlal mladší, „vy
ly opustily kalíšky květin! Nevin
nost, čistota, mladost, radost— Bože,
jak je to krásné!“ _

„Ach!u pravil druhý, „ted při
cházejí květiny a Anička Zahran
ských ředchází.“

hladší však byl příliš dojet,
než aby k těmto nepoctick'm slo
vům zřetel svůj obracel. ří vytr
žení pohlížel na to množství mla
dých, ku odávšní schopných dívek,
které, lesknouce se v nejkrásněj
ším svém skVOstu s radostí a v l
nosti zdraví za. dítkami kráčery.
Jak jemně obršžely se tady těchto
kvetoucích dívek pod sněhobílým
čepečkem! Tak rozkošné jevil se
na. tvářích tichý, panenský stud!
Jak čarovný byl ostýchavý úsměv,

pohravající některým kolem úst;
podobal se jemným vlakům od ze
fyru na jezeře probuzeným, když v
létě s vodou sl pohrává a na nic
se usmívá.! Tu přichází slepá. Roza

s panem Borešem, svým ženichem.Ja blaženou se musí ubohá. cítiti!
Tolik již vytrpčlal Snížena byla až
k holi žebrácké; čtyry a třicet let
truclnlila a duši svou ukolébajíc v
naději, která jí samé přicházela
matnou . . . a nyní jest tu, přítel
jejiho dětinstvi, její mladosti! Po
boku jeho kráčí teď k oltáři Boha,

jlenž ji vyslyšel. Slib, jejž si nařbitově pod křížem byli učinili,
přec tedy se vyplnil! Onajcst jeho
nevěstou. Na. ňádrech jejich září
ještě teď onen prostý, zlatý kříž,
jejž dlouhý Jan jí byl daroval! Teď
slyší všude radost, uvítání, zpěv a
hudbu, slavící návrat jeho . . . Třese
se rozčilením a mocně tiskne ršmě
svého manžela, jakoby pochybovala
o skutečnosti blaha svého.

Za. nimi jde Horak se ženou
a s dítkami. Jsou oblečeni 'ako
zámožní lidé. Oba kráčejí se s Io
penou hlavou, sušíce si slzy, plni
obdivu & vděčnosti, jakmile na svou
slepou dobroditelkyni pohlédnou.
Petříček vypíná pln hrdosti hlavičku
svou, a. potřásá. světlými, vía'ícími
kadeřemi, které mu až na krček
splývají. Za ruku vede svou se
střičku. Co však to za skupení?
Trosky nějakého vojska.,poraženého
mečem času? Za Horákový idětmi
jde asi dvacet starcii. ídké to
divadlo, v skutku: všichni šediví
neb holohlaví; záda mnohých jsou
již velice nahnuts; větčina z nich

odpírá se o hole, dvajdou po ber
icích, jeden je slepý a hluchý;

všichni jsou otupeni, zlomeni pod
břemenem let a. práce, tak že se
nám zdají býti ústupem bičem
smti ku hrobu dohnaným.

Srb, 'ehož ruce skoro k zemi
dosahují, jde napřed. Hluchý bos—
podský „od pluhu“ kráčí, veden
dědkem mlynúřovým. Tito starci
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žili, když dlouhý Jan platil ve ves- „Jen tshej! Tahej. Hořím jen
nici za kohouta, jehož mladistvé pro řcdmět tento arad bych věděl,
síle a smělosti každý musel ustou- mami to zitra sáti neb ne.“
piti. Po nich následovali venko— Starší znie vytáhl si stéblo.
vané, mužové a ženy, kteří byli ku Mladší nechal své stéblo padnouti
svatbě v zámku pozváni. na zem, truchlivě si povzdychna:

Průvod bral se do chrámu, „Probral jsem!“
zvenčí bylo slyšeti varhany hrající
slavnou píseň. -— A tak se stalo, milí čtenářové,

Mladší cestující táhl soudruha že starší obou druhů Vám vypra
svého stranou na hřbitov. Sehnuv vuje historii o Blfpé Roze. Jest to
se, obrátil se a podával druhému mrzuté: mate ted historii o prosto
zavřenou ruku svou, z níž dvě stébla mluvě, jinak by ste ji měli v du

vyknkovala. _ chapllných, rytmických verších. Po„Již ted? Jsi velmi spěšný !“ dru é budiž los štastnéjší!
pravil druhý.

Z HámskéhopřeložilLadislav Hodieký.

fi;—CML _7/

Drobnůstky.
Jednoho času přišel jistý mo- snadno se dal řiditi, jak velký na

hamedán do kláštera mnichů kře- klad uvezl a ři jakém vystupování
stanských. Spatřil jednoho mnicha anižení cesty yla ještě jízda možna,
na klenbě domu. Usadiv se jal se nebo vůz mohl se hravě obrátit v
k němu těmito slovy mluviti: Pro kruhu asi 5—45 kroků v průměru.

ravdu Ježíšovou! dej mi nějakého Nechceme zde příliš vynášeti ženi
garu, neb jsem muž cizí a ve zlém alnou konstrukcí zajisté velmi dů
postavenl. Mnich hodil mu své vl- myslně sestaveného stroje toho, aniž
něné roucho. Tento zdvihnuv šat, by nám bylo snad napadlo, upirati

resil znovua mnichu zlost spůsobil. mu budoucnosti, ale na to jest nám
Elnich sestoupiv dolů, vzal mu sukni zde přece ukázati, že užívaní ho v
zpět a k tomu řadněmu vybil, řka: praksi posud s velikýmiamnohými
Dle slov Ježíšových, sláva jemu překážkami co zápasili má., a že
budiž, jednal jsem, a svou sukni proto tak brzo nezobecní. Při po—
tobě daroval; a po druhé dle učení kusu jízdy učinil na výstavě všem
Muhameda, slávy hodného, pokoj podmínkám zadost a vzbudil tím v

jemu bud', učinil jsem, neb jest to pozorovatclích nadějí tisícerýeh;
nařízenítoho muže,lidínespů3ubných 'omu pak ale připadla zde hnedučiti mravům! na mys některá. z obtíží, která se

* * * při skutečném užívání během času
Parní vůz silničný, t. j. vyskytnoutimusí? Jest to pravidlem

takový, který by se k jízdě i na již vůbec uznaným, že z práce no
ob čejných silnicích bez kladených:vého stroje, na výstavách vykonané,
želyezných kolejí upotřebiti dal, byl nelze vždy dokonale soudit na jeho
vystaven na světové výstavě v Lon—rpotřebnost.
dýně a hospodářské výstavě v Ham— Důkazem toho jest zkušenost,
burku, a málokterý z vystaven ch již nabylapruskáspolečnost „VVeieh
strojů tolik přilákal obdivovatel a'selthal,“ zakoupivši před rokom
takového spůsobil hluku, jako révě'z továrny pánů Avelin a Porter v
tento. Na tisice diváků hrnuo se Rochestru parní vůz sšničný, chtíc
k stroji a nemělo se divilo, kterak jej k dováženi hnědého uhlí z dolů
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Maryansk 'ch u Goscieradzi do 26/10
míle vzdé cnéh Bromberku užívati.
Uplynulo však skoro devět měsíců,
než se společnosti dostalo od poli
cie povolení k jízdě. První tato
překážkabyla společnostidosti drahá,
nebo nejen že stroj zahálel a žad
ného užitku nenesl, musela ještě 0
celý ten čas vyživovati dělníka
(moviteura) z Anglicka zároveň se
strojem a k řízení jeho poslaného.
Konečně počlo se 'ezdit, stroj o deo
síti koňských silaclí urazil za l'2
hodiny míli cesty, maje nékla u
300 centů uhlí až na Gti vozích.

Značný tento výsledek byl by
zajisté mohl nahradit společnosti
ztrátu uter nou za devět měsíců
zahálky, k yby se nebyly nehody
a překážky tomuto novému vynálezu
takřka maně v cestu stavěly. As
čtvrt hodiny od Bromberku vede
dřevěný most přes řeku, který b
byl velmi utrpěl, kdyby těžky vla
byl každodenně přejížděl. Proto
musel vlak již před mostem zasta
vit a bylo pak koní za otřebí ab
se vozy do města dosta y. Po ve 
kém dešti nelze jezdit, nebo silnice,
jinak jízdě dosti příznivá, — záleží
z valounů žul a má od dolů až k
městu mírný sklon -—jest pak kluzké
a parní vůz potřebuje mnohem více
hodin na zpáteční cestu, a to bez
nákladu, než za sucha.

Při náledí jest jízda zcela ne
možné. Mýto obnáší za každou
jízdu 4'/., tolarů. A to není ani
mnoho, povéžíme-lí, že silnice velmi

trpí, kdšž takový náklad vždy vtěchže olejích se vozí a že parní
vůz jest příčinou vždy slábnoucího
počtu jiných povozů, po této silnici
jezdících. Parní vůz jest obecenstu
velikou obtíží. Nesěislně mnoho
koní se již splašilo při pohledu na
tohoto podivného velikána a při
hlomozu, jízdu jeho sprovázejícím;
vozkové se arnímu vozu již z da
leka vyh'bají ——buď do lesa aneb
daleko do polí k velikému pohor
šení sedláků zajíždějíce, a ačkoliv

každy vlak několik dělníků jen

proto provází, aby pomáhali držetoně povozů, s kterými by se vlak
_potkal,a koně snad jednou parnímu

vozu přivš'knou, neda si přece obecenstvo louho takové výtržnosti
líbit.

Noční v'let na pokus parního
vozu vystraší veškeré obyvatelstvo
města. Vůz mající jen z jedné strany
hnací kolo poskakoval a drněel o
dláždění, až se domy třásly, jako
při slabším zemětřesení — byl proto
také z města vyobcován.

Myslelo se, že k vytápění do—
stačí uhlí hnědé, naděje ta se však
neuskutečnila, stroj z otí-ebuje denně
15 až 16 šefí'lů prus ých (asi 142/3
měr) uhlí kamenného v ceně 4 to
larů 15 grošů, t. j. 6 zl. 75 kr. r. č.
Přičteme-li k tomu: mýto 4 tol.
15 gr., mzdu (strojníkovi 25 grošů
a 4 dělníkům po 15 gr) 2 tolary
25 gr., olej a kolomaz nejméně za
15 grošů, úroky z kupní ceny 4500
tolarů za 200 dní 1 tol. 3 gr. a 9
víd., za správy 3 tol., 11 gr. a 4
vid. a dva koně 2 tol., činí každá.
cesta 18 tel. 10 gr., čili 27 zl. 50
kr., kdežto 10 koní za 10 tolarů
čili 15 zl. tutéž praci vykoná..

Nicméně může však při zlep—
šení konstrukcé a příznivějších okol

nostech parní vůz silniětg dočkatise lepších výsledkův. ude pak
ovšem třeba jiného spojení komuni

kačního, silrúc*a mogtů.

Odstředivkychstrojů,vnej—
novější době se 'iž i při dělání škro
bu u otřebilo. ňůkladně vodou vy
prany škrob dá se do měšec z je—
lenice neb i ze skopovíce, který vy
plňu'e prostor bubínku stroje od
stře ivého. Při otáčení bubínku pro
dírá. se voda koží, kdežto škrob
v měšci zůstává, a silou odstředivou
čistění škrobu velmi prospěšné slo
žení nabývé. Neboť těžší latky, í
sek a j. usadí se na povrchu, le čí
pak uvnitř dají se tedy od škrobu
snadno oddělit.



Drobn
Výroba šicích strojů v

Americe. Sicí stroj ve vlasti své,
v Soustatech severoamerických, ry—
chle se šíří a zohecňují. Kdežto
počet strojů do roku 1853 zhoto—
vených jen 2529 čítal, zhotoveno do
května lonskeho roku více 200.000.
Továrny \Vheelcr & Vilson, J. M.
Singer et spol. a Grover et Baker
zhotovily první 85.000, druhá 55.000
a třetí taktéž 55.000 strojů. Z to
várny Wilsona a Hihbsc vyšlo r.
18:39 již 10.714. Největší z těchto
továren \Vlneeler & \Vilson v Bridge
portn zaměstknává 500 dělníků; v
továrně Singrově :: spolku pracuje
400 lidí. Během 13 let uděleno
nejméně 358 výsad na šicí stroje.
Slabší výroba šicích strojů jest v
Anglicku, kdež se posud teprv
30.000 strojů užívá. V továrně
pana Hoffmanna v Lipsku dohoto
ven v listopadu minulého roku ti—
sící šicí stroj, ovšem že se v me
chanické dílně jeho teprv 10 roků
stroje šicí pracují. Toto rychlé roz
šiřování šicího stroje nebude snad
tak nápadné, srovnáme-li výsledek
prace jeho s výsledkem práce ruční.

V době, v níž dělník rukou při
prošívání jemného plátna udělá:

picbů 33, má. stroj 660,
prošívání jemného taíi'tu udělá:

píchů 24, má stroj 520,
prošívání jemného hedháví udělá:

pichů 30, má stroj 550,
ohruhování jemné látky udělá:

pichů 38, má stroj 594,
prošívání kůže udělá:

pichů 10, má. stroj 210,
lemování klobouků udělá:

pichů 33, má stroj 374.
Udělá-li dělník při sešívání

Gelasius
Každý národ, jenž nějaké sebe—

vědomí mú. oslavuje muže, kteří si
o něj zvláštních zásluh dob li. Pře
devším ctí tvé buditele a šřísitelc,

ůstky.
obyčejném 50 pichů za minutu, má
stroj šicí pao—ouhnaný v tétéž dobe
800 hotových. — Při tom se šicí
stroje ještě stále zdokonalují a též
zjednodušují. _

Ku konci minulého roku byl
vynalezen šicí stroj, který májehlu
docela ohyče'nou, & šije pichem
předním i za ním. Již tím dostalo
se šicím strojům zdokonalení velmi
znamenitého,ještě nápadnější pokrok
jeví se však při strojích nejnověj
ších na obšívání dírek.

Podobnou mašinou obšíje se
prý 100 dírek za hodinu, a pri nej
novějších amerických jest i ta vy
hoda, že jehla sama podél kraje
dírky v před se pohybuje, kdežto
před tím se dříve musel postrkovati
oděv, což bylo ovšem obtížnn,apří
větším kusu, plášti, župami atd.
skoro nemožno. Jen jest při tom
litovati, že šicí stroj na ohšívání
dírek jest pro svou komplikovanost
príliš drahý, a proto jen větším to,
várnám přístupný.*..

Tlučenci neb mlella'káva. Turci,
nejvýtečnější znalci dobré kávy, ne
melou kávu, ale tlukou ji vždy dře'
věny'mi palicemi. A hle, zevrubně
zkoušky dokázaly, žc tlačena káva
líp chut podrží, než mletá.. Při pra—
ženíjest prý dobřepřídatitrochu sody.„ .

*
—- - Rychlbsl zn'áce. Jistý ro_

bitel sucharů v Carlislu v Anglii podal
svým ohěratclům v loni nasledu'ící
důkaz rychlé obsluhy. Ve čtyry ho iní
z rána očali dělníci sekat: pšeničné
jeho po e. Pšenicí dal hned vymlátit
a mlítí a v 8 hodin u snídaně jedli
jeho hosté čerstvé suchary.

Dobner. _
kteří mu odhalili slavnou “eho mi
nulost, na níž jeho ochábld atěměř
v hnslé vědomi se ' opět roznítilo.

ž starý,-.Cicero dobře pověděl řka;
5



66

Národ .neznajíci svou historii nezná
sám sebe a jest jako dě cko. Jsa
totiž nepodhlídavým jako dítě, dá
se od každého ošemetníka obalamu—
titi a jako hezdušné olovo do každé
iormy preliti. Jsa zatemněn v du
chu kolíbá se toliko v mrákotnych
citech a neumí si nikde poraditi.
I jest netoliko nesmělý aku podni—
kům pro hmotný blahobyt neschopný,
nýbrž i bezcharakterný a podlý.
Ale národ znající svou slavnou mi
nulost chodí ve světle, kráčeje za
skvělými příklady přeflkův a vy
strihaje se b dlivě jich plikléSkův.
I chová v sobě jakousi ušlechtilou
hrdost, kteráž bo chrání všech ohy
zdných podlostí a sprostáckých vý
středností. V nesnázích, s nimiž se
spravedlivé a slušné snažení jeho
potkává. nePOzhýváhned srdce jako
sketa, ale vytrvává s diamantovou
tvrdostí a hrdinsky řekonává pře
kážky jemu se navaiiijící, dobývaje
tím sobě slavnějšího vítězství. Apo
névadž takto sám sebe si váží, bývá
vážen i od jiných národů. I kdož
nenahlíží, že kteříkolik takovémuto
osvícení a zušlechtění i zvelebení
národa svého hlavně nápomocni byli,
zvláštní úcty a veleby jeho hodni
jsou ?

Takovým dobrodincem byl též
pro národ náš Gelasius Dobner,
otec nové historie české. Jest tomu
právé sto let, co neunavnou péči
a pílí jeho vyšel v Praze první díl
pramenův českomoravské historie
pod názvem: Památky historické
dosavad nikde novytištěné (Monu
menta historica nusquam antehac
edita). Díl ten věnován čili připsán
jest mecenáši Dobnerovu, Emanueli
Arnoštovi z Valdšteina, biskupu Li
toméi'ickému, a obsahuje mimo vzá
cnou kritickou prepravu následující
zdroje historické: l. Kroniku Vin
centia kanovníka Pražského (od r.
1140—1167); ?. kronikáře Zeliv
ského od |. 1167—1192; 3. blaž.
Jarlocha opata Milevského zlomek
od r. 1193—1198; 4. kroniku Bar
toše z Drahonic (od 1. 1419—1443)

& jeho přídavek od r. 3310 -—1464;
5. zlomek blenicův o rodu Vald
šteinském a Vartenberském; 6. di
plomatářValdšteinsko-Vartcnberský,
kde mnoho velevzácných listin pro
Cechy a Moravu (od r. 1304—1632)
sbledati lze.

Ve vydání takovýchto pramenů
historických Dohner inapotom pilně
pokračoval, i vydal až do roku 1786
šest dílů zdrojů dějepisných ve čtver—
ci. V tentýž čas počal na pobi
dnutí světíciho biskupa Pražského
Vokounia vydávati českého Hajka
v latinském překladu, přidávaje k
němu kritické poznámky a mnoho
vzácných listin. 1 tohoto spisu vyšlo
od roku 1764—1786 šest dílů ve
čtverci a právě tento prací, kterou
r. 1764 započal, dobyl sobě D--bner
nesmrtelných zásluh o historii česku
moravskou; nebo prací svou vymí
sil z dějin našich vše báječné, vy
myšlené, nepravdivé a učinil jak dí
veleučený Fauslin Procházka. konec
lhání v dějepisu našem. Kdokoli
nahlídne do dějin českých p. Dr.
Palackého, shledá, že slavný děje
pisec ten k dotčené práci Dobne—
rově pilně prohlídal.

Zásluhy své dovršil Dobner
pracemi, kteréž obsaženy 'sou v
pojednáních české učené spoíečnosti
od r. 775_1789. Práce ty jsou
výborné příspěvky k církevnímu i
politickému dějepisu, archeologii ,
bibliografii, diplomatice, heraldice
a filosofii.

Co do jeho života přidati mu—
síme, že se narodil vPraze dne 30.
května. 1719 a vstoupiv do řádu
piaristského byl od r. 1752,vnémž
řád ten nejvíce jeho přičiněním
uveden do Prahy, prefektem g na—
sia řádu svého; od r. 1762—1778
byl rektorem koleje piaristské v
Praze i zastával úřad svůj s ne'
le ším pros ěchem jak řádu tak
mládeže stu ující. Tentýž čas sbíral
také co nejpilněji pomůcky k vla
steneckému slovníku dě'e— země- a
životopisnému, i sepsall a zanechal
v rukopisu ještě jiné vzácné práce
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vlastenecké. Tak sebral &uspořádal ]. 1790 v 71 roce věku svého umřel,
řehoiný material k nádherné a pře- postavila mu českaučená. společnost,

krásné budově ryzého, nezfalšova- jejíž údem byl, pomník mramorový
ného dějepisu českého. (Viz o tom s čestným nápisem. ] my oslavu
více ve slovníku naučném). jíce jeho zásluhy o dějepis česko

Za t to nevšední zásluhy vy- moravský voláme vděčně: Slava
značila jej císařovna Marie Terezie památce jeho!
titulem c. k. historiografa, a když

Píseň polské, a ruská.
PřeložilVacslsv Štulc.

(Písně tyto opěvují náhodou jedno themn: svobodu námdův. Čtenáře bude zajisté,
velmi zajímat, kterak o témž předmětě pěl první počtu národu polského a kterak

první básník Rusům) _

Nadějef)
Kroupy na. roli zmařily naděje,

na věnce žencům nezbylo ni klasu;
co činí rolník? Aj na novo se'e
», znovu lepších naděje se času. —
O nebraň, nebraň citův mojich roli
naděje zrnem blaživým osívat:
k nebesům vzrostly matky Polsky holy;—
dovol, ach dovol o naději zpívat!

Sirotek usnul, schvacený jsa bolestí;
čákat ho kojí, že zas uzl'í matku,
ve mladé duši svítá. zoi'e štěstí
a vše odívá v libou ve pozlátko.
Chceš-li ho vyhnat z takých mamů kraje?

' Chceš-li mu jeho blahý sen rozvívat?
Nebud ho, robůh, nevolej ho z ráje;
dovol, ach ovol o naději snívatl

Kostlivec spartský věky prospav celé,
vzbudil se, povstal, slávou novou svítí;
a rachy Polsky ještě také vřelé

že Š již nikdy neměly ožíti?Bu out je, budou všecky děti dělně
ohněm svých srdcí vroucích rozehi'ívat,
z po elův září jiskry nesmrtelné:
dovol), ach dovol o nadějí zpívat.

Ještě Bůh dobrý mocen tvořit divy,
kvílení naše V nebo k němu vzletů.
Sl ěíš? Jak hučí bouře přes ty nÍVy,
j vře & hřmí a. duní vulkán světa!

lFončí se 11——končí hrozné láv těch vary,romy 'ic oms sl šíš se o vat;
nesklarilet silně vlíyry ůh nás Íýtarý:
dovol, ach dovol o naději zpívat!

*) Báseň ts : čistí Mickiewiěem, : části Moravským složena, povstali. za pobytu
Mickiswičovs v Pozňsnsku po nesřutné válce r. 1831.

5*



Dovol se dívat v hvězdy ve zářící,
naděje květem i hrob Polsky šatít,
naději blahou žijí neštastnici,
naděje nikdy nesmíme potratit.
Lid žije potud, pokud nepřestane
naděje svojí blahé písně zpívat,
onat ho vzbudí, až i z mrtvých vstane:
dovol, ach dovol o naději snívat!

Rozsevač.

Ja, rozsevač svobody opuštěně,
hned ráno v pole vysel s dennicl; —
nevinnou, čistou rukou' v u ravené
ve brázdy sil sem blaha pscnici:
než nastojte, vše bylo ztraceno
i čas i práce má, i semeno!

Nuž, paste již se davy dobrých národů,
vás neprobudl čest a sebe víc si křič:
nač stádům za dar podávat svobodu?
Je třeba řezat aneb střlhej si je dřič;

Lich dědictví pak mrzké z rodu do roduud jarmo, žcrnm- nsličí a pádný bič!
Alem. Puškin.

Následky nedostatečného vzdělání.
Jeětě posávůd nacházíme mnoho

rodičů, obzvláště na venkově, kteří
vzdělaní svých dítek příliš malou
váhu přikládají, ovinné posílání
svých dětí do ško y za obtížné bře
meno považují, domnívajice se že
ze vzdělaní žáden prospěch nevy
plývá. a že jest dosti, když dítě v
nějaké knize trochu čísti a své
jméno napsatí dovede.

Loňského roku přihodil se

v Paskově pád, který dokazulje,jakužitečné jest, když děti pí ně do
školy chodí, naučení, učitelů si
všímají, a pamatují, ano když i po
uplynutém školním navštěvovaní
dale čtením se vzdělávají. Toho

ne šel 18letý zámečnický Karel
btverka z Paskova ve společnosti
jin'ch mladíků ze Frydka domů.
K yž do Zábnč, blízké vesniCe,

ríšlí, počalo lní'měli, Q společníci
jeho vyblzelí jej, by v Zábní s nimi

dočkal, až bouřka přejde. Tento
ale řekl: Já té bouřce jeětě utoku,
&odběhl od svých druhů uháněje k do—
movu. Když půl cesty uběhl, po
čalo pršeti a on clitěje se před de
štěm chrániti, postavil se d topol,
kdež jej později za nímj oucl dru
hové bleskem zabitého nalezli a
uleknutým rodičům mrtvolu domů
donesli. Kdyby onen neštastník na
školní naučení byl pomněl, a čtením
své vědomostí dále rozšiřoval, k
čemuž měl dosti příležitostí, a_nzde
školní knihovnu máme, která. ale
bohužel od občanů nepovšimnuta
plesniví, byl by věděl, jak nebez
pečno jest v čas bouřky utíkatí aneb
ochrany pod osamotnělými stromy
hledati. Nebyla-lí zde nevědomost
příčinou smrti? 0 jak mnohému
neštěstí by se předešlo, kdyby naše
venkovské obyvatelstvo svou leda
bylost odložilo a vzdělanosti větší



váhu přikládalo! —-Nebude zde od
místa, povahu blesku vyložiti a pro
středky, jak se před ním chrániti
máme.

Ve východním moří nachází
se hmotu, „kamení podobná, která
již starým Rekům známa a co šperk,
jako drahokamy u nás, užívána a
elektron jmenována byla; my ji
jmenujeme _jantar. Nenít to kámen,
ale ztvrdLá pryskyřice z předvěkých
stromů. Rekově pozorovali. že jan
tár, byv suknem ti'en, malé před
měty přitahuje,jako: odřízky papíru,
pisek atd. Pozdeji ukázalo se, že
tuto vlastnost také jiné látky mají,
jako: pečetní vosk, kalafonie, skle
něná tmbice a_jiné. Když skleněnou
trubici při suchém povětří delší čas
suknem treme, přitahuje drobné
předměty. 'Ihto přitahovací síla
dostala od jantaru dle řeckého ja
zyka své jméno, a sluje električnost.

Přiblížíme—lik tak natřené tru
bici článek prsta, vyskočí z ní do
článku nepatrně jiskra, uslyšíme
slabé prasknutí a ncítíme v prstě
malinkou bolest. Električnost přešla
ve způsobě jiskrv do prsta. Totéž
by se stalo, kdybychom jí byli při—
blížili konec klíče. který v ruce
držíme, při čemž bychom ale žádné
bolesti nepocítili, poněvadž elektri
čnost seslábla, než do prsta došla.
Kdybychom nyní klíč neb prst k
drobným předmětům přiblížili, ne
budou je přitahovati, poněvadž v
nich žádné električnosti nezůstalo;
tato přešla z prstu do těla &zněho
do země, kde se maptýlils. Kdyby
chom ale k takové natřené trubici
přístí-čilí jinou netřenou trubici neb
pečetní vosk, ukázal by se tentýž
účinek, ale mnohem slabší, a elek
triěnost zůstala by v těchto před

D r o b 11
Hádanka:

První s druhou zemi omlazují,
přírodu ze spánku probuzuji,
třetí přispívá k našemu štěstí,
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mětech. Jsou tedy předměty, které
c-lektričnost, prijimají, ale ji (l:íle
nevedou; jmenujeme jc zle vodiče
električnosti. Jiné přijímají elek
tričnost, ale vedou čili pouště'í ji
okamžitě dále, tyto jmenuji se obi'í
vodičové. K těm se počítají hlavně
kovy.v

Ze mnohé látky, když je theme,
olektričnosti nabývají, víme; co ale
električnost vlastně jest, není po
savád v_vskonmáno. Taktéž víme,
že letního času v povětří elektric
nOst se tvoří, ale čim a. jak, doko
nale nevíme. Jest ale jisto, že blesk
nic jiného není, než elektrická. jiskra
a že hřmění z otřesení vzduchu po
chází, které ona způsobí. Jak elek
trickě. jiskra z ti-ené trubice do
dobrého vodiče přeskočí. taktéži
hlcsk nejraději do takových udeří.
Takovými dobrými vodičijsou blesku
osamotnělě stromy, věže, komíny a
jiné vysoké předměty; do těch nej
raději udeří, poněvadž mu jsou nej
blíže, &těmi bývá. do země odveden,
kde se rozptýlí.

Nestávejme tedy při bouřce
od osamělé stromy, věže, komíny,

k oknům, jimiž průvan tuhne, ke
kovovým předmětům; zhasme oheň,
neboť by blesk po vystupujícím
kouři dolů sieti mohl, nejedmc ani
neutikejme spěšné, sice by spůso
bené hnutí vzduchu blesk přitáhnouti
mohlo, což se již častokráte přihodilo.

Domnívám se, že hromosvod,
jakožto prostředek naše stavení od
škody blesku chrániti, jest všem
úplně znám. Bylo by k přání, aby
tento prostředek více užíván byl,
an velikého nákladu nestoji, a pro
bezpečnost našeho jmění neoceni
telný jest.

il 5 t k y.
bez ní nemůž' věda., obchod kvésti.
Abych ale popsal ti to blíže,
řkn: že celek bylo české kníže.

'.ogwoml
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Popsání dějepisné
některých vynálezů ze starší i novější doby.

Podává Frant. Poz'mo'n.

Mnohé věci máme rádi, proto
že jsou zábavné, prospěšné, užitečné
i potřebné, a mílo bude za'istě kažf'
dému o nich se dozvěděti, de, kdy
a jak povstaly neb vynalezeny byly,
a kterého asi času k nám se dostaly.
Bádání po- tom jest pracné & vyža
duje mnohé pilnosti. Douíajíco, že
se našim čtenářům zavděčíme, po
Mvhe zde některé sebrané takové

1zhprávy,jakož jsme již v íonskémoravanu str. 129—146 „Popis ně
kolika rostlin“ podali; avšak spolu
chceme tím i 'iných povzbuditi, aby
podobným há ním a sbíráním se
zabývali a výsledky své pilnosti
do Moravana co do pospolité po—
kladnice ukládali.

Bál, jak známo, jest veřejný
tanec společnosti. Odkud toho po
jmenování zábavného tance veřej
ného ai domácího ošlo, nelze s
určitostí udati. Baal, ebrejské, tolik
co pán, znamená prastaré fenickéa
kanonitské velmi ctěné božství, po
dobiznu (symbol to oběžnice Joviše.
Baál Berith byl ohanský bůh svazků
a smlouv, o obizna to zimního
slunce; jakoz opět Baal Gad byl
bůh štěstí a odobizna měsíce. Baál
Sebub čili, eol zehub bůh, kterýž
měl muchy zahánět, pán zlých du
chů, satan. Baál Pehor čili Beel
fegor modla, již ke cti panny své
panenství przniti dávaly. (Pi-irovnej
4. Mojž. \25.) Staří řekové měli pro
„tancuji“ slovo „ballizo,“ a možná
že i od tud slovo „bál“ vyzname
návajicí veřejnýtaneční ples povstalo.
lÍjekové se rádi tancem vyráželi, u
].timanů pak neměl tanec té vážnosti,
& měli za to, že jen opilý tancuje.
Bály čili veřejné tance za vstupný
plat jsou novějšího a jmenovitě fran
couzského původu. První veřejný

tanečný ples, kde se vstupné vybí
ralo, odbýval se dne 2. ledna 1716
v Paříži, a sice v divadle zpěvohry;
vstupné bylo na 3 íiveres (nynější
1 zl. 18 kr. rak. čísla) za každou
osobu ustanoveno, a sice tim způ
sobem, že kdoby po čas trvání plesu
z dvorany ven vyšel, vstupné opětně
zaplatiti povinen byl. Tak zvané
listky k návratu retour-billiet) jsou
pozdnějšího půvo u. Přiveliké zka
ženosti francouzských mravů, kteráž
tehdáž ve francouzsku & jmenovitě
v Paříži anovala, veřejné tyto bály
takové oglibenosti došly, že 'iž ná
sledujícího 1717 roku privilegium
na 10 let k dávání bálů za vstupné
tamnímu hudebnému spolku dáno.
Od té doby rozšířily se veřejné
bály na vše strany světa. A není
divu, ježto v tanci, jak známo, děv
čata a mladé paničky náramně si
oblibuji*). To pak má býti skutečná
pravda, že o bálech zvláště ve vel
kých městách o mnoho více taneč
níc bývá, tak že se tanečníci na—
'ímati musejí. Opak toho ale na
lezá se v zlaté Kalifornii, v severní
Americe, kde jsou mužští, jenž tam
k vůli ryžování zlata ze všech světa
končin přicházejí v počtu kolikná—
sohně větším nežli ženské, kteréž
tam velmi vzácné jsou. Tamt se
mladé dcerky některých voystěho
valců bohatým pronájemnikum dá
vají do „služby tance“ a za každou

*) To prý mají, jak se povídá, od své
pramáti Evy dědičné, kteráž prý se
hned v ráji naučila tancovati. Když
ji totiž ďábel v spůsobě hada sváděl,
a viděl že je malá a nedosahuje ovoce
zapovězeného podosáhla, a tak akákati
a tancovati prý se naučila. To se
sice pečetit nedá a nechci, ale ono to
stojí v jedné staré německé knize
tištěna.



noc 3 a i až 7 dolarů stříbrných
přijímají, tak že vyšší summa od
mladého věku, od krásy těla a vy
trvalosti v tanci závisí. Ovšem ta
kové. najata slečinka nesmí nikomu
košem dáti, kdo jí k tanci požádá.
Správcové takových tanečných spo
lečnosti mají se dobře a v krátké
době velkých peněz nashromážďují.
Nájemné pak tyto tanečnice pocha
zejí větším dílem z německých za
hraničných krajů., a. ne zřídka bo
hatě se vdaji, proto že jest tam více
jak čtyrykrat tolik bílých mužských
(totiž 183.856) než ženských bílých

Balon, veliký míč z pap'ru,
z tafetu pokostem natřeného nebo
z kůže, kterýž se naplní plynem,
vzduchu lehčím, někdy také jenom
vzduchem hořícím apirem a hořící
ovesnou slámou i hořící koloíonií
(kalafuna) rozehřatým, kterýž na—
potom odvázaný v povětří vystu
puje a se vznáší, dokud povětří v
něm nczchládne aneb plyn nějak

ven se neprodere, neb klapkou nevypustí. 'ěkdy pro zábavu dává,
se balonu rozličná. podoba, bud
zvířecí neb lidská, aby v povětří
lítala. Také se na něj připevňuje
dole koš čili loďka a lidé do ní se
dají a nad vesnicemi a. městy v
ovětří se vznáěe'í, vtom směru,

gain větrový prou ho nese. Bratří
Stěpan a Josef Montgolier, papírnící
v Annonay ve Francouzích shoto
vili první balon r. 1782 a rozhřáli
v něm vzduch hořícím papírem,
kterýž v krátce se povznesl do
výše 800 step a sklesl na blízkém
návrší. Druhý balon zhotovili ení
z plátna a ho ve svém bydlišti Anno—
nay veřejně u přítomnosti velikého
množství lidí dne 5. junia 1783 do
vyše poslali, kterýž za 19 minut do
výše 720) step nad povrch země
vystoupil, obtížen jsa 400 librami
nakladu. Týž Vynález učinil mnoho
hluku po celé Europě a ve všech
zemích dělaly se pokusy s balony.
Také Moravě mělo se tohoto potě
šeni brzo dostati. Dne 12. septemb.
1784 pouštěn byl první balon na
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Moravě a rozkošanahrady hraběte
Dietrichšteina v Zidlochovicích, s
nejlepším úspěchem a zmizcljiž asi
za 2 minuty zrakům četných hostů.
Mezi přítomnými byla též kněžna
Pieolemini, jenž řesřtíhnutím šňu
balonu volnost ala, dále neapolský
ministr markýz Troquera a nejv šší
správce zemský i s manželkou. ani
hraběnka z Dictrichšteinů naplňovala
sama balon teplým vzduchem. Na
balonu byl připevněn listek, kte
rýmž v německé i české řeči slí
bena byla odměna tomu, kdož by
balon našel a vrátil. V novější
době pokusili se mnozí o zdokona
lení balonů, aby omocíjich větrem
plavití se mohli, ku kterémuž cíli
proutěný koš čili lodka dole na
balon se upevňuie. Nejdelší cestu
povětrnou vykonal Green. Ont se
dvouma společníky pustil se dne
dne 7. lístepadu 1836 v dovru v
Anglicku do vzduchu a za 19 hodin
devadesate míl zeměpisných a více
vykonav spustil se v Nasavsku u
Weilburku. V nejrovnější době užito
balonů od francouzských vůdců k
vyzvídaní síly a postavení nepřátel
ského vojska., a od rakouských
vůdců v italské vojně při obležení
Benátek k Vysýlaní ohnivých kouli
v balonech nad město, z nichž jedna
i na kostel sv. Marka padla.

Jak asi člověku přivětroplavbě,
popisuje jakýsi Dr. Hamm, kterýž
vyprovázel větroplavce Coxwell-a,
když se po sto a sedmapadesaté v
Lipsku ve svém balonu „Sylph“ do
výše vznesl, takto: „Balon byl na—
plněn; mistr opatmě ještě jednou
všecky stroje přehlídl, já. pak do
koše z vrboví pleteného si usedl.
Coxwell sí sedí na kruh, na němž
upevněny jsou všecky provazy a
sítě, obklíčuiící _halon, jakož i při
pevněna jest lodka (koš) . . . pak
stisk péro, kteréž mocným lanem

balon poutalo k zemi, a siovolna,velebně vznášel se Syl h nebe
sům, an shromážděný id jásal a

m jej pozdravovalí. Vysypal s_ece ý pyte přítěže, aby se urychlil
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let náš. Jak mně bylo dívajícímu
se se závratné še na zem, nedá
se vypsati. Pocxt jakýsi míchaný
ze strachu a. obdivování pronikl
srdce mé; však strach pominul,jak
mile pan Coxwell s kruhu ke mně
do lodky sestoupil. Za pět minut
vystoupili jsme dle počtu tlakoměr
ního do vyše 4100 stop, ze + 10“

Éupňů) tepla sklesl teploměr na 6“aumur. Nyní teprv jsme se ko
chali z čárovného pohledu na zem.
Ná adno to bylo, že se zdála země

o_ námi vydutou býti; hod pod
lbdkou naší byl jako střed té du
tiny, která. ku krajům obzoru se
v vyšovala, až tamo země jako s
o laky srostla. Město Lipsko pod
námi zdálo se tak malé, že by je
byl mohl na talíř pojmouti; poto—
kové ve vůkoli prosvítali k nám co
stříbrně nitky, & na stá vesnic “
prosti-ed luhů svých vypádala jako
různá hnizdečka v zeleném osení.

Mnoho vnády & lnbody měl pohledten do sebe. — Za 10 minut byli
jsme ve výši 5600 stop, tepla bylo
+ 5“ R.; balon se v tomto čistším
vzduchu velice nadmul a dolejším
otvorem mocně se dral. tak že pan
Coxwell klapku otevřel, což nepři
jemný pronikavý pisk vydalo, že
mráz přecházel člověka. My ale
sklesli za příštích 5 minut 0 2300
sto a papírový pruh, volně při
lo ce připevněný, vznášel se vzhůrů
nad námi. Klesnutím stali jsme se
viditelnými Opět na zemi, a blabol
veselosti došel ncha našeho, ačkoli
jsme nemohli lidi rozeznati dole pod
sebou. — Na rosbu mou za opětné
postoupení, vyhodili jsme p'rítěže dva
pytle. — Ze bvchom vystupovali do
výše, nebylo pozorovati na ba
lonu samém; toliko papírky vyho
zené rychle jako střela k zemi po.
dati se“ zdály. Balon se nesmírně
dmul, tak že dvakráte po sobě mu
sela. otevřití klapka.. Vystoupili jsme
do výše 6700 stop; teploměr uka
zoval + 30 R.; deset minut později
vznášeli jsme se 9200' nad zemi,
rtuť v teploměru stála mezi + 1 a

O; zima byla nepříjemná, kůže na
ěle jaksi napnutá, suchá. Jinak alet
bylo nám oběma dosti volno a.
zdravo.“ — Tak pepisuje pan Dr.
Hamm cestu svou v říši povětrně.

Botanické zahrady. První
bylim'třská čili botanická zahrada v
celé Evropě povstala v Praze. Za—
kladatelem zahrady té byl lékárník
AngelicusFlorentina, odkudž i známé
jméno své: „hortus angelicus“ ob
držela. Císař Karel IV. slovutný
pěstovatel umění a vědy, Osvobodil
dům i zahradu jmenovaného zakla
datele od všeliké daně zvláštním

roku 1360 vydangm dekretem. Nazpůsob pražské otanické zahrady
potom ijiné povstávající university
v Nemecku podobné ústavy obdržely.

Brom. Pověstným lučbařům,
Devillc-mu n Viihler ovi. kteříž ne
dávno pí'epamátný, a už mohutně v
obor průmyslu zasahující kov hli
nika (aluminium) nalezli, podařilo,
se r. 1856 tak zvaný l-rom, jeden
?: dosavádních rvků lučbařských,
v podobě krysta u shotoviti, kterýžto
důležitý výsledek lučbařské práce
cís. akademii věd v Paříži k dal
šímu vyzkoušení předložili. Bromový
tento krystal jest, co do tvrdosti a
ohnivého lesku svého diamantu
cele podobný; a. protož se ním,
jako diamantem, sklo a všechny
ostatní nejtvrdší látky řezati mohou.
Vyleštění (politura) dává se jemu
právě tak, jako diamantům, totiž
vlastním prach em svým,jelikož
se jiná látka jeho tvrdosti ani nej
méně nedotkne.

Brnml e, (drndačka, drumbla
Brumlneisen) jest nástrojek železný
podob houslíček, jenž se k zubům
přiklá 5. a jehož jazýček prstem
pobybovaný v proudu poplicnóho
povětří zvuk vydává. Nástroj tento,
přináleží mezi nejoblíbenější články
obchodu do jižní Ameriky, byl pak
r. 1650 od řeholníka řádu Jesuit—
ského, patera Kircbcra vynalezen.
-—Počátky pak nynější, už klavesy
mající harmoniky, učinil strojník
Eschenbach roku 1806.



Cukr'). Za staredavnase sla
dilo medem. Vyrábění cukru 2 cu
krevníku čili z třtiny cukrové (sa
ccharum) v nynější jeho bílé podobě
a tvrdosti bylo teprv v ]Gtém sto—
letí nalezeno, a sice přičiněním ja
kéhosi dle jmena už neznámého
italiana, který první tovamu kraffi
nevání (očištěníl cukru na ostrově
Maltě založil; odkudž i starší jmeno
cukru „melis“ (od latinského „sa
ccherum melitense“ to jest: cukrov
ník maltský) povstalo. Cukr se také
v aběl z javoru cukrnatého
( cer sacharius). V měsíci únoru
totiž navrtal se strom. od kud po
šest neděl padesát másů sladké
mízy vytéká., ktera se pak zavařuje,
z klenu (Acer pseudoplatanus) a
nyní z kvaky čili evik (beta ra
pacea, beta vulgaris.) yrábění cu
kru z kvaky čili cviky, či cvikly,
v obecné mluvě také řepou zvané,
povstalo teprv za našeho věku. —
První dvě továrny k vyrábění cukru
řepevéhe povstaly teprv r. „1830 v
Čechách, r. 1841 bylo už v Cechách
37 v Moravě kde první továrna po—
vat.-.la r. 1829 v kostelní Vidí-i a
ve Slezku 15 a v ostatních zemích
austriack'ch 22. úhrnkem tedy 74
továrny š fabriky. Všechnv spolu
spotřebovaly do roka už l,900.000
centu řepy; roku 1851 bylo v co
lém austriackém mocnářství 92 to
váren a ty spotřebovaly už B.*—"00.000
centů řepy.: Roku pak 1858 bylo
v říši austriacké_už 109 továren na
cukr, a sice: v Cechách 52, v Me
ravě a Slezku 34, v Uhrách 15, v
Rakousích 3, v Haliči 2, ve Sla
vonsku ], v Benátsku, a v Sedmi
hradech ]. Všechny spotřebovaly
už ročně 10,551.000 centů surové
repy. Do konce r. 1849 platila se
daň jen z výdělků, později pak daň
z centů spotřebované surové řepy.
“učet továren se co rok množí.

Čepebití tolik co vojenské
*) Viz o eukrevn íku a o cukru po

jednání, které jsme \' lonském Mora—
vanu (ročník čtrnáctý na stránce 13!
132 podali. Spisovatel.
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bubnování na večer. Slovo: čepe
bití neb čepubití, jak už Jungmann
ve svém slovníku svým „recent“
poznamenal, jest nové, a jak se
nám zdá. špatně přeložené německé
zapíenstreich, ješte bez pochyby to
německé zapfenstreieh tak asi po
chází od slova Zapfen: čep; jako
naše čepiti, do čepce strojiti,.od
čepu odvezevnti se dá. Po ,eších
také jenom slovinci utvořili slovo:
čepobítje a polůci svůj: capstryk a
capstrzyk. Němci tomuto večernéluu
bubnování, aby vojáci do kasáren
šli, říkají také Zepfenstreich, což
pochazi od: Haare neb Zůpfe atrei
chen. Když totiž v minulém století
vojsko ještě copy dle stejné míry a
stejného způsobu učesané a upletené
nosilo, byli v kasárnách před velkou
parádou, kůra hned z jitra odbý—
vati se měla, vojáci a polní holiči
(Feldseherer- z čehož naše felčnr
pošle) holením hrud, mytím hlav,
česáním a strejením copů celou noc
zaneprážtluěni, a který z vojáků
první měl vlasy v pořádku, musel,
aby vlasovou parádu nepomuchlal,
sedě s hlavou na ruce opi-onou
spáti -—-tak aspoň staří důstojníci
vojenští vypravovali —, a proto se
dávalo u večer bubnem na vojáky
znamení, že už falčarevé svou práci
započnou, čemuž také copfenstrcich
říkali; v naší řeči by se tedy misto
nevýznamného sleva čepebití melo
radeji zavaděti: bubnování na večer,“
jakož i slovinci také už říkají: ve
černe bebnjánje a rusové zna'í
jen: večérniaia zória.,a Zapfenstreiel'l
schlagen jmenují: večérnej u, čili
zória bit. Také v jiných řečích po
jmenování toho vojenského hubne
vání večerního, neukazuje nikterak
na čepy, takt tomu říkají francouzi:
retraite (spatkem jíti. domů jíti) a
battre la ritraite; angličané: tattoo,
retreag ritirata, a sonare ritirata.

Ce rný sníh. V Lomnici.městě
srbském na řece Dríně. a v—okolí
padal v únoru r. 1864 černý sníh,
tak že povrch bílého sněhu vypa
dal jako popelem posypaný. V čisté
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nádobě proměnil se tento sníh v
kalnou vodu. Večer před tím byla
se rozestřela v té krajině tmavá mlha.

Daguerotypie. Pařížsk'
malíř Daguerre považuje se, ja
známo, za vynálezce světlopisu (pho
tograíie, podobiznění světlem); nebot
prý on vynález tento francouze Ni
epce opravil, a od něho obdržel
vynález ten jmeno své. Před ními
už ovšem Wedgwood touž myšlén
kou se zabýval aDavy pomoci slu
nečního světla představil obrazy
malých předmětů na papiru, chlori
dem stříbrnatým napuštěném, který
ale působením světla později zčer
nal a následovně i obrazy zmizely.
Nyní však se dokázalo, že angličan
James W'att (1736 + 1819) též vy
nálezce parního stroje, světloobrazce
na postříbřených deskách ano i na
papíře vyvádél a sice stavení (bu
dovy) a vyobrazení. Zkoušky těchto
světloobrazců Jamesa \Vatta nale
zeny jsou v Patent-Musea v Londýně.
Poněvadž ale za času Jamesa \Vatta
řasík (_jodium: chalusik) ještě znám
nebyl, dá se mysliti, že užíval draslíku
(calicum, potassium). Toto podobi—
znění světlem bylo v krátkém čase
rozličnými vynálezy urychleno &
zdokonaleno. Talbot po mnohém
zkoušení a vytrvalém přemýšlení
vynalezl jak se může místo na des—
kách měděných postříbřených, a
jinak Upravených podobizniti na pa
píru světlocítném (kalotypes
papier). Obraz ale na takovém pa
píře objevený jest negativni čili
opačný, totiž tmavý tam, kde byl
předmět skutečný nejvíce osvětlen
a světlý kde byl zastívěn. Což se
ale snadno napraví tím, že se jiný
list papíru světlocitného vezme a

položí pod onen, na němž se nalézáotový opačný obraz, a dá obé na
světlo. Za krátký čas přenese se
obraz následkem působení světla
na podložený papír avšak už pra—
videlně. Tento Talboltův spůsob

plodobizněnína papíře sluje fotografie.nově'ším pak čase (asi okolo roku
1853) ostalo se fotografii velkého

zlepšení vynálezem Niepce de Saint
Víctor v dělání podobizen místo na
měděné postříbřené desce neb na
světlocitném papíru — na skle. Po
táhne—lise totiž sklo vrstvou bílku
nebo škrobu, a tento se nepustí
zase jako papír stříbrnou solí: ob
drží se negativní obraz, jenž se
napotom na papíry přenáší. Jedním
takovým obrazem na skle může se
dle libosti velké množství podobizen
odličiti. Což roku 1859 ještě více
usnadnil R. Rothmayer ve Vídni
shotovením přístroje (multiplíkator
zvaného). jehož pomocí devět foto
grafických, docela težných obrazů
za několik sekund shotovil, jež -—
když se všechny odkoupily po 35.
kroje. rak. čísla dával tedy všech
devět za 3 zl. 15 kr., kdežto před
tím o několik roků spíše za malý
fotografický obrázek 5 zl. stříbra
se platilo.

Deštník. První zprávu o
deštníku, nyní tak rozšířeném, na
lezáme už před 1000 roky, když
léta Páně 800 Solnohradský biskup
opatovi v Toursu deštník darem
poslal; užívání ale jeho počalo se
až v druhé polovici sedmnáctého
století, okolo r. 1680 v Německu
rozšířovati. Uhlednou nynější upra—
vnost deštník ve Francouzích za
času krále Ludvíka XIV, a obzvláště
s očátkem našeho devatenáctého
století obdržel a také z francouz do
němec a k nám do krajin slovan—
ských přešel, o čemž svědčí i běžné
francouzské jmeno paraplé (para
pluie, totiž: par a pluie, doslovně:
proti dešti, menší pak sluje ar 'a
sol, doslovně: proti slunci, te y by
se dobře říci mohlo: stínidlo). V
Anglicku ještě v minulém století
bylo mnoho zarytých odpůrců de
štníkových, tak že člověk nebyl na
ulici 'ist, jestliže svůj deštník ro
zepia , aby nebyl od luzy uražen.

Dřevořez. Známo,že už ku
konci století v Praze: bakalář pří—
jmím Pannář dělal dřevořezy, a jí
mi nápotom tiskl obrázky a je pro
dával, avšak sotva se kde nějaký



jako dřevořezaneb obrázek od něho
vytisknutý do našich časů uchoval.
Nejstarší zachovavalý dřevořez,jenž
k vytisknutí obrazův určen byl a
jehož podpis roku nižadně pochyb
nosti netrpí pochází z roku 1423 a
představuje podobu „velikého Kri—
stofa“. První dřevořezy ozdobenou
knihu vydal kněhtiskař Zenner v
Augsburku roku 1472. Roku 1489
byla na Horách Kutnách v Cechách
bibla česká. s dřevořezy tištěna.

Fotografie viz Daguerro—
typie. _

F rak černý co šat parádný.
Francouzké slovo frac (čti: frak)
pochází z Gallického froc. což zna
mená. hazuku z hrubého sukna,
zvláště mnišské r0ucho. Mužšn' ve
středověku chodili v sukních, totiž
v oděvu ze sukna později pak také
i z jiných látek zhotoveném. V po—
stupu času tento svrchní oděv obdr
žel také rukávy, napřed rozstí'íhnutý
se zapínal a zpozneněhla i dolní
předni cípy do zadu se překladaly
a připínaly. Tak povstala jaka taka
podoba fraku. Za králů Ludvíka
XV. a XVI. panoval zvláště ve
t'rancouzku obyčej, že stavové a
dvořané světlými barvami, vysoko
červenou, blanketní, světlou zelenOu
a podobným na svém drahěm šat
stva se vyznamenávali, měšťanskému
pak stavu barvu šedou a tmavou,
přisoudili. jakož i také ženské mě—
šťanské šedě látky, francouzský:
„grisette“ zvané, své domácí šaty
měly a proto také děvče z prostí-ed
ního čiliměštanskěhogtavu ,.,grisette“
se posud nazývá. Ze pak tehdáž
při rozpustilosti mravní z vyšších
stavů nekteré děv-ěe šat měštanský
šedý obleklo, aby nebyla nepozna
na, přešlo jmeno griette také na
děvče dvojsmyslně čili pochybné
pověsti. Když Severoameriluínské
obce r. 1773 vrchnictví anglické se
sebe shodíly, se spojily a za repu
bliku prohlásily, byl proslulý Ben
jamin Franklin k francozskému
dvoru poslan, aby od tohoto krá
lovství uznaní republiky vymohl.
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I objevil se on tam u dvoru samo
jediný v černém kabátu dle tehdej
šího kroje našemu fraku jak tak
podobném. Dvořané v světlobarev
ných nádherných šatech vidouce
ho u dvoru vyznamenávaného i
hned někteří jemu k poctě v podo
bném černém šatu se objevili, a
zviknouce tomu, černý frak do mody
uvedli. Odkudži k ostatním na
rodům přešel. Slovanům však při
cházel vždy jaksi směšným.

Hedběví. Praví se, že čín
ská. císařovna Si-ling—či,kteráž před
2.000 lety před narozením Krista
Pána žila, hedběví už předla. Hed
bííví bylo v eropě od dávných
časů perských a arabských kupo
váno, kteříž ho do Evropy zK taje
dováželi. Z čeho by hedbáví ylo,
chovalo se přepečlivě v tajnosti, a
rozšiřována, že prý v Kytaji v chu
máčkěch na stromech roste. Teprv
za panování Justiniana (Upravdy
císaře (527—565) bylo tajemství,
jak se hedbaví vyrábí vypátráno a
v známost uvedeno. Dle vypravo
vání dějepisec Byzantinskěho Pro
kopa z Cesarey, přišli roku 552 po
narození Krista Pána dva mniši
z řádu sv. Basilia, kteříž po mnoho
let v Kytaji apoštolovali a na ces
tách svých po kraji zevrubných
známostí o tamnějším chování mo
rušových bourcův jakož i utkévání
hedbávných látek si opatřili, k cí
saři Justinianu, aby mu své tajem—
ství svěřili. Vykládalit, že jest hed
háví plodem jistého hmyzu, jejžby
za slušnou odměnu také v Caři—
hradě zdomácnili. K vlídné žádosti
císařově vydali se oba řeholníci na
zpátečnou cestu do Kytaje, a při

nesli po mnohých nesnázích roku555 v dutých ambusových holech
svých první vajíčka bourcův
hedhávníkův a semeno morušově
na dvůr Cařihradský. Tak vtí em
dvou klášterníků byl ve vou
dutých holech převeden z nejzad—
nějších končin Asie do Evropy pra
men, z něhož už na tisíc let blaho—
byt a Zlí-možnost kolika národů



7G

vykvetá. Hedbávný průmysl počal
v Evropě teprv ve 12tém století se
rozvíjcti. Roku totiž 1130 založil
Roger ll. král sicilský první ruko
dílnu na hedbávný tovar v městě
Palermě, od kudž se tento průmysl
nejprve po Italii, potom po jižním
Francouzsku a pak i po ostatních
zemích Evro y rozšířil. V ,echáeh
se začalo he bávnictvi pěstovoti te
prv así okolo roku 1780. Roku
[858 stála říše rakouská. už na
druhém místě mezi všemi krajinamí
evropejskými, kteréž se vyráběnim
tkanin hedbávných zabývají, ješto
cena těchto do roka zhotovených
tkanin v průměru na 12.3 millionů
zlatých rak. čísla vystupuje. Fran
couzsko zaujímá první místo; nebot
vyrábí do roku za 223 millionů
zlatých rak. č. hedbávného tovaru.

Zádoucno aby toto odvětví
průmyslové u nás vždy více a více
se zmáhalo, sázením především mo
rušových stromů a. keřů, a pěsto
váním bource (housenky v hedbáví
se zapředsjíeí, bombyx mori, Soi
denspinner), kterýž co housenka
morušovim listím se živí. V Pe—
kingu, hlavním a sídelním městě
kytajské říše jsou v okresu císař
ského zámku zahrady s morušovými
slidy 8. císařovna sama se svými
ženskými bource krmí. Také nasim
svúrným n'oravankám by tato vy
nosná zábava svědčila & hedbávué
šaty z hedbáví vlastní rukou vyrá
běného by každé nevěstě sluěely,a
byla by v nich tím krásnější.

Poněvadž ale vyrábění hedbávi
nemůže se obejití bez moruši, pro—
tož také () morušíeh několik slov

řidáváme. Moi-uši, jest kolik dru
ů. a sice 1. moruše čili moruseň

černá., morus nigra, původně v Asii
prosti-ední, v Evmpějižué zdivočilá..
Již prý tomu kolik tisíc let, co strom
ten z Persie do Evropy jižně pře
sazen, a od dávno. v Evropě pro
střední sazen pro ovoce své, moruši
černou, chladicí a lahodnou, kterouž
jedí, a i v lékařství potrebuji. List
její k živení bourcíi (housenek het;Í

bávních) ale se nehodí, protože jsou
tuze tvrdé a housenkám tak dobře
nesvědčí. 2. Morušeň červená,
morus rubra, v Americe severně;
listy tohoto rodu také se nehodi k
živeni boureů; kteří je žerou, hed—
báví špatně dávají. 3. Morušeň
kanadská., morus canadensis, v
Kanadě má svou vlast. Podle zkou
šek Audibcrtovýeh housenky hed
bávní rády žerou list jeho a hed—
bávi dávají tužší a pevnější nežli
běhomomšovým krmené; není ale
vyjednáno, zdali i množství nějaký
rozdil jest, 4. Morušeň bílá„ mo
rus alba. Vlast iejí jest jako mo
rušně černě Asie prosti—ední, a v
Evmpo jižně, kde sev už přes 300
let sází, k mim do (Jech & do Mo
ravy jakož i do Evropy prostřední
vůbec prisel pred nedávnem jakož
i do Evropy pro ití-ední vůbec při
šel před nedávnem jakož i do Ame
riky severně. Sázením v rozdílných
podnebich zvrhnnl se v rozličné ud
rodky, jichž vsech listí ke krmení
housenek liedbávnich čili boureů se
jedině hodí a jiným nedá se doko
nale nahraditi. Lýko ročních vý
střelků coročně k dělání výborného
bílého papíru potřebovati se může.
Í). Momšeň tatarská., morus tata
rica, má vlast podle Volhy a Donu
v Rusi. Okolo Charkova a jinde
se sází pro bource, jimž listyjeho vý
bornou dávají píci. ()voce se jí
čerstvé í sušené, také z něho dělají
povídla, a robi též víno aprepaluji
silný & chutný líh. V nejnovější
době uvádí se také hedbávniszte
rýž na stromě Ejlantus pod širým
nebem prospívá a jiný druh živí se
z listu dubového.

Nový kov, hliník, (alumi
nium) nazvaný, vyloučil z hlíny už
před delším časem německý luěbař
\Vóhler v Gettinkáeh; francouzovi
Deville ovi přísluší pak sláva ta, že
udal snadnější způsob doráběni kovu
tohoto; a že ho první ve větší váze
k zkouškám průmyslovým dostavil,
začež ho ieísa'r Napoleon III. řádem
čestné legie ozdobil. Kov tento byl



r. 1855 ve výstavě v Paříži posta—
ven, a francouzská vláda péči o to
měla, aby bylo dobývání jeho usnad
něno a s menšími výlohami spojeno.

Ustanoveno r. 1855 aby císař
ské gardy francouzské měly p'ríště
na místo ocelových kyrysů, pancíře
z dotčeného kovu. Ministr fran—
couzský pronesl se o tomto kovu
takto: „Jest lehký jako sklo, leskne
se jako stříbro, jcst pevný a všeli
kým nehodám vzdorující jako zlato
a dá se jako toto kovati a rozta
hovati, jest houževný jako železo,
a da se rozpouštěti jako měď, jest
v obyčejné hlíně u značném množ
ství k nalezení, a poněvadž jest na

ovrchu země tak rozšířen — nebo
ny téměř všude mame -— může

se nazvati sokem železa.
Francouzský lučbaí' Deville

podal r. 1855 v sedění cís. franc.
akademie vědnejen obšírnější zprávu
o tomto kovu ale i také předložil
k radostnému překvapení cele'kusy
nového kovu tohoto. Týž kov dá
se ovšem bez obtíže z hlíny docí
liti, útraty ale. za pomůcky k jeho
vyrábění potřebné, jsou tak zname
nité, že se ohledem ceny desavéde
zlatu téměř vyrovnává., nebo jedna
libra ještě pořád 4003 600 zl. stojí.

R. 1855 ku konci oktobru ve
Vídni měl p. Dr. Rajský přednášku
v zasednutí průmyslné dolnorakou
ské jednoty, o hliníku, v níž doka—
zoval, že zprévy francouzské o uži
tečnOsti tohoto kovu jsou přehnané,
že posud cena 1. lotu ve Vídni na
21 zl. vystupuje, Lesk a barva hli
níka že se ani nemůže k stříbru při
rovnati, dosti to pi'íčin kteréž jemu
aspoň v nejbližší době cestu ke
praktickým účelům života zavírají
— Nejlepší surovina k vyrábění
hliníku 'est kámen kryolith, na os—
trově “rónlandu v tak nesmírně
velikánských ložiskach nalezený, že
se nebudou moci za sta a sta roků
vyprázdnití a že náš cent toho ka
mene už ku konci r. 1857 v Paříži,
spolu s dlouhým povozem přes moře
atlentické, jen 2 zl. stř. stal.
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Hodiny přesypací vyna
lezl Anaximander, slovutný mudrc
okolo roku 580 před Kristovým na
rozením.

Hodiny slunečné vynalezl
Anaximenes, výborný mudrc z Mí
letu a žák dotčeného Anaximandra
okoloroku 544 před narazením Krista
Pána. Staří římane měli slunečné
hodiny na veřejných místech, a jeden
z otroků musival se na ně dívati a
když o hodinu postoupil musel kla—
divem na zvučný nástroj zvonu po
dobný bití, a hodiny tak ozna
movati.

Hodiny jdoucí vymyslil
prý římský měšťan Boětius jenž r.
524 po narození Krista Pana umřel,
vešly ale málo v známost až pak
na tu myšlénku Opět připadl aji
provedl František rodilý ze Zeelandu
v Nizozemsku. jenž u vévody Mi
lanského Jana Galeatia r. 1480 v
službě byl. Později staly se kapesní
hodinky proslulými. Karel V. císař
římský nosil zlatý prsten na prstu,
v němž místo kamenu stroj hodi
nový byl vložen a tak uspořádán,
že pokaždé hodině jej do prstu pichl.

Vynalezení hodin 0 kývadle
dlužno co do přednosti času ři—
psati slovútnému italianovi Galilei
mu, (+1642J Ze spisů žáka*) Vi
viani-ho jestit dokázáno, že Galilei
už roku 1641 hodiny 0 závaží a
kývadle (oriulolo da euntrapcsi e
pendolo) ustrojil a takové i při
hvězdarských pračecb svých užíval;
ano i na domě spomenutého Vivia—
ního ve Florenci (nyní tak zvané
casa di Catelloni) naleza se latinský
nápis, kterýžto nalezení hodin oký—
vadle také Galileimu přivlastňuje.
Později zabýval se shotovováním
hodin 0 kývadle holandčan Cchris—
Huyghens, jemuž také jejich vyna
lezení mýlně připisováno bylo.

Hromosvody byly v n'něj
ším ustroji od Benjamina Franklina

*) Jiný žák slavného Galijeiho. jmenem
Torricelli ve Florencii (ISO?—4647)
vynalezl tlakoměř (bu-omen).
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v spojených státech severní Ameriky
okolo roku 1748vynalezeny. Avšak
už sto a ba snad i více roků před
ním byly na pomoří jaderském že
lezné hromosvody známy. Důkazem
toho jest list doktoru J. Bianchiho
akademii pařížské o té věci psaný,
v němžto nasledující opis hromo
svodu dava: „Na jedné z hradeb
pevnosti Duina, na pobřeží jader
ského moře stoji od nepaměti lidské
píka s koncem železným vzhůru
obráceným. V létě, když bouřlivé
povětří nastává., zkušuis voják, tam
na stráži postavený, píku tím spů
sobem, že přiloží ke strmícímu že
lezu jinou, tam vždy pohotově sto
jící píku, a když zpozomje, že se
na konci jejím početné jiskry zje
vují, dá zvonem tam visícím zna—
mení, aby sobě lidé v poli pracu
cící, aneb rybáři na moři postaveni,
před vypuknutím bouře bezpečného
útočiště vyhledali“

Také na Moravě byl před
Franklínem hromosvod znam. Pů
vodce jeho byl slovan, řeholník řadu
remonstratského z kláštera Laue
ého (Klosterbruk) u Znojnj. Pro

kop Diviš, (v Zamberce v Cechách
narozen umřel 21. prosince 1765),
kterýž r. 1754, tedy šest roků před
Franklinovým hromosvodem podo
bný nástroj ve svém bydlišti, v Pří
měticíeh, vesnici půl hodiny od Zno'
ma, kamž roku 1742 za faráře čili
farního administratora se dostal, při

ravil. Rozdíl pak mezi 'eho a
řranklínovým nástrojem by ten, že
Franklin se snažil hrom už vyvinutý
ch 'mouti a neškodně svésti, Diviš
pak hrom teprv se vyvinuiící s
mračen svésti a neěkodným učiniti.
Bylot také viděti, jak s mračen ěe
dobílé prouhy jako obi-isla na jeho
nástroj, (dne 15. června 1754 po
stavený) se spouštějí, a když ho
sejmul, vystupovaly tyto šedé proudy
nazpět do mračen a tam se začalo
blýskati a hřímati, a kd ž ho opět

ostavil, přestalo p ' lýskaní a
hřímaní, a opět ěe é prouhy se
dolů spouštěly.

Roku 1757 bylo velmi horké
a suché leto tak že vedrem všecka
úroda polní zničena byla.. Tato
strašná parua, &.že po celé léto ne
bylo bouřek a deště, to přičitali
sedláci okolo Přímětic stroji Divi
šovu a vzbudili proti němu obecné
vzbouření. Diviš musel tedy ry
chle hromosvod odstraniti, aby ho
uchránil před rozvsteklenou poěcti
lou tlupou.

Napotom nacházel se týž mí.
stroi složeny v klášteře Loucském
i po jeho vyzdvižení až do nedávna.

První dle učení Franklinova
ustrojený hromosvod (železná tyčka.,
která. budovu řed udeřením bromu
chrání) b 1 v Xnglicku r. 1762 po
staven. ynález tento brzo došel
uznání a valného rozšíření i ve
vlastech našich, avšak ojmenování:
„hromosvod“ nebylo hned známo,
než vtip lidu pospolitěho věděl si
hned pomoci. Jakýs vesničan ku

příkladu chtěje udati dům, na němžromosvod byl zřízen, a nevedu.
týž stroj jak pojmenovati, opsal ho
takto: „tam ten dům, co na něm
mají oliknuto na hrom“.

ebude odmista, řipomenouti,
že hrom jest elektric a jiskra a
tak zvaný hromový kámen někdy
v poli na tom místě se nacházející,
kam byl hrom udeřil, není nic ji
ného, nežli seškvařené křemelky a
zeminy. Co se vypraVuje, že prý
když se dá. do pekárně dříví ze
stromu hromem rozštipnutého, na
potom když se toto dříví zapálí, z
pekz'uně ohnivá koule vyletí a po
kuchyni lítá, až šťastně komínem
vyleti aneb naleznouc průchod na
podstřeší, ho i popalí: nepochází
ukaz ten od tud, že bylo dříví ze
stromu, něhož byl hrom udeřil,
ale do cela z jiných příčin. Místy,
zvláště na Slovensku, jmenují tento
podivný úkaz „ohnivým vlkem“ a
připisují to pověrčivějakémusi zlému
nepřirozenému vlivu, a domnívají
se hospod ně, avšak mylně, jako
by tato o niva koule čili tento tak
zvaný ohnivý vlk mohly pometlem



z roždí jedlověbo stromu, kterýž
u křížných cest stojí, zpět
do pece zahnati se mohlo. — Dle

ravděpodobněho světlení fysické

ho ohnivá koule čili vlk ohnivý (povstává ze zápalistého plynu vo ní
kověho, který se v nitru pece proto
nashromáždil, že se k jejímu vyto
ení vlhkého dřeva potřebovalo.
dyž se toto, v peci naložené dříví

jen smudí, spomenutý plyn se vy
vinuje, kterýž napotom, když smu
děním řeschlě dříví hořeti počne,
ven vy uchne a nebezpečí požaru
přináší. — Není však ale pochyb
nosti, že k utvoření této ohnivé
koulě či „ohnivého vlka“ i hromo
vina (elektrina) spůsobem posud ná
ležitě nevysvětlen m přispívá, jeli
kož by obnháni o nivě koule (jaká
se i při uhod»-ní bromu často pozo
ruje) po kuchyni pochOpiti nedalo.
Z toho pak následuje, že nemusí
po každé, kdykoli se k vytOpení
pece něco vlhkého dřéví opotřebo
valo, ohnivý vlk vybuchnouti, pak
liže poměr elektřiny v povětří není
tomu příznivý; předce však dobře
bude, aby pro uvarování z množ
ného neštěstí k pečení chleba vždy
jen ti lně suché dříví se bralo.

$( a 1h o ty čili nohavice. Slovo
kalhoty, kalioty, pochází od latin
ského „Caligae“ a to od „colligo“
: svazuji, a vyznamenávalo noha
vice do půl lýtek. Sám pak oděv
'est asiatského a jmenovitě ba
bilonského původu, kdež nohavice
již za ne'dávnejěího věku k muž
skému o ěvu náležely. V Evropě
se ukázaly nohavice nejprvé mezi
národem Gallií, v krajinách nyněj
šího Francouzska, kterýž oděv Rí—
manůin tak divným přicházel, že
jedné častce krajiny Gallie, na stře
dozemním moři ležící jmeno: Gallia
b race ata dali, roto že obyvatelé
mužští dlouhé kalhoty (braccae) no
sili. Ve středověku záležela zevni
trní vážnost mužská v ěirokosti
„kalhot“ (galot , ku kterýmž zámo
žnějěí i 200 10 di tkavíva potřebo
vali; když ale tomuto oděvu sedá—
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val kroj nestoudný, bylo od církve
zapovězeno v nich do kostela při
cházeti. Slovo pantalony jest fran
couzské: „pantalon“ a u nás počá
tkem nynějšího století v známost
vešlo.

Kamna. První kamna ka
chlová ]: zahřívání svetnic povstala
roku 1325 v Německu, kdežto se
před tím k zmíněnému čili jenom
krbů čili otevřených, komínem opa—
třených ohniět užívalo. Tak zvaný
Meissnerovsk' způsob topení , že
jedna železn kamna vydávají teplé
povětří, jenž se potom do všech
místností budovy po troubkách ve
zdi ukrytých rozvádí, jest nálezek
Vídenský z našeho devatenáctého
století.

Kapsle viz střelné oříšky.
Karty pikety byly v první

polovici čtrnáctého století pro vy
ražení churavého krále francouzské
ho, Karla IV. k němuž do Paříže
sedmiletý Vácslav syn českéhe krále
Jana roku 1323 z Čceh zavezen byl
a dle jmena jeho nabiřmovániKar
lem (napotom Karel IV. císařa král
český) nazván jest byl, vymyšleny.
Ve hře té čtyry rozličné barvy před
stavovaly čtyry stavy: šlechtu a
vůbec dvořeninstvo, stav kupecký
čili obchodnický, stav vojenský a
stav rolnický. Stavy ty byly pěkně
pomalovanými, v rohách zakulace
nými a hodně tuhými listy předsta
vovány, a sice; dvůr, jenž sluje po
francouzsku cour, byl naznaěcn po
dobně znějícím coeur : srdce.
Zboží kupecké do čtyrhranných
balíků že se k rozeslání zavinuje,

proto se kupecký stav naznačil kostou čiličtverhranemcarrě : čtv er
hran (kam). Vojsko bylo píkami
ozbrojeno, proto íka = pique za
znak jeho se vza a. Stav rolnický
konečně'etelina : tréHe( oka
ženě: tre představovala. Těmi listy
se hrávalo pro zábavu, který síav
nad kterým vyhrá a slaviti bude
vítězství triumph, od kudž slovo
trumf. vojská barva měla
přednost před rolnickou, barva bo
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hatých kupců, kteří ne zřídka .i
vojsko najimali, pred vojenskou a
dVorsků před kupeckou, rozumi se
samo sebou. _,

Hra v karty špád v Cechach
a v Prusku vůbec 0in ená.pochází
bezpochyby z Italie jak to sama
jmena: Koppa, koppe : kalich
(stav knězský),denaro, danaro:
peníze (stav kupecký), spada ::
kord široký, prosti'cdně dlouhý (stav
vojenský),bastonc : hůl, berla.
(stav rolnický). Známét jest též
italianské přísloví: „Accennar in
coppe, e dar in bastoui, — nazna
čiti v kopech a vyhoditi v ba
štonech,“ to 'cst: Jináče mlu
viti a jináče je ati. Hře v špády
% v karty vůbec ustoupila z ovol
na hra v kostky (v krychle), která
do Cech & do Morav bezpochyby
z Francouz přišla, ja to prozrazují
při hře v krychle čili__vkostky uži
vané průpovídky: Ziž, cink, eš,
touš nemá; katr dryje zaplat (žiž,
six : 6; cinq : 5; cš,as : ];
tous, deux : 2; katr, quatre=4;
dryje, trois : 3), aneb: Touš, cš
nemá nic, žiž, cink nedá nic, katr,
dryje pomáhe'. Na Moravě posud
rád hrá. venkovský lid v krychle
čili kOstky zvlaště o hodech (0 po
svícení) na preVrácených kadečkách
v hospodě v síni, ač nešvarný tento
zvyk jest jen politování hodn ', a
měl by už jednou vykořeněn býti.

Kavárny viz o nich co bylo
v lonském Moravanu (na rok 1864)
podáno na str. 137.

Klobouky mužské, mužské
klobOuky se dělaly plštěné, ze srsti
bobrů kastorové (od latinského „ca
stor“ : bobr tak nazvány), ze sr
sti zajiči, z vlny a pod. Mužské
hedbávné klobouky, ačkoli sobě
přednost jejich nalezení francouzi a
němci připisují,jsou skutečně austri
ackého původu. Prvni takové klo
bouky povstaly roku 1818 v Miláně,
roku pak 1821 již ve Vídni, prác-l
kloboučníka Vernera byly rozšířeny.

Klobouky panamské, které
v letě obzvláště mnohé obliby u

mužských docházejí, pocházejí z
města Boyobamba a v amerikáoské
krajině Peru, nosice jmeno „panam
ských“ proto, že přes užinu zemskou
u Panamy, obě částky Ameriky spo
jující, v eerpejský obchod přechá—
zely. Látka z níž se ony vyrábějí,
jsou žeberka listí palmového stromu,
který tam jmeno „Bobouary“ nosi;
dobrý panamský klobouk trvá osm
roků, dá se beze škody jakdoli
skrčiti a jestli se zaš inil, vodou a
mýdlem vypl-ati. Zv ášt ve Vídni
od roku 1858 viděti panamsk'ch
klobouků na tisíce v cenách o 4
do 16 zl., které na místo slaměných
& plstčných se nosí. .

Klobouky kulaté paníček.
Za panování krale francouzského
Ludvíka. XVI byly kulaté klobouk '
nepodobné 'ako nyní u mladých
paníček v o libě. Moda ta má. svůj
původ žertovné události k poděko
vání, které. snad jenom malo komu
známa bude. Slíčnostjedné mlékařky
ve dvořekterýž ku královskému zám
ku přináležel,přivábilazraky hraběte
X. nasebe,onavšak vědělasevždycky
jeho snahám k ní se přiblížiti, důmy
slné vyhnouti. Jedno hodne, když tou
žebnost po spatření jí hraběte i k
tomu ponoukla, že se za mladou
krásotinkou do komory na mléko
vkradl, prosila ona ho aby si sedl,
a prvé nežli princ na co pomyslil,
vsadila mu misu na mléko obráceně
na hlavu, ——a zmizela v tom okam
ženi, kde více pánů z jeho komon
stva do komory vkračelo. Podlváni
na prince s jeho podivným klobou
kem bylo tak směšné, že všichni
dvořaniné do neukrotitelného smichu
se dali. Anekdotu toto se brzo i
paničky u dvoru dozvěděly, a tu
dílem ze čtveractví, dílem ze zvč'
davosti aby si směšné postavení
princovo představiti mohli, zamlu
vily si klobouky na z ůsob obrá.
cené mléčné mísy. Je to ale tento
způsob klobouků neviděl se jim
býti tak směšným. nébrž jim hezky

.slušel, nosily v krétkem čase všechny
mladé paničky klobouky takové. 



Knihotisk. Knihy a všeliké
spisy opisovaly se pracně, & roto
byly vzácné a velmi drahé. 'ho
tisk pak ovahu světa v málo letech
promněni . Za piivodce knihotisku
má se vůbec Jan Guttenberg, kte—
rémuž Němci v s_n-ashurgu a M0
huči, kde byl měštanem, přezdívali
Gansefleisch (husí maso) a Suchloch
(hledač diry) to snad odtud, že tam

říšel z Cech, kde Hus & husité by
sleli, a že v dotčených městech
přístřeší a obydlí hledal. Mnozí
mají za to, že po Kutné Hoře dle
tehdejšího obyčeje se nazývál „Kut
nohorský, Guttcnberg.“ Snad že
se v Kutné Hoře narodil, ješto jeho
matka měla býti z Cech a on sám
jakož i jeho otec v Praze študovali,
a 'meno Joannes Guttenbergenus
pry dosud mezi jmeny tehda v Praze
na v sokých školách študujících
mladíků a mužů se nachází. — On
a jeho společníci celé strany knihy
na jednu dřevěnou desku vřezávali
a tak tiskli, až jim napadla myšlenka
pohyblivých litter, a tu vyřezávali

žednotlivé littery na bukové týčkyi kolíčky (buchene Stěbe, odkudž
povstalo německé pojmenováni:
Buchstaben), což se stalo od knih
tiskařů Petra Scheffer—aa zlatníka
Jana Fausta, v povídkách lidu pod
'menem doktora Fausta známého.

oku 1456 počali oni těchto litter
pohyblivých po prvníkráte užívati.
Z prvopočátku tiskly se pouze málé
spísky,jakož : odpustkové listky, malý
katechismy a pak kalendáře. Prvni
tiskem vydány a rokem svého vy
jíti poznaěenýKalendář vyšel ve
folio (v archovem fomatě) roku 1457
a sice z tiskárny saméhoGuttenber a,
jenž o té době už se byl od své o
společníka Fausta odloučil a na svou
ruku pracoval. V tu dobu započaly
se už také české knih tísknouti, a
sice už také většího objemu. Takt
na příklad: „Kronika Trojanská“
byla tištěna už roku 1468, a jak se

pravdě odobá v Plzni, v 4. 196'stů mající, avšak jeětě bez alfabetn,
bez kustosu a počtů, totiž bez těch

81

znaminek na každém archu na první
straně od posledním řadkem se
nacházejících. Takové knihy a první
době knihotišku tištěné, kteréž tato
maminka, kustosygnemájí,nazývají se
„incunabula“(kolébka), jako by se tím
řeklo, že jest to kniha z kolébky
knihotisku vyšlá; a knihy takové
jsou velmi vzácné a drahé. Česká
liibla byla už r. 1488, a sice ve fo
lio, 610 lístků epsahující tištěna v
Praze, a hned na to r. 1489 na
Horách Kutnách, též ve folio a 3
rytinámi na dřevě, mající listů 612.
Staroslovanských liturgických knéh
bylo v 16 a 18 věku mnoho tištěno
v klášteře bazilanů v S upras lu, le
žícím v polském vévodství trockém,
nyní v západním Rusků, krerýžto
klášter r. 1533 založený od samé
stolice apostolskó závisel;nyní pák
už vyzdvižen jest.

Vnovém světě, v Americe vyšla
první kniha tiskem r. 1543, a sice v
městě Mexiku odjmenem': Doctrina
christianaparajos Jndos.Velikánský
ale odbyt časopisů amerikánských,
jcnžto v polovici devatenáctého věku
(1850) i nad nejrozšířenější časupisy
europcjské vynikají, nutí pořád k
opravování tiskových strojů, aby se
ohromné množství čísel každodenně
potřebných vytizknouti, poskládati,
nápisem opatřiti á rozeslati mohlo.
Tak jmenovitě noviny „Philadel hia
Ledger“ mají mezi novinami c ého
světa nejvic odběratelů, totiž 80.000
i museli majitelé postaviti nový stroj,
rycholis o síle 16 koňů s čtyřmi
válcemi tiskovými, který každou
minutu 333, a za hodinu 40.000 vý
tisků dává.

V nejnovější době otiskuje se
pismo také z kamenů, k tomu zvláště

připravelnšých, kteréžto otisk se na—zývají: amenopisy. Té ož pak
uměnívynálezce jest Pražan Sennefelder.

Kněhkupectví. Prvni kněh
kupec a tedy praděd všech nyněj
ších kněhkupců v kterékoli řeči
byl Čech, jmenoval se Theobald
Feger a pocházel z Budějovic. On

6
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první, nejen sam ani knihtlačitelem,
ani spisovatelem, na své útraty knihy
tisknouti daval a jimi řadný obchod
vedl, jakýž až do té doby se jen
od samých kněhtlačitelů provozoval.
První kniha, kterou Budějovičan
Feger pro špekulaci vytisknouti dal,

vlíyla Uherska kronika od btěpanaurože, vytiskl 'i nákladem Fegro
vým impressor rhart Ratdolt v Au
gšpurku :. 1486. Později r. 1508
bylo v tomtéž městěAugšpurku kněb
kupectví řádné od knihaře Raimana
založeno. Roku pak 1546 dal kněh
kupec Jan Otto, maje sam vlastní
knihtiskarny, knihu na své útraty
tisknouti. První pak úkazy bez
právného patisku (to jest tisku knihy
cizí rukou, na škodu prvního vy
davatele) už r. 1500 se projevily. —
Roku 1750 nacházelo se v celé říši
Rakouské čili austriacké toliko 6
kněhkupectvi a sice: 3 v Praze, 2
ve Vídni, 1 v Solnohradě; roku pak
1850 (tedy za sto let) bylo jich 191
a ioku 1856 už 228, z nichž na
společné vlasti naše 79 při adio, a
sice 41 na Čechy, 11 na Mbravu a
27 na Uhry. Praha měla téhož roku
(1856) 24, Karlovy Vary, Marianske
Lázně a Litoměřice po 2, po jednom
aíe kněhkunectví tato městě.: Budě
jovice, Jindřichův Hradec, Klatovy,
Česká. Lípa, Liberec, Litomyšl, Plzeň
Tábor, Tachov. Teplice atd. Brno
mělo 5, Olomouc 3, Jihlava, Nový
Jičín a Znojmo po jednom kněh
kupectví, ve slovenských ale část
kach Uher byly v Prespurku 4, v
Košicích a v Bystřici po 2, v Levoči,
v Kežmarku a v Nitře po jednom
kněhkupectví. Od té doby jich
ovšem v každé zemi zase o několik
přibylo.

Kočáry. Co do slova někteří
ovodí ho od uherského města
otze nyní Kitsíe, ježto prý tam

kočáry neiprvé dělány byly asiokolo
roku 1457; jiní ak odvzoují slovo
kočár od slovazqrot, znamenajícího
něco okroulého, vydutého, odkudž i
slovo: koteč, koč, kotčí pochodí, a
boudu či budku znamená. do

věčí, známo, že už u nejstarších ná.—
rodů vozů k jezdění se užívalo tak
se i l. Mojž. 46, 29. dočítáme, že
Josef dověděv se, že se otec jeho
Jakub stěhuje do Egypta k němu do
krajiny Gessen,zapřáh svůj vůz,
'el vstříc otci svému. Staří

ímané měli kryté vozy (arcera)
pro nemocné a churavé osoby, později
vozík o dvou kolach carpetum, s
vydutou krytbou a někdy i drahými
koberci ověšený, a ještě později nad
herný vůz (carruca), často zlatem a
drahokamy vykládaný. Ve středo
věku, za času rytířstva, nejezdilo
se však na vozich, nýbrž páni slu
žebníci, muži i pani, světští i du
chovní jezdili na koních a mezcích
a mniši na oslicech. Až do 15.
století užívalo se vozů jenom k
přepravováni nákladu a zboží, a
nikdy k vožení osob. První vůz s
houpavým kotcem objevuje se 1405
ve Francouzích, a v témž věku o
něco později i v Německu. Na ře
menech visící a se houpajíci kotce
má býti, jak už výěe podotknuto,
nález uherský okolo roku 1457, a
však již prý Isabella, manželka ci
saře Karla IV. (což by ovšem asi
o 80 let spíše bylo) podobné vozy
měla. Uhersko—česképoselství, které
král Ladislav 1457 z Prahy do Pa
říže pro svou nevěstu Magdalenu,
dceru Karla XII. krale francouzského
vypravil, pozůstávalo z 80 šlechticů
na bílých koních, a 700 jezdců, z
pozlacených koních a krásně oša
cených paní. Císař Bedřich III.
přijel 1474 a 1475 v ověšeném a
visícím vozu doFrankfurtu. Uherský

kral Matěj (1- 1490) poručil, aby! sepři lehkých uherských vozech, oči
zvaných, koně pře řahali,čímžjakýsi
druh pošty zavedl. Na začátku 16.
věku měli toliko knížecí ajiné vzne—
šené osoby tu přednost, že se směly

v krly'ÍZCh kočárech voziti, a ještěv d 6 polovici téhož 16. věku
b 10 jich užívání ve Francouzsku

ěmecku a spíše v Uhrách (1523)
velmi obmezeno ba i zapovězeno;
ve Španělích byly visuté houpavé



kočáry teprv po roku 1546 a v
Anglicku teprv po roku 1564zave
deny. Muži považovali to vůbec
za neslušné, na vozech se voziti, a
jenom vznešené paní kočárů užívaly.
Z ponenábla se ale užívání kočárů
zmáhalo. Okolo roku 1594 měli
markhrabí brandenburský už 36
kočárů ve své družině, a kardinálu
a olomuckému biskupu Františku z
Ditrichsteinů 'elo r. 1611 při jeho
vjezdu do Vi ně 40 kočárů na proti.
Kočáry, jeěto tehdáž podobaly se
více nějaké posteli s nebesama &
visely na řemenách a i na řetězícli.

Vyskleněný kočár objevuje se

prvně teprv roku 1631 pri příležitosti vjezduinfantk španě ské Marie,
manželky císaře erdinanda HI. do
Korutan, ješto předtím kočáry byly
jenom tkaninami a koberci ověšeny.

Na začátku 17. věku čili sto
letí rozmnožily se kočáry v Paříži
velice; roku 1858 bylo jich tam na
300 (roku 1851: 27.938).

Nájemné kočáry byly v
Londynč 1625 a v Paříži o něco
později zavedené, kdež i jmeno
„fi akr“ obdržely, očemžfrancouzský
časopis „L'ami de la maison“ ná—
sledovně vypravuje: „Za času Lud
víka XIII. (1' 1642) žil jistý augu
stinský mnich jmenem Fiacre, a stál
v pověsti svatého muže. Když zem
řel, byly ostatky jeho u lidu tak
váženy, že vozkově čili kočí obec
ných povozů, kteří při převážení
těchto ostatků se zúčastnili,doochrany
tohoto svatého se poručili ana vozy
své podobiznu svatého Fiakra na
malovati dali. Vozy ty slouly:
Voitures de sainte Fíacre (povozy
svatého Fiakra), a odtud ted jmeno
povozníků městských: fis r.“ —
Ostatně způsob tohoto pronajemného
jezdění v městěvymyslil jistý Paskal
a vévoda Roannes dal peníze, k
tomu., aby tato myšlenka se stala
skutkem. Povolení k obchodu
těchto kočárů udělilkrál Ludvík XIV.
roku 1662 s tim zjevným dodatkem,
aby tyto kočáry „sloužily osobám
starym, slabším, aneb příliěně u
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rozličných úřadů zaměstknaným,
které nema'í dosti prostředků, aby
si zvláštní očár drželi, aneb takový
stále pronajimaly.“ ——Takt prý dne
18. března 1662 ponejprv jezdily
takovéto povozy v Paříži. Kdo jel
hodinu s fiakrem, platil tcnkráte asi
10 krejcarů dle našich peněz. Roku
1858 bylo v Paříži už na 32.000
takových povozů, ňakrů a drožek
čili conforteblů, se 50.000 koňmi;
ve Vídni ak téhož roku 1858 bylo
asi 3000 akrů., konforteblů, dosta
vníků a jiných podobných povozů,
a krom těch ještě asi 2000 kočárů
& povozů soukromných. V Brně
byly ňakry, čili pronájemně kočáry
s dvouma koňmi zapřaženými, teprv
po roku 1820 a o několik roků po
zději také v Olmouci zařízeny. Tak
zvany konfortable (pronájemné jed
ním koněm táhnuté kočáry o čtyrech
kolách) byly v Brně teprv r. 1853
a v Praze 0 rok později (1854) za
řízeny. Roku 1854 bylo v Brně 22

ňskrů a 12 konforteblů. Od té dobyse počet jejich ovšem rozmnožil.
Petrohradě došla teprv roku 1864
společnost k vydržování veřejných
ovozii císařského schválení. Spo

lbčnost má kapitál 300.000 rublů,
dostala výsadu na 6 a půl leta a
zavazala se v l a půlroce ode dne

potvrzení 200 ekvipážíópovozů) Vypraviti. Tak zvané mnibusy
povstaly teprv r. 1823 a byly v
Paříži, v Londýně ve Vídni a jiných
hlavních městech (v Brně teprv na
podzim 1863) uvedeny. Jsou to
vozy, v nichž lidé se vezoucí po
délce vozu proti sobě s každé strany
8 osob a na příčném sedadle jedna
osoba, tedy dohromady 17 osob,
sedí. Vozy tyto stojí na jistých vy
kázaných místech a každou čtvr
neb půl hodiny z těch míst do od
lehlých předměstí odcházejí. Po—
něvádž ale jsou za levnou cenu
osobám všem (omnibus) určeny,
proto také své jmeno obdržely.

Komíny. Komíny čili dym
niky, kudy kouř, dým, z pece a ze
stavení odchází nejsou posud všude

6“
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zavedeny, nýbrž v mnohých kraji
nách nechávají kouři na vuli, aby
se ve stavení a pod střechou na
hambálkách usadil jak chce a od
cházel kudy chce. Takt v městě
AlsoKubin v stolici Oravské (Arva)
v Uhrách neměli ještě roku 1858
komínů, a ačkoliv se komise sestOu—
pila k tomu účelu, aby byly komíny
zavedeny, neměla její snaha předce
nijakého účinku; pročež mocných
prostředků užito, aby se komíny v
tomto městě konečně zavedly.

Kraj ky. Kraikářstvírozpadá
ve dvě větve, totiž v dělání krajek
šitím aneb vyšíváním (tak zvaných
po francouzsku „ oints“ vyslov:
poéng), které obzv ' tě v_Brabantu
se hotovi; a v dělání krajek, čípek
paličkami (tak zvaných po francous—
ku „dentelles“ -—vyslov dangtell—),
které se na Krušných horách čili v
Rudhoři ne'více vyrábějí. Těchto
paličkami ělaných krajek nítěných
vynálezkyně jest Barbara Uttman
ova, narozena r. 1514 z rodu „von
Elterlein“, patrické to rodiny Nirn
berské, kteráž se v Annaberku v
Sasích za příčinou rudníctvi usídlila,
jejížto potomkové posud v Sasich
žijí. Roku 1561 připadla tato paní,
kteráž se vyšívánímkrajek zabývala,
náhodou na dělání krajek paličkami,
kteréž se brzo na to pro rudohorské
poměry velmi důležitým stalo, a že
nepotřebovalo leč nití a motomost,
brzo se rozšířilo. Po úpadku kovkop
ství učiněno jest mimo šumai'ení
hlavní výživou zchudlého obyva
telstva horského, tak že nyní v hor
nických městech v Čechách: v Prí
sečnici, Abertamu, Jachimově, Daru
Božím, nejvice jest zastoupeno. Roku
1858 zabývalo se děláním krajek v
Jachimově 1500 ženských, a
mužských, v Daru Božím 370 žens
kých. co zatím mužští rudnictví
provozovali. Ve Wiesenthálu 90
ženských a 40 mužských a ve Seifenu
80 ženských a 50 mužských. V
celku se udává že se v echách na
30.00R lidi děláním krajek (ovšam
nuzně) živi. Benátské krajky (čípky)

byly ve středověku pověstnější, nežli
známé brusselské za nynějších časů,
avšak tajemství o způsobu jejich vy
rábění se ztratilo, pročež staré by
vají posud za drahé penize hledány.
Benátské listy r. 18:38 udávaly, že
prý paní Fortunata. Loto, obyvatel—
kyně v Portogruaro na stopu tohoto
tajemstvi přišla, a že krajky staro
benátským podobné vyrábí. Zdaž a
jak se tato zpráva potvrdila, není
nám známo. V novější době se také
továrny na krajky zřidily v Čechách
a též i na Moravě, na příklad v
Letovicích.

Labrador byl od „moravs
kých bratří a v krajině Labradora
v Americe, odkudž také své jmeno
má, ponejrv nalezen. Jesti to kámen,
tvrdosti žuly (granitu), dá se nej
pěkněii vyleštiti a jest obzvláště proto
ozácný, že rozličné barvy predsta
vuje podle toho, pod jakým uhlem
(kosmo) světlo slunce na površí jeho
padá. Roku1854 bylo ale, jak noviny
„Kuryer Varszavski“ zprávu podaly,
v Ukrajině a jmenovitě na zemském
statku šlechtice Sivického, přebohaté
ložisko téhož kamene labradora na
lezeno, a také více kusů do Var
šavy na zkoušku doveženo.

Lékárny. První veřejné
lékárny (apothéky) povstaly za

anování Arabův roku 754 v městě
agdadě, odkudž potom v nejistém

času — avšak v první polovici jeden
náctého století, (Mezi r. 1000 a 1050)
přešly do Jtalie. V Německu mělo
město Augsburg první veřejnou lé—
kárnu, r. 1285 založenou, až do spo
menuté doby vždy sami lékaři také

léalílypotřebné připravovali i prodáv .
Loterie malá povstala v re—

50 publice janovské (Genua), kde se
sázky dily, kterých pět z 90 senatorů
za radní pány zvoleno bude. Později
se stala pramenem státních důchodů.
U nás se počítaly výhry dle tak
zvaných loterníchlduka'tů,avšak tako
vé počítání přestalo ]. listopadu 1858
a na 'eho místě nastou il násle—
dující jednoduchý pořáde : Každá



sázka v pádu výhry nejmenovaného
extrata se vyplácí 14krát, v případě
výhry jmenovaného extráta 67krát,
amba 240 --—a terna 4800krát.

Lucerny Vynalezenipokry
tých kahánců (luceren šlovensky:
lampášů) připisuje se vůbec Ale
xandru velkému, králi Macedon.
(333 před narozením Christa Pána),
kterýž takových v čas vojenského
tažení svého do Indie užívati počal.
Ctverhranná nádobka kahanu pozů
stávala z ovčích, velice na tenko
vydělaných kůží, které se na kovové
týčky do zavřeného čtverhranu po
spínaly; u spodu avvrchu byla ná
dobka otevřena. Ze tento kahan
jasné světlo nevydával, toho netřeba
ani podotýkati. Později okolo roku
100 po Christu Pánu povstaly lu
cerny měchýřemobtáhnuté, kterýchž
užívali křesťané, pro panující pro
následování do jeskyně a jiných
tmavých skrýší ke službám Božím
se shromáždujíce. Takovéto jedno
duché lucerny posud i na Sloven
sku tu ítam viděti. Po nalezení
papíru užíváno tohoto, v oleji na
močeného k obtáhnutí kahanu, a
teprv 680 roku po Kristu Pánu pří

pominhap'ise kahány sklem opatřené.iniova puška nese své
jmeno od francouzkého kapitana
Minié. Nábitek této pušky není
koule, ale kus olova, cukrovému
klobouku podobný. Hrubá., ke ko
houtku obrácená strana jest z částky
prázná a má do této prázniny volně
vložený kousek tvrdého kovu, (že
leza). Když se půška vystřelí, celá
síla rachu působí nejprvé na tento
tvrdy kov a vrazí ho tak silně do
měkšího olova, že se ono po hlavní
pušky rozleze a hlaveň (cívu rouru)
tak náležitě vyplní, že ani nejméně

ze sily prachu, ztratiti se nemůže,a že oule, tímto způsobem pevně
do hlaVněvražená nejen přenáramně
daleko nese, než také v mimořádné
pravidelnosti k cili zamířenému letí.
Působení toto můžeme sobě vysvě
tliti příkladem myslivců, kteří své
kulky do měkké kožky zakroucené
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vehni pevně do hlavně pušky nabí
ieji, když si přejí, aby kouli daleko
a pravidelně nesla; to se také na
střelnicich při střílení do terče uka
zuje. Mininovými puškami Fran
couzi ruskému vojsku v bojích na
Krymě r. 1854 vedenými již z ta
kové vzdálenosti náramnou škodu
dělali, kde koule obyčejné ruské
vojenské pušky ani k nepříteli ne
doletéli.

Noviny. První vědomost o
novinách došlat nás z časů řím—
ských. Za času totiž římské repu—
bliky a v pozdější době císařské
vlády byli každodenní příběhové
(acta diurna) spisováni a rozšiřo
vani. Avšak uplynulo téměř půl
druhého tisíce let, a tu te rvé vy
skytují se o ět stopy, k ež listy
obsahu podobného vydávány byly.
Vláda benátská počala totiž v po—
lovící věku 16. vydávati rukopisné
zprávy o válečných bězích oněch
časů. A ješto se podobní spisové,
později též tiskem vychazejici, vc
řejně za peníz, gazetu nazvaný,
prodávali: přenešen později název
ten na noviny vůbec, tak že posud
nazývají ltaliani noviny gazzeta“,
Francouzi „gazetta“, a oláci dle
jejich Vzoru: „gazeta.“ Tent jest
původ nynějších novin. V druhé
polovici 16. století počaly vycháze ti
též v zemích německých noviny
na způsob benátských, avšak jenom
po různu, zvláště tenkráte, když k
tomu zavdala příčinu nějaka neo
byčejná událost. První pořádné no
vin ve lhutách ustanovených
vy ávané vznikly v německu roku
1612, a roku 1615 počaly pořádny
běh svůj německé noviny ve Frank
furtu nad Mohanem, mající název:
„Frankfurter Journal.“ Denník tento

vychází podnes pod ž názvem.Roku 18 5 vydaa re akce na a
mátku 240letého trvání jeho 'e no
číslo z dávnějšich dob (tuším od r.
1755). jehož obsah, ísmo a format
tytéž byly jako teh ž. Také ho
landské noviny: „Hai—lem.Courant“
slavily dne 8. januaru 1856památku
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svého 200letěho trvání. v Čechách
počaly se novinn vydávati v 16.
věku. Avšak toliko zvláštní ří
běhové a to jen vojenské do svych
novinářských listů kněhtiskaři kladli,
avšak ani na leta aniž na měsíce
se při tom nevázali, nébrž jen jak
se co paměti hodného přihodilo,hned
svým krajanům do rukou podávali.
Zvláštní nějaký príběh bud v mědi
neb ve dřevě vyrýti dali, a na ve
likém archovém listu vytlačený a
barvami okrášlený na světlo vydá
vali, jako n. p. „Petra Codicilla v ěe
třená a ohledaná kometa r. 15 7.“
Z rávaokometě,omoru roku 1581.

utonutí lidivlřece Moldavě atd.“
Roku 1497 poručil císař Ru

dolf II. pořádné měsíčně noviny,
kteréž by příhody celého měsíce v
sobě zaviraly, dávati, a jižným

tiskařům svoho lých listů na topropů'čil. Dle če ož Dan. Sedl
čans ý poprvé řádné noviny ce
lého měsíce září r. 1497 vydal. Po
něm též Jií'í Jakub Dačický r. 1598
učinil, sebrav noviny o sběhlých
téhož roku válečných příhodách.
Mimo to jiné noviny po ruznu ne
přestávaly také vycházeti, jakož o
to se staral Samuel Adam z Ve
leslavína (1618—1620) syn roslu—
lého v literárním dějepisu A ama z
Veleslavína. — Ve 30leté válce ne
bylo novin žádných v dávaných.
Roku 1672 dostal dvorský tiskařa
konšcl pražský Karel z Dobrosla
vína výsadu na vydávání novin,
kteráž obnovena byla roku 1690
na nových 10 let po sobě zběhlých.
Od té doby s některými řcstáv
kami (jako od r. 1700—17 8 a od
r. 1776—1782) vydávaly noviny v
Praze: Rosenmuller a dědičovéjeho,
pak r. 1785Fr. z Schónfeldu. První
číslo vyšlo 1.ledna 1786 nápis majic:
Schěnfeldské c. k. pražské noviny
(pod redakci Krameriusa), které se
staly základem potomnich „Praž
ských novin“ které roku 1864 pro
skrovný počet odběratelů vycházeti
přestaly. Ve Vídni vycházel po
5 roků (1812—1816) „Cís. krá . po

volené Vídenské Noviny od J. Hro
mádky. Od roku 1848, se velice
rozmnožil a co rok rozmnožuje počet
rozličných novin v českém jazyku
psaných.

Octářství. Staří znali to—
liko vinnýl kterýž by, ale vzácný a
drahý pak pivný. Později dělali
také ocet z ovoce z mláta &.jiných
věcí, ale vše jenom v málu, a ocet
takový neb ! výborný. Lepší jest
ze dříví dě aný. Vyrábení otcu ve
velkém množství započal na Moravě
v lučbě proslulý Leopold von Sme
tana (1- 1810), kterýž pro svou to
várnu v Hajanech r. 1797 desíti—
letou výsadu k vyrábění octu ob
držel. Ocet zde vyráběný byl la—
hodné chuti a ostry, tak že se nej—
lepšímu vinnému octu vyrovnal a
do všech zemí rakouského mocnář
ství rozesýlan byl. Po uplynutí
lhuty výsadní rozšířilo se na M0—
ravě velmi vyrábění octu, tak že
oblaciněl, a i sebe chudší člověk
si dobrý ocet koupíti mohl. Roku
1841 vyráběl se na Moravě ocet v
8 továrnách, a též v 1 ve Slezku.

Papír a pergamen. V dá—
vnověkosti užívalo se rozličných
věcí ku psaní. takt na příklad psá
valo se raíijí*) na deštičce voskem
potažené; a chtělo-li se písmo sma
zati, obrátila se raňje, která byla
na jedvé straně končitá a na druhé
lepatkou opatřená,a touto lepatkou
pleskátou se písmo přetřelo a ves
kový potah urovnal a uhladil k no
vému psaní. Mojžíš desatero Božích
přikázaní napsal na dvouchkamených
deskách (2. Mojž. 31,18, 2. Mojž.
34, 4. a 28.) Smlouva Élmanii s
Judou Machabeiským a s jeho bra—
třími byla na dskách měděných na

psána. (l. Mach._,8, 22.); tak téžrdinské skutky Simona Machabej—
ského napsán byly na dskách mě
děných (l. Mžchab. 14, 26.)

Psávalot se ale také na hře—
zové kůře a nejvíce na papíru,

' Rafíka, raG'e, latina : a híum,
utvžzřeno z řeckéhJo: graňorlí,7 cogi- plhchází
od časoslova grafo:piši, ryji.



avšak na docela jinakém , nežli
jaký my máme. Papír starověký
jest dělán z byliny nazvané: „Sa
chor papír“ (Cyperus papyrus, ('b'
pergras, Papierschill), která v pří
kopech, potoclch ponenáblých, podle
jezeru v Egyptě, nyní též i v malé
Asii a v Evropě nejjižnější roste.
V Egyptě byl tento proslulý pa

yros od nejdávnčjšlchčasůznám,
kamž nepochybně z Ethiopie byl
přenešen. Hlavně jej potřebovali
ku psaní, což p teprv po vybo—
'ování E ptu exandrem, králem

acedonaym (asi okolo 333 před
P' Christem) zevšeobecnělo,ktomu
cíli nařizli steblo na dél, sloupli
kůru a dřeň, rozšířili olu k na
stole, oložili několik takovych pra
menů jem na sebe a přes příč
jiné, a celou tu vrstvu za vlhka v
lisu stlačili. Ješto stéblo v sobě
šťávu cukrnatou má, sloužil cukr ke
slepenl jednotlivých pramenů. Pa ír
takový jest toliko zšíi'í 2'/, pa ce
a zdélí 15 stop, střeviců; taktéž
muselo tedy stéblo vysoké býti aneb
ještě vyšší, nyní sotva dospívá 10
stOp, což nepochybně tím pochodí,
že naň nedbají. Okolo léta P. 1000
zdá se, že rostlina v tom ohledu v
nepamět přišla. — Nyně'ší pak

apír z hadrů připravovany byl dle
%albina, jesuity, jenž dějepis “ech
v řeči německé psal, okolo roku
1340 v Německu znám. Mimo z
hadrů dělá se papír také ze smr
kových drtin, ze slámy a obzvláště
z listí kukuřicového.

Po smrti Alexandra Velkého
při adl Egypt s 'inými zemněmi
Pto emeovi, synu agovu (vlastně
Filippa, Alexandrova otce.), a jako
někdy Faraonové, slouli všickni po
tomci jeho Ptolemeové. Alexandrie,
založena Alexandrem Volkým byla
hlava říse egyptské a vyznamená
vala se vzdělaností. Zde založena
královská knihárna, poklad to vší
učenosti starého světa. Když pak
Ptolemeus Epiphanes okolo roku 130
před Pánem Christem zavodil s
přebohatým Attalem, králem per
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gamakým v Malé Asii, aby více
knih nashromáždil, zapověděl pa—
„pyros vyvážeti ze země a bo jinám
než jemu odváděti & prodávali.
Attalus v nesnází přemýšlel ojiných
prostředcích ku psaní; učení v jeho
královsvti činili pokusy? jinými lát—
kami, na nichž by se dalo psáti, a
tak přišli na vynález, že kůži ma
stnoty zbavenou hladili a k psaní

připravovali, kteráž tak připravenáod města Pergama'), v Iysii, kde
král Attalus sídlil, obdržela jmeno
pergamen, jemuž staří čechové
říkali: blána neb blanka, což jest
tolik jako: Mázdra neb kůže. Dle
jiných byl pergamen již dávno před
touto dobou na Východě znám a v
Pergamu prý se jen zdokonalil.
Dle Herodota psali Jonové již dávno
před tou dobou na zvláště připra
vených kožích ovčích a kozích, a
Diodor vypravuje že i Peršané své
historické památky na kožich se—
psali. Pargamen se dělá z koži
telecích, skopových, kozích a osli
čích. Také jest nyní pergamen pa
dělaný z papíru a z plátna. Papír
egyptský i pergamen byly navino
vany na válce dřevěné, aby se ne
pomačkaly, a takový kus navinutý
nazýval se knihou, odkudž i způsob
mluvení: „knihu rozvínouti“
povstal.

Početní VOsk. Od nesjtarší
doby až do našeho věku bylo 5
rozličných látek při pcčetěni uží
váno, totiž: červené hlinky, tmelu
(lepkáče, kittu), vosku, oblátek a
španělského vosku, tak že prvě—
jmenovaná hlínka nejstarsí, španěl—
ský (početný červený) vosk ale
nejnovější spůsob ečetění předsta
vuje. Starověrci “gyptčané, a za
nimi také Řeci a Římané užívali k
pečetěnl červené hlinky, která z
Egyptu neb z Azie přicházela; -—
ale málo před Kristem Pánem na
světě římském již také obyčej
ného vosku k tomu cíli užíváno.

') V Italii jest město podobného jména,
totiž: Bergamo, od kteréhoz mají své jméno
hrušky: pergamutky.
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Tak se na př. Cicero ve svéřeči
pro Flacco odvolává na svědectví.
tomuto poslednějěímn z Aziq, po
slané a pečeti červené hlinky (Ríms
niim creta anebo cretula nazvané)
opatřené, odkudž prý patrno, že
svědectví protivníka jeho, vosko
v ou pečeti stvrzené, z Azie nepošlo
a tak není spravedlivé. — Spiso
vatelé Římanů svědčí, že oni kromě
hlinky a vosku někdy také micha
ninu smoly a voskuvgmaltha) k e
četění užívali.—Od Rimanů přeslo
užívání vosku, a sice nejprve žlu
tého, potom bílého (pro svou
křehkost méně k tomu spůsobného)
k jiným europejským národům. Již
ve středtvčku počínáno vOsku do;
dávati barvy červené, aby pečet
zřetelněji v oči adla; mezitim uži
vání červené o vosku bylo za
delší dobu jen úřadům a vrchno
stem povoleno. —-Okolo roku 1603
počaly se užívati !! pečetěni také
oblátky, kteráž ale novota ostrý
odpor nalezla, poněvadž totiž oblátek
i při svátostech užíváno. —-N nějěi

pečetný vosk (jehož ale lavničástka není vos , než tak zvaný
šellak a terpetín) byl ve Fran
couzsku od Frant. Rousseau za
času krále Ludvíka XIII. v 16tém
stoleti nalezen, a nade všemi jinými
látkami ečeti konečně zvítězil.
Dána mu ed při počátku barva
červená: později byl znamením
smutku černý pečetný vosk, jakož
ižlutý, zelený atd. uveden; mo—
drou ale (světlou, bělavou) barvu
nepodařilo se vosku pečetnému jen
ři konci minulého století dodati.
aposledy doložíme, že historik čili

dějepisec mnohokráte z jakovosti pe
četi na pravdivost starověkých listin
zavirati musí ; věda o osuzování
starých pečetí nazívá se fragistika.

Penize. Slovo peníz odvo
zují někteří od latinského slova:
penso, platím, jiní od lat: pecunia,
jak se drobné peníze uRímanů na
zívaly, & sice proto, že na nich byla
domácí zvířata, dobytek pecus,
vyobrazena; jini i od anglické nej

menší mince, asi 6 videnských
Pfennig) platící „penny“ též „pence“
vyalov. penns) nazvané.

Peníze čili mince jsou dle roz
ličných zemi rozličné, my pak zde
toliko o některých u nás známých
a obyčejných promluvime.

K r ej c a r jest prastará mince.
Když totiž císař Konstantin velký
mocí znamení svatého kříže nad
nepřátely svými roku 312 zvítězil
a zákonem v Milaně 313 vydaným
svobodu víry Kristovy prohlasil,
rozkázal také drobné penize místo
zvířat dle starodávného pohanského
způsobu naznačovati znamením kříže,
kteréžto mince dle tohoto znaku
latinsky cruciferi, t. j. kříž no
sící, jmenovány b ly, tak žeby se
tedy krejcary, le prvotního vy
znamu jmena, v jazyku našem kři
žáky jmenovati měly. Krejcar
jest slovo s německým „Kreutzer“
totožné, kterýžto německý název
co do smyslu úplně latinskému cru—
cifer se vyrovnává. Ostatně křižáky
císaře Konstantina ve středověku
opět z užívání v šly, až se v 15.
století Opět ukáza , a sice nejprve
v Tyrolsku, kdežto se v městě Me
ranu v hojnějším počtu raziti po
čaly. Odtud se během téhož sto
leti i po jiných částkách střední

Evropě rozší'ijy.roš. ento peníz jest co
do původu a rodiště svého, oprav
dový slovanský peníz, ješto první
groše Václav II. král český léta
Páně 1295 na Kutné Hoře raziti a
vydávati počal. Prvni tyto groše
byly z 15-lotového stříbra, a '/, Iottu
těžké, tak že se za hřivnu*) 64
groše počítaly pozdě'i 14 lotového
a nejposléze právě -lotového sti-í
bra k jejich ražení užíváno. Co do
ceny platil za Václava II. groě 12
bílých eněz, čili asi tolik co stři—
hrný vacetnik (35 kr. r. čísla);
později, r. 1460 6 krej. stříbra (asi

i|*)Hřiva váži půl libry čili 16 lotii, a
16. neb 14. lotovému stříbru má se tak
rozuměti, že se na 1 hřivnn vižo 15 neb
14 lotů stříbra, a lot neb 2 loty módě.



10 kr. r. ě. a r. 1470 10 kr. stř.
čili asi 17 r. r. č.; za Ferdinanda
I. 1548 zaraženi jsou troje groše,

po 3 kr. stř., bílé po 6 a ještě jinéubačky nazvané po 9 halčřicb.
Za Msximiliana a za jeho dvou
synů Rudolfa a Mathiaše poznáváme
též bílé groše; od léta 1578 také
malý groš. Také se razily „groše
široké zlaté“ v ceně asi po 18 zl.,
a groše široké stříbrné po 6 zl.
ceny mající. Samo pak jmeno groš
pochází z latinského gro seus, t.j.
hruby tlustý, jelikož tyto nové groše
za krále Václava 11. byly dle způ
sobu starověkých peněz, velmi hrubé
čili tlusté. Peníze pak starověké

nepočítaly se na kusy, ale váhouceněny ývaly, což dosaváde v
některých názvech peněz podržáno.
Tak na př. anglická libra (funt,

p0ndusč sterlinků') (našich 10zl. 50 r.) není skutečný peníz,
ale toliko název summy, jenž se z
oněch starodávných, hodnotu peněz
ne dle počtu kusů ale dle váhy
cenících časů posud udržel. Teprv
od času grošů kutnohorských po
čaly se peníze na kusy počítati,

Žroše též na kopy, jakož i pozdějiopa krejcarů šlo na 1 zlatý. —
V pozdějších dobáh měl groš 3 kr.
neb 4 grešle (moravský též paták
zvané; grešle pak (na níž byla
česká koruna a pod ní znak český
moravský a slezský byly vyraženy)
platila tři vídeňské. Zavedeným
novým raženim nynější mince ra
kouského čísla přestalo se roku 1858
dnem 1. listopadu na groše počítati
a byly z oběhu vzaty. Ještě budiz
zde o jiných mincech drobných mi
něno, jejichž jména posud v řeči a
pořekadlech se udržela.

Polturak, skráceně také:
turák, co do názvu toliko jako:
pol vtora čili půl druhého totiž krej
carů, co do ceny platil půl groše,

*) Sterling byla někdy skutečná mince
(od hradu Sterlingu), teď se v Angličanech
pouze dle nich počítá; 20 šillinku (šilliuk
jest anglická stříbrná mince) jde na jednu
libru ěterlingů.
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čili dvě grešle a proto v Čechách
také dvougrešlák nazván. Na něm
byl, jakož vůbec na každé uherské
minci, obraz Panny Marie, co uher
ské patronky, vyražený.

Paták uherský, byl drobný
peníz, kter'ch se počítalo pět do
groše, na oravě ho brali za grešli.

Trojní k platil tři halěře,po
zději dva vídeňské čili pill krejcarů.

Vídeňský, ve Vídni bitá
drobná mince, byl čtvrtý díl krej
carů, nazýval se také vindou, čili
vindrou.

IIaléř čili halíř, tak nazvanýpo městě „Halle“ (česky: Dobroso ,
z jehož soliváren za starodávna
Čechově sůl kupovali) platil půl
vldenského, tedy osm jich šlo na
krejcar.
Zlatý. Tento peníz,který za našeho
věku jenom co stříbrnou minci zlat—
níka, aneb co papírový náměstek
jeho, aneb co jistou summu krejcarů
známe, byl původně v skutku zlatý
a první takové zlaté penize byly
roku 1252 v italském městě Florenci,
hlavnim to městě Toškanském ra—
ženy, od něhož i latinské jmeno své
Horenus přijali, že pak byla tato
mince ze zlata, proto povstali český
její nazev „zlatý“ totiž penízzlatý,
a německý název dle starověkéko
znění slov „Gulden“, t. j, zlatý, z
žekož nynějžt zpotvořeně „Gulden„
se utvořilo. Roku 1551 počaly se —
rozkasem knížat. rýnských (je—iichzto
země u řeky Rýnu ležely zlaté ze
stříbra raziti a dostaly jmeno
rýnských zlatých, kteréžse do
saváde udrželo.

Dukat. Zlatý tento peníz
povstal v Jtalii okolo roku 1140
ijav jmeno své od latinského slova
ducatus, to jest: vojvodství,jeli
kož italiánští vojvodovéprvní takové
peníze raziti dali. Roku 1280 počala
republika benátská tyto peníze pod
jmenem z e 0 h i n -ii vydávati, od
slova zccca (mincovna) tak naz
vaných. V Německu dal arcipiskup
mohučský Gerlach první dukáty
raziti a r. 1559 byly za říšskou minci
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uznany, kteréž zlaté nahradila. Ve
Francousku ražené zlaté mince na
zývají se podle panovníků, kteříž je
dali raziti. ku. př.Louisd'or, (vyslov
Luidor), což v naší řeči znamená
Ludvíkova zlato. neb: Napoleond,or,
tolik so zlato Napoleona, totiž s na—
poleono m poprsím,jenž 20franků*)
plati. V usích se nazývá zlaté.mince
imperialem, to jest: císařským
penízem, a platí 10 rublů. Rubl
(jako b se řeklo: urubuutý čili
useknuty kus stříbra) jest stříbrný

peníz a platí 100 kOpcjk (drobnýchměděnýc peněz) čili 1 zlatý 84 kr.
rak. čísla.

Tolar. Jak výše podoktnuto
byly velké stříbrné peníze pod
jmenem grošů širokých stříbrných
raženy, které zváětě se objevily za
císaře Maxmiliana I. roku 1484 a
rozšířily se po Europě. Avšak oprav

dovýl tolar ovstal tak jako mě vCec ach. u konci patnéetělío sto
letí byly v severo západních Cechach
na statcích hraběte Slika velmi bo—
haté žily stříbra nalezeny, z kteréhož
stříbra už roku 1500, pak 1515 a
1517 přemnoho 2 loty těžkých tak
zvaných „zlatých grošů raženo bylo,
avšak ještě ve blikovském hradě
Freidensteinu. Roku pak 1519 byla
mincOvna do mincovního domu***)v
městě Jachymově čili Jachymově
dollyněmeekyJoacbimsthál přeneěena
a tam ještě téhož roku v kvartalu
trinitatis (jak první hejtman banský

ttamější zapsal) hrabětem Stěpanemblikem by y raženy velké stříbrné

peníze, kteréž od městaJ achimovýmiolary, německy: „Joachimsthaler“
pozdě'i ak skráceně „Thaler“ naz
vány by y, odkudž naše tolar, totiž
„tvrdý tolar“ pošlo, a při velké ob
libě těto mince i do nového světa,
do Ameriky se dostalo, kdež se
„dolar“ nazývá.

Nebude od místa, když ještě
podotkneme, že na věech mincech

*) Frank jest francouská stříbrná mince,
v ceně asi 41 kr. rak. čísla.

") Roku 1634byla na místo této vysta
vena kralovsků mincovna.

rakouských staré i novější doby, na
opačné straně velikou literu nale
záme, kterážto znéčí místo razeni
mince, a sice: A. Vídeň, B. Kremnici,

C. Prahu, D. Hradec Stř-Plný, E.Bělehrad sedmihradský, . Tyrol,
G. Vel. Bani (Nagy Bénya), KB (na
mincech s madarským opisem) Kre
mnici (Kčrmócz-běnya). Jen A a B
nalezame na novějších mincech
téměř vylučně.

Pivo, z ječmeného sladu va—
řené,bylo již starověkým Egypčanům
okolo r. 1960 před narozením Christa
Pana známé. Od římských spiso—
vatelů nazýváse vinum bordea
ceum (víno ječmenové); nyně'ěí
jméno cerevisia (od pohans é
bohyně obilí Ceres a slova vis,
sila) jest původu středověkého. V
Evropě a jmenovitě v Brabantsku
přišlo roku 1.200 po Kristu Páuu
do valoějšího užitkuž opravdové ale
pivovary povstaly nejprvé okolo r.
1260 a sice v městě Augsburku. Za
naších dob velmi pokročilo vaření
piva, a také uměli sladcijsou hledéni
a dobře placeni, takt na říklad
sládek, jemuž sprava asi pře 5 neb
6 lety založeného velikého pivovaru
v Litoměřicích v Čechách svěřené
jest, dostávěQak noviny oznamovaly)
ročitého platu 5.000 zl. a kromě
toho svododoé obydlí &.jisté pro
centy z čistého užitku pivovaru.
Na Moravě se roku 1850 v 320
a ve Slezku v 109, tedy na Moravě
a ve Slezku dohromady v 439 pivo
varech navařilo 1,254.105věder piva.

Plynem osvětlení. Kesvi
tění užívalo se od nejstarších dob
olejov kahancích, později svíček vos
kových, lojových a v novější době
stearinových, které odvynalezce Mil—
li-ho, milovými aže se u nás ve
Vídni v dvoraně někdy k tanečním
zábavám upotřebované s Apollovou
dvoranou zvané hotovily se také, apol
lovými nazývaly. V chudobnějších
rodinách svítilo se dračkami, a dřívím
v krbu hořícím. Na venkuk osvět
lení oužívalo se ochodm'a smolnic.
Ve ídni byly u 'ce po prvé osvět



leny dne 1. října 1663 a to sice
světlem smolných tříštěk borových,
které na rozích ulic na zdě domů

byly připevněny. Osvěcování ulicp ynem z kameněho uhlí dobytým,
padá do naší nejnovější doby.

Ovšem již roku 1664 pozoro
val Angličan doktor Clayton, že se
pára, které. někdy z rozpuklin v
kameném uhlí vystupuje, dá snadno
zapáliti a že jasným plamenem hoří.
Později se mu i poštěstilo, této hoř
lavé páry z uhlí dobýti. Dal totiž
kamene uhlí do zavřené nádoby,
která. nahoře jenom malý otvor měla,
a rozpálil ji, tím vystupovalo z uhlí
mnoho hořlavé páry, která se mohla
nahoře u malého otvoru buď hned
zapáliti, aneb do nádoby nějaké pře
váděti. Lučebnik Becher (1- v Lon
dýně 1685) dělal tuto zkoušku před
králem anglickým; ale nikomu ještě
nenapadlo žeby se hořlavá pára tato
dala nějak upotřebiti. Becher ale již
zpozoroval,žeto uhlí,které povypálení
v nádobě zůstane, a z kterého se užni
žadnápára hořlavávyvinovatinechcc,
jest výborným palivem, ješte mnoho
většíhorko působímežli obyčejné uhlí.
Toto vypalené uhlí kamenné nazý
vá se kok (coak). Roku 1786 se
již v Anglicka kok z kameného uhlí
vypalováním dobýval, a to způso
bem, jako se ze dříví v milířích uhlí
dobývá. Páru při tom povstávající
chytali někdy dělníci do zvláštních
trub, a pro obveselní si ji zapalo
vali. Jakýsi Diller okázal toto bo
ření plynu v jednom divadle Lon
dýnském; tam se jasné světlo uhlo
vě páry ovšem líbilo, a nazvali je
„světlem filosofů“ —- ale ještě ni
komu nenapadlo ho k osvěcovaní,
u otrebiti. Teprv r. 1792 počál
ja ýsí anglický mechanik jmenem
Murdoch zkoušeti, kterak by se asi

páry, čili vlastně plynu, horkem z'ameného uhlí vypuzeného, všeobec
ně k osvěcování použíti mohlo; což
se mu i tak dalece povedlo, že mohl
za krátký čas již svů' dům v Red
ruthu plynem kamenou elným osvět—
lití. Nato spolčil se Mudroch se
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zámožn 'm fabrikantem Boultonem
!(podní nutí větších zkoušek, avšak
předce nechtěl nový tento způsob
osvětlování dále se rozšiřovati.

Mezi tím okolo roku 1785 ří
padl francoueký inžinir Fil. Lea-Bon
na myšlenku, že by se mohla také
pára z vypáleného dříví, která. se
při dělání dřevěného uhlí v milířích
vyvinuje, k osvětlování upotřebiti.
J řipravíl první plyn !: osvětlování
z řeva; roku 1799 obdržel na svůj
nálezck výsadu (privilegium) a dělal
do roku 1802 další zkoušky, kteréž

ho na mizinu přivedjj. Ve Versaillu založil dílnu na obývání octa
ze dříví, a když mu ani takto ni
žádný pros ěch nezkvital a on veš—
keré své na ě'e zmařené viděl, upadl
v zoufalství. íednou z rána r. 1802
nalezena jest na polích Elysejských
mrtvola prosti—clená— byl to Le-bon.
Po jeho smrti upadl i sám nálezek
do zapomenutí. V Anglicka v městě
Birminghamu počaly se roku 1802
některé dílny plynem kamennouhel—
ným osvětlovati. Prvni zakládatel
společnosti pro osvětlení plynem byl
Vinsor, rodem Moravan — (jak sdě
lil p. radaJahn vpřednášce o vyrábě
niplynu, kterou měl v schůzi přírodo—
vědeckého spolku „Lotos“). Vincor,
pravýmjmenemVinsler snad Vinsour,
jenž jest tolik co vincér neb vinař na—
rodil se ve Znojmě na Mravě avy
znamenával se duchem velmi před
sebern m (podnikavým) a životem
dobro ružným. V Londýně se velmi
namáhal o zavedení všeobecného
osvětlení plynem a založil tam roku
1804 první společnost na akcie ro
osvětlení plynem, první to v Anglic
ku na celém světě. Proti osvětlení
plynem bylo ale mnoho předsudků
a obávání. Roku 1816 vymohl ui
Vincor novou výsadu, kterou mohl
jistinu na 10, později na 22 millionů
tolarů zvýšiti a rozsáhlejší osvětlení
plynem v Londýně zavésti. Za jeho
příkladem povstalo brzo jeětě jiných
společností podobných, tak že roku
1847 v Anglicku (bez Skotska a
Jrska) 96 měst plynem osvětlena
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bylo. Z An licka přešelz vynéle
ten napsvninu uropskou a do jiných
dílů světa kromě Soustátí americ—
kého. Jakýsi Henfrey tam již
roku 1801 též pozoroval, že pára
vypalováním z kameného uhlí do
byté jasným plamenem hoří; aby
pak krajanům svým tento pokus v
celé kráse okézal, vedl plyn kame
nouhelný trouhami pod vedou k lodi
150 střevíců od břehu vzdálené,
kterou takto osvětíl. Věc ta se stala
v Americe rychle velmi oblíbenou,
a město Baltimore bylo již dříve
než Londýn plynem osvětleno.

Vincor se snažil i ve F rancou—
zích osvětlování plynem kamenou
helným zavésti ale tam s mnohým
odporem se setkal, až roku 1815 v
měsíci prosinci povolení obdržel k
zařízení plynáren, ku kterémuž účelu
se mu 1817 už přes milion franků
od společnosti zařízené sešlo, 'a roku
1818 na ulicích Pařízských plynová
světla hořela; avšak společnost ne—
měla tam prospěchu amnsela se ro
zejíti. Počet plamenů lynových se
tam ale předce zponenah a množil, tak
že jich tam r.1839 už na 11.000 bylo.

V Berlíně povstala první tovar
na lyn, a osvětlení města, roku
182. ; ve Vídni zavedeno osvětlo
vání plynem teprv o roku 1830, v
Praze roku 1847; v mé roku 1848;
v Uhřích bylo město Prespurk první
plynem osvětleno, a to sice po prv
níkráte dne 22. března 1856 na
večer při slavnémvzkí'íšení, téhož r.
dostalo sg. i Pešti tohoto osvětlení.

V Rímě počaly se ulice plynem
osvětlovati r. 1856 a 1859 v Caři
hradě dne 30 prosince 1856, v Kra
kově dne 22. presince 1857, v Sol—
nohradě dne 16. ledna 1858, v Linci
17. března 1858, asi rok na to v
Jnspruku, v Olomouci v Oktobru
1864. —- Nejmenší pak plynem os
větlený městys "říše rakouské jsou
Židlochovíce na Moravě, kteréž 13.
novemhru 1858 po prvé osvětlení po
ulicech obdržely. — Pl n z EurOpy
dostal se také až do 1% pta, čímž
byla proslulé tma Egypta koneč

ně přinucena ze země se vystěhovati
a nyní se jinde potlouka.

Plynu co topiva používati se
též začalo. V Hamburku dne 11.
ledna 1857 byl velký kostel sv.
Kateříny po prvníkrate plynovým
světlem zahříván a nové toto topení
i co do tepla místností i co do útrat
za plyn zdařile vypadlo. Plynová
světla byla v 8 železných k tomu
cíli zvlěstě ustrojených kamnách po
dělena.

Kromě plynu kamenouhelného
používá se v nejnovějším čase k
svícení v lampéeh k tomu zvlášt při

pravených take ještě fotogenu,amfinu a pctrolea.. FotOgen
(doslovně: světlorod) není nic jiného
než náležitě přečištěný olej deh—
tový. Jako se totiž při obyčejném
pálení uhlí ze dřeva k o l o m a z tvoří,
tak povstává z pálení kameného uhlí
v uzavřených nádobách dehet, kterýž
se vyloučením nejhruhší, jemu při
míchané nečistoty v olej dehtový
mění. Ostatně se olej dehtový do
saváde nevyrábí na přímo, to jest:
aby týž olej hlavním cílem práce
byl; on jest vedlejší výrobek, jehož
se v továrnách na osvětlovací plyn
dostává. Když z uhlí kameného
plyn osvětlovací se vyloučil, zůstává. v
nádobách k tomu určených ještě
nadzmíněný deht.

Kamfín pak jest nejčistější
olej smolový,to jest olej terpentinový,
kterýž nic jiného není než samo
vyteklé smola stromů jedlových, z
které se známá živice (kolofonium)
do poslední částky na čisto vylou
čila. Olej terpentinový hoří sice z
počátku v každém kahánci dobře,
avšak za krátkou chvílku se knot
smolou zanečistí, tak že potom
plamen kahánu tmavočervené, hus
tým dýmem začadené světlo vydává.
Těmto nehodám jest nalezením kam
íinu pomoženo, jelikož přečistěný,
všeliké smoly pozbavený olej ter
pentinový jasné, bílé, plynovému
podobné světlo vydava. Avšak rávě
tento spůsob očisťovaní není osud
ani tak jistý ani tak laciný, aby se



kamfin s 'inýmí osvětlovacími lat
kami mo l do souběhu postaviti.

Petrjole j, petroleumvíce roz
sihlostí v upotřebení čím dále naby
va a se jak lací tak i krásným
světlem vyznamenava. Petrolej není
nic jiného nežli od nafty a vody
očistěný kamený olej, který se z
kamenného uhlí ze země vyprejští.
Nacházit se na chvalinském moři,
v Perssii, v Sicilii, v Rusicli, a nejvíce
vAmerice, kde ho plné studně ob—
zlaětč upravené mají; tak že jimjest
třeba ho toliko ze studnic nabýrati,
čístiti a v plechových lahvech po
světě rozesílati. Zapalnje se ale už
při teple 36 stupňů Rom., & proto v
chladných sklepech se musí precho
vavati. V Americe se i stává, že
se petrolej ve studních sám od sebe

zejme. Z té příčiny potřebí prozře—te nosti při upotřební petroleje jakož
i kamíinu a fotogenu, a nesmí se
nikdy líti do kahanu čilí do lampy
hol-ici, síc by se všechen chytl a
hrOznou zkázu způsobil. Kde ne
mají osvětlení plynem kamenouhel
ným, zavádějí v městach po ulicích
osvětlení potrolejem, kteréž jest o
mnoho krásnější, jasnější a laciněj
ší, nežli obyčejným olejem; nebot za
hodinu se jen ssi za půl krejcaru
petroleje v lampě spotřebuje.

Porculan byl bez vší o
chyby od Číňanů vynalezen; r. 1 74
přinesli Portugalové první p0rculán
z Cínya Japonska do Evr0py, byl
ale dlouhý čas nesmírně drahý, tak
že král August Silný pruskému králi
pluk dragonů za několik vzácných

gorculámových nádob (vaz) daroval.óttícher, sas, a Tschírhausen Vy
naěli na začátku 18. století umění

orculán vyráběti a r. 1716 byla v
íšniprvní továrna na porcu

lan v Europě. Na to povstaly
továrnvaerlíně aSévresu u Paříže.
Co do elegantnosti forem vynikají
nejvíce továrny francouzské. Porcu
lan skládá. se z nejčiětí odbahněné
hlíny, jež palenim zběli, B 'řísadou
křemelky, živce a sádry, teréžto
pozůstatky velmi jemně umlety, v
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náležitých částkách smíšeny, vodu
navlhčeny býti musí. Jmeno por
culán přichází od portugalského
slova „porcellana“ nádoba).

Ačkoli spůsob ělaní porculanu
zřízení peci atd. v Sasku velmi se
tajil, prozradilo se uprchlýmí dělníky
předce brzy to tajemství, a tak po
vstala roku 1718 dílna ve Vídni,
1750 v Kodani, 1751 v Berlíně. 1755
u Mnichova, 1756 v Petrohradě, a
1774 v Sevresu u Paříže, kteráž
nyní k největším v celé Evropě patří.
Také v Cechach, a na Moravě hde se
kolinu, živce a jiných k dělaní porcu
lěnu potřebných látek v hojnosti na
chází zřídilo se ne kolík dílen na por
culan. V celé rakouské čiliaustriacké
říšenachází se nyní 16dílen na porcu
lán, z nichž největší počet v Cechách
se nachází.

Nebude od místa se zde zmí
niti též o majolíku čílli fayence.
Fayenca má. jméno od místa
Faenzy ve Vlašich, kde se již ode
dávna takové nadobi délávalo. V
devátém století robili Arabové fay
encu ve Španělích, od tamtud se
dostalo nádobí to na ostrov Majorku,
odkud prý i druhé jmeno její —
majoh'k ——pochází. Fayenca se
dělá. z hlíny bílé, bezželezna, ku
které se trochu ísku neb rostluče
ných pazourků. ( resacích kamenů)
přidá.. Od obyčejného nádobí hrn
čírského rozeznává. se fayonca be
dlivějsím připravením hlíny a zvláštní
klazurou. Od porculanu a kameniny
(Steingut) liší se ale tím, že jest
palena jen v takové teplotě, v které
se hmota její ještě slíti nemohla;
proto jest fayenca dirkovatě a musí
se polévati, nema-li tekutiny propou
štěti. Jindy se k mím z Angličan
mnoho íayency přiváželo; nyní se

jí, ale i v Moravě mnoho zhotovuje.e Vídni se dělá též mnoho fagen
cových kamen.

P o č t a. Pošta, francouzsky,
poste, italiansky ost a rusky poěta
co do slova samého pochází od la
tinského: posita, (ustanovené,po
ložené věci neb od posití equi
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ustanovené, čili podložené koně pro
veřejnou jízdu i s osobami k tomu
potřebnými. Co do věcí jest ona
zařízení novějších dob, ačkoli něco
podobného nebylo neznámo starému
světu. Již Peršané měli rychlé

posly, kteří na osedlaných koníchna si nících v místnostech den
cesty od sebe vzdálených čekali, a
nařízení královská k nejbližšímu

poslu donášeli. Rekové m_,ělisvéběouny. Císař August v Rímě zaří
dil na důležitých místech posly, po
dobné oněm perským. Nazývali se
pak „Cursus publici“ běhy
veřejné, ajestližejezdili„cursus
v e hic u 1a r es“ (res veredaria)

běhy pojízdné a sloužilivýhradně k s užbám císařským, a teprv

později byli ve zvláštní poštu zdoonaleni, an za císaře Konstantina
se mohlo s koňmi pro tyto posl
ustanovenými jeti, avšak potřebí k
tomu bylo listu dovolovaciho.

Ve středověku udržoval Karel
Velký ('l—814) a jeho nástupce jíz
de cké posly po celé francouské
zemi, aby veřejné zprávy přenášelí.
Ve 12. a 13. století ři skveta'lcím
obchodu bylo potí-e í pravidllného
spojení měst ve Vlaších, Německu
a Nizozemsku. Pěší ijízdečti
p oslové a zvláště v čas výročních
trhů p o v o z n í ci docházeli od
jednoho místa k druhému; avšak
Odcházení jejich nebylo ještě tak
pravidlné jako v pozdějších dobách,
aniž dosti spěšné. Také Vídeň měla
až do roku 1509 své pěší a 'izdecké
posly, kteří donášeli psaní do Brna,
Olomouce,Prahy, Hradce Štýrského
atd. Německý řád měl už 1276
pošty jízdecké v Prusku. Tak též
v 13. století udržovala některá města
v německé říšijízdecké pošty mezi
sebou.VjižnlmNěmecku k vůli svému
obchodu dělali časté cesty řezníci
a bylo jich k dopravováni dopisů a
psaní upotřebeno, a proto ještě v
pozdnějších dobách v některých
místech pravidelná jízdecká pošta
byla vydržována,a slouía řezeníc
kou poštou.

První jméno pošty vedoucí
ústav v Německé říši zařídil ku
konci 15. století Roger z Thurn a
Taxis—ův T rolsku. Jeho syn Fran
tišek přivedl na žádost císaře Maxi
miliana r. 1516 jízdeckou oštu z
Brííselu do Vídně k místu a yl ne'—
vyšším poštovním mistrem (General
Postmeister) jmenován. Za Karla V.
okolo r. 1540 založil Leonard z
Taxisu _jízdeckou poštu z Bruselu
na Augsburk a skrze Tyroly do Italie.
Také země Rakousy, Čechy, Sasy,
Branibory a jiné zřizovaly po roku
1574 zemské pošty, jiné pak země

se protivily tomu, aby taxiské poštyjejich územím běh svůj braly, aěko i
Ferdinand 1. dům Taxisský v důstoj
nosti nejvyššího postmistra potvrdil.
Taxisské poštovskě zařízení hynulo
ku konci 16. století, až císař Mathiaš
1615 Lamorala z Taxisu opětně za
říšského neivyššího poštmistra zvolil &
ho za svobodného pána povýšil, a
jemu i potomkům jeho říšskou poštu
v léno dál.

Třicetiletá válka uvedla ne
pořádky do poštovství. Od té doby
byly ale také pošty pro osoby upra—
veny, a běhy poštovských vozů za
řízeny, a sice od r. 1640 mezi Hil
desheímem a Bremou, r. 1683 mezi
Hcilbronem a Hejdelberkem, mezi
Lipskem a Dráždany a podobně,
tak že roku 1705 na všech hlavních
silnicích se takové vozy nacházely,
avšak b ly to vozy špatné loudavé,
z větší 0 dílu nekryté řebřinové
vozy. Později dostaly plátěnou, na
otom koženou krytbu, byly pak až

50 začátku našeho století velmi
těžké 65 — 70 centů.

dyž se Ferdinand o českou
korunu ucházel, navrhovali jeho
komissarové, aby k vůli spěšnému
dopisování jedna neb dvě pošty,
mezi Lincem a Prahou zařízeny
byly, které by bez přestání sem a
tam jezdily. Ferdinand ale nařídil
dne 15. oktobru 1526,aby byla pošta
z Vídně do Prahy položena.

V Uhrách zavedl již kral Ma—
thiáš Korvín (1- 1490) jakysi způsob



pošty, an při lehkých třemi zapřaže
nými koňmi opatřených uherských
vozích, kocsi nazvanými, kterýžto
název napotom do všech evropských
řečí přešel, měnění či střídání koní
a vozů zavedl.

Nejstarší stopy listovní pošty
na Moravě padá do času krále Mat
thiáše. Kardinal Dietrichstein před
stavil totiž r. 1608, když kroky
arcivévody Matthiáše proti císaři
Rudolfovi II. v Praze spěšnějšího
dopisování vyžadovaly, že neodklad
né postavení pošty mezi Prahou a
Moravou nejvejš potřebně jest:, roku
pak 1610 povolili také moravští sta
vové uherskému králi Mathiášovi k
zařízení pošt, dokud by české koruny
podosáhl, ročních 2.200 zl. když pak
ji podosáhl, zapůjčili mu moravští
stavové na vydržování poš ještě
2000 zl., odtekli se ale r. 1 14 za
placení jich, avšak k dalšímu placení
se ne odvolili.

?] rakouských zemích v dobyl
si Petr Jozef svobodný pán z sur-u
už pod císařem Maximilianem zá
sluhy o zavedení pošt, a obdržel se
svým bratrem Janem křest. výsady,
které jim císař Ferdinand I. r. 1559
potvrdil.

Poštovní úřad obmezoval se z
počátku ouze na přepravováni listů
a menšíc ízásilek (balíčků, peněz) a
měněním koní na jistě vzdálenosti.
Avšak už roku 1657 obdrželi ražští
kněhtiskáři Fabricius a Arnol povo
lení, noviny poštou rozesílati a viden
ské Diarium vycházelo od r. 1703
ve dva dny poštovní v těmdni.

Na Moravě a ve Slezku šla
pošta až do prostřed 18. století
jenom ve dvou směrech, a síce 1.
z Vídně na Stokravu, Vratenín (Frat

tingz),Slavonice 3 Jindřichův Hradecdo rahy: když pak cís. silnice z
Vídně do Prahy na Znojmo a Jhlavu
sc vystavěla, pošta ve Slavonicích
za Marii Teresii zašla, a přeložena
byla do Želetavy. Druhý pak směr
poš šel z Vídně na Brno a Olomouc
do ratislavi.

Se stavěním silnic tak poštov
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ství se zvelebovalo, a patentem od
16. decembru 1748 bylo poštovné z
psání a větších balíčků zmírněno a
ustanoveno, aby se za psaní nejdou
cí řes hranice až po jejich doručení
vy íralo.

První poštovský vůz (diligence)
v zemi jel po sleské hlavní silnici
z Vídně na Brno a Olomouc dne
1. června 1749; druhý poštovský
vůz, ordinari zvaný byl později pro
novou silnici z Brna na Rosice,
Naměšt, Třebíč, Stonařov a Jhlavu
do Prahy a dále do Lipska, Berlína
a Hamburku zařízen. Poštovní vůz
odcházel každou neděli z Brna a
přicházel „tam každé pondělí jiný
od tamtud. Roku 1750 odcházely,
denní pošty z Vídě do Prahy, Brna,
Olomouce, Znojma Stýrského Hrad
ce a Prespurku, a přicházely.

Na místo těžkých, loudavých
poštovských vozů byly zavedeny
rychlíky (Eilwagen), a první rych
lojízda v rakouském mocnářství ko
nala se dne 3. maje 1823 mezi Vídni
a Brnem, a ještě téhož roku z Vídně
na Znojmo a Ihlavu do Prahy.

Od té doby se zmáhalo velice
poštovství, a čerstvost zásilek se
urychlila a stanice poštovské velice
se rozmnožily; vystavením pak že—
leznic se náramě zdokonalilo. Roz
hodoutím od 25, septembru 1849
bylo nařízeno frankování listii při
lepováním kolku o 3 kr. stříbra
do 10 mil, o 6 kr. pak přes 10 mil
dálky, což prvnim lednem 1850. do
činnosti vstoupilo; od 1, června 1850
ale ustanoveny jsou nové poštovné
taxy pro listy a sice za jednoduchý
list do 1 lotu, tíže v obchodu pošty,
kde se líst odevzdal 2 kr. (což poz
ději na 3. kr. zvýšeno) do 10 mil
3 kr. do 20 mil 6 a přes 20 mílí)
kr. stříbra, což napotom při zavedení
rakouského čísla přeměrněro bylo
na 5 kr. 10 a 15 kr. a též ustanono
veno přilepovám'poštovních známek.
Roku 1854 obnášel příjem z pošty
na Moravě 459. 504 zl. (vydání 276.

109 zlě, ve Slezku příjem 91.531 (vy—dání 6.991 zl.), příjem v dolních
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Rakousích na 2 milliony, v Cechách
1,333.000 zl. v Uhrách okolo 900.
000 zl. __

Ve Spanělich se zapříhá do
poštovského rychlovozu '? neb i 9
mezků najednou, avšak uzda se jim
nedává leč jenom dvoum nejzadněj
ším. Vozka na ně ustavičně křičí,
píská, praská a.bitím k běhu pobádá,
a povoz největším tryskem vedne v
noci uhání. Jede—li se nějakým mí—
stem, tu staří mladi přiakakují k
oknům a pomáhají křičetia na mezky
volati. Je—likdo na silnicía máli bič v
ruce, neopomíjí svou přívětivou služ
bu poštovskému potahu tím prou
kázati, že bez vyhidnuti do poštovs
kých zvířat ku povzbuzení bije.
Jízda ta., ač silnice jsou velmi špatné,
vyrovnává se někdy i čerstvostí
vlaku na železnici. Všechno, na.
cestě takovému povozu už zdaleka
se vyhybá.

Puncovánl čili vyrážení
jistých znaků na klenotnické, zlaté
a stříbrné výrobky, aby se tím čia—
tota kovu dokázala povstalo už roku
1350 v městě Norimberku, kde toho
času zlatnictví evropejské květlo.
Na těchto znakách bývá udano které
ho roku týž skvost byl vyhotovena
pak číslo, z kolikalotového stříbra,
aneb z jakého, zlata byl skvost vy
hotoven. Někdy i hotovitel začáteč
ný'mí lítterami aneb nějakým zna
mením bývá naznačen.

Sklo tabulové voknách. Vy
nalezení skla přičítá se vůbec dá
vnověkým Féničauům, kteří na
břehu mořském náhodou na křeme
lovém písku oheň rozdělali a napo
tom o vyhaslém ohni jakousi _im
POBII neznámou, průzračnou elit-nu
nalezli, a to je přimělo k zavedení
zkoušek, až se jim podařilo křemel
v sklo roztápěti. Avšak dělání skla
a ho upotřebení zůstalo dlouho
takřka v kolébce, zvláště dělání ta
bulového skla do oken teprv před
několika stoletími vznámost přišlo.
Ve dvanáctém století jeětě otvory
oken i v alácech v kostelícha na
jinýchjak ioli nádhernýchbudovách

na místo nynějšího skla jenom pa
pírem olejem napuštěným, tkanými
oponami, tenkými dřevěnýmikorami,
tenkými tabulkami z rohu, z mě
chyí'ii, blan a podobnými věcmi za
stirali, aby mrazivá zima do příbytku
nemohla, avšak také jen temné ěero
v nich měli.

V Basilei byla snad nejprvé
a to tcprva asi v 14. a v 15. ato
letí některá okna v přibytcích měst
ských sklenými plochami opatřena,
což také všude veliké obdivování
způsobilo. Tyto ale akleně plochy
nebyly veliké tabule, jak je u ní
máme,nébrž jenom skrovná kolečka.

Radnice v Curichu ve Svýca
rech ještě roku 1402 neměla. okna
skleněnými tabulemi Opatřena,nébrž
toliko tkaninami zasti'ena; a tvrze
a zámky anglických velmožů měly
otvory v oknách zastřený nikd
sklem nóbrž pletenkami z VrbOVýCři
prutů a tenkou dubovou korou, a
ještě v 16. století 'en v královském
paláci stávalo s ěnných oken v
Anglicka. Francouzští králové měli
v patnáctém stoleti okna svých
komnat jen malými sklíčkami za
dělana, a vůbec ve Francouzích
ještě v 17. století měli ještě na
mnoze jen papírová okna, — po
dobně i v Milaně a ve Florenci.
Ano i láhve aklenné, které se dají
snadněji hotoviti byly velikou vzá
cnosti za oněch dob. V Čechach
znali spíše okna ze skleněných ta
bulek, a už na začátku 15. století
zhotovovali skleněná, amalgamem
OpatřenáZrcadla,*)kteráž byla tehdáž
velikou vzácností. Jak sklářství
obrovským krokem od těch dob
pokročilo, můžeme poznati i z toho
že v Brně (na příklad v kavárně
Neuhauserově) a v Praze mají \?
kupeckých skladech, v lékarnách a
kavárnách veliká okna z jediné,

*) Také za našich časůjsou česká zrcadla
hledána, a take největší snad posud zrcadla
vyšly z české továrny na zrcadla v Pink
ateině hraběti Kar. Kynckému (1' 1856) při
náležející.



krásně leštěné tabule, kteráž jedna
100, 200 i 500 zl. r. č. stojí.

Ano ve Vídni na příkopech
dal si obchodník Fil-Haas z Belgie
okna o jednom sklu pro svůj sklep,
čili ku ecký sklad, přinésti, které

mají 1 stop délky a 8 stop šít-ky,te y 104 stopy kvadrátnich a jsou
půl palce tlusté. Jedna tak'ová litá
a leštěná tabule stojí 1000 zlatých
stříbra. -—Sklo české jest pro svou
hutnost, čistotu, lesk, trvanlivost a
láci proslulé, a rozesílá se z ech
do všech dílů světa. České skelné
hutě spotřebují (roku 1855) ročně
na dva milliony sáhů dříví

Střelný prach b lčlňanům,
Peršanům i Arabům už ávno znám,
v Europé ak ho u rostřed 14.
století vyna ezl Bertho d Schwarc,
mnich františkánský ve Freiburku,
jenž také při svých zkouškách o
působivosti a síle prachu život po
zbyl. V 15. století počali ho uží—
vati ve vojnách Husité už jím stří
leli z píšťal od kudž jmeno pistola
pošle), z houfnic (z čehož němci
utvořili Haubitze) a jiných střelných
nástrojů. Spočátku se vypalovaly
pušky, hákovnice a podobné ná
stroje ke střílení přiloženým dout
nákem ku prachu na pánvici nasy—
panému. Později b 1 k této pan
vici vynalezen zámek, pozůstávající
z océlky a pazpurku, tak že spu
štěný tento zámek zqki'ísl a prach
na panvioi zapálil. Ze ale tento
křesací kámen v nizozemském ná
řečí flint (německy: Eins) se nazývá,
proto i ručnice křesav m kamenem
opatřená a tam od tud nám přišlá
flintou se nazývá. Roku 1820 vy
nalezl francouzDeboubers střelné
oříšky (kapsle čili zápalk ). Pro
spolehlivost pak při vypá ení ná
bitku i ve vlhkém povětří velmi
rychle po světě se rozšířily, a za
našich dob sotva už bude pistoly
neb ručnice k nalezení bez ústroje
na vypalování pomocí zápalky (střel
ného oříšku).

Střelba slavnostná o 101
ráně. Tato střelba má svůj původ
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následující: Když císař Maximilian
I., jenž od roku 1564 do 1576 pa
noval, slavně co vítěz do města
Augsburku vjížděl, měl býti z na—
řízení vrchnosti města stokráte opa
kováným vystřelením z hrubých
kusů uvítán; avšak správce slav
nostně dělostřelby se v počítání
jaksi zmýlil a nevěděl, zdaliž 99
nebo skutečně 100 ran padlo. „Pro
lepší bezpečnost“ náležitého vyko
nání rozkazu dodal jestě jednu ránu,
tak že tedy k úctě císaře 101krát
vystřeleno bylo. Při tomto slavném
uvítání byli ale na zvědy vyslan
cové z Norimberku, kteříž na vše—
chno bedlivý pozor dávali, a protož
když císař z Augsburku do Norim
berku jel, nechtělo ani toto město
zůstati pozadu, a při uvítání panov—
m'ka ke 100 ranám dělostřelby jeětě
jednu ránu dodalo, což i ostatní
říšská města učinila, a tak povstal
obyčej dosaváde panující, že se kaž
dá mimořádná slavnostná událost
sto a jednou ranou hrubě stí—elb

oznamuje. V Americe ve spojen'ýcstátech dává se toliko 100 ran. a
na příklad když r. 1858 byl drát
k telegrafu mezi Europou & Ame—
rikou do moře onořen a do uží—
vání k ravideln mu sdělování tele
gramů zpráv po telegrafu daných
prisel; poslala dne 25. augustu 185
anglická královna Viktorie blaho
prející zprávu presidentovi severo—
amerikanských států, Buchanan-ovi
z Londýna po tomto atlantickém
telegrafu. Toto ak pozdravení krá.
lovny Viktorie bylo v hlavních mě
stách severoamerikánských států
100 ranami dělostřelby uvítáno.*)
V Bombaji též 101 rána hřímala z
tvrzí při ohlášení amnestie od an—

glickĚ vlád roku 1858.rou ová lod pární. Za ěe
dověku plavili se po moři v loďkách

*) Tento atlantický 1650 mil mořských
dlouhý telegraf po nedlouhém čase, totiž
počátkem září téhož roku přestal telegramy
oznamovali Láno 2.022 mil dlouhá, jehož
každá míle 20 centů váží, tedy celé 40.440
centů vážící stálo i s práci kladení 3 mil
liony 810.000 zl. stř.

7
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veslami hnaných a.řízených, později
používali též rozestřených plachet
nad lodí, aby do ní vítr se opíral
a loď hnal. _

Připomínat se už okolo r. 1800
před Kr. P. že Inachus s lidmi přes
moře se přeplavil do Peloponesu a
Argos u Sicyon založil. Danaus při—
plavil se z horního Aegypta ku
Pe10ponesu a opanoval Argos r. 1500
před Kr. P. Avšak tyto plavby,
jakož i plavba argonských plavců,
argonautů, pod vůdcovstvím Jasona
(r. 1250 před Krist. P.), plavby
řeckých hodin a trojanského krá.

lovce Antenora po vyvrácení Trogje,kterýž do hořejší Italie (r. 11 4)
při loul,plavb obchodnické za času
S omouna (o olo roku 1000 před
Kr. P.). i ozdnější konaly se jenom
okolo břehu pevné země, a. od je
dnoho ostrovu k druhému blízkému;
byly \elmi pracné a nebezpečné,
ježto loď každému větru většímu
podléhala, a v čas kde vítr neval,
z místa nemohla třeba po kolik dní
i téhodnů. Lodi se ovšem čím dál
větší a větší dělaly a zdokonalovaly.
V patnáctém století se konaly už
daleké výpravy o vysokém moři,
hledajíce cesty 0 východní Indie,
tak že 1486 Diaz ne"ížnějši konec
Afriky, mys Dobré aděje a Ko—
lumbus Ameriku r. 1492 objevili.
Loďstvo portugalské (r. 1498—1500)
až k Číně a k ostrovům Moluckým
se dostalo a roku 1500 Brasilii ob
'evilo. K těm plavbám se užívalo
odí plachtových. Větší ale bezpeč

nost a rychlost v plavbě povstala,
když se v nejnovější době parních
strojů k hnaní lodí používati počalo.
Parní stroj totiž otáčel lopaty a kola
po stranách lodě přidělané, které o
vodu se opírajíce loď co šipku hnaíy.
Než ale vysazeny byly tyto stroje
mnohým nehodám, b ly i nepoho
dlné, a v čas války dyž se tyto
kola vodové a lopaty po stranách
porouchaíy, což se velmi snadno
státi mohlo, nebyla celá lod k plavbě
schopna. Veliká oprava stala se vy
nalezením, že se ku hnaní lodí ne

užívá více postranních kol néhrž
šroubu , kterýž jest pospod, pode
dnem, lodě umístěn a tam se ve
vodě otáčí, a loď žene. Také jeho
činnost nedá se překaziti od nepřá
telské lodě, leč žeby sam stroj na
lodi porouchén hyl. Vynálezce pak
tohoto způsobu paro lavby jest ech
Josef Bessel, a nebude od místa,
když svým čtenářům o tom některé
bližší zpré. podáme.

Josef el narodil se v Chru
dimi r. 1793. V roku 1812 studoval
ve Vídni na universitě a později se
dostal co císařský stipendist na lesní
účeliště do Mariabrunu, kdež svými
schopnostmi vynikal & r. 1817 c. k.
polesním v Krajině se stal. Tech
nickými vědami se vždycky nejvíce
zabýval, a zvláště paroplavba ho
zajímala; a když r. 1821 co správce
c. k. lesů do Tersté přesazen byl;
snažil se zjednati růchod své m 
šlénce, že by bylb lze, parole ě
místo koly lopatovými použitím šrou
bu Archimedova héati. Než ale na
myělénku &.na návrhy neznámého
a. nezámožného muže se nedbalo a
teprv r. 1825. když se veliká paro—
loď kolové. u Terstu objevila, dal
si Ressel strojníkem Hermanem vzo
rec svého stroje zhotoviti. Roku pak
1826 zkoušel svů' nástroj.

Po nemalýc překážkách do
volil konečně kancléř hrabě Sanran,
aby se směla v Terstu dle vzoru
Resslova postaviti lod šroubové.. Loď
tato byla u Terstu r. 1829 zkoušena
u přítomnosti mnoh'ch jasajícich
diváků. Než nenadá e pukla parní
trouba, a z té příčiny nebylo lze
provésti zkoušek rozsáhlejších.

Na radu tří Francouzů odebral
se Ressel do Paříže r. 1829, kdež
s lodí šroubovou vykonal zkoušku
na řece Sekváně. Výsledek byl
skvělý. Ressel sdělil nadřečeným
Francouzům tajemství svého nálezu
a ti si vymohli téhož leta výsadu
na jeho vynález.

Z Francouz dostal se týž vy—
nález do Angličan a obě země si
ho nyní přivlastňují. Bessel až do



své smrti hlásil se k českému ná
rodu a sával svému příteli, faráři,
česky. ůnohý vynález jeho zakrněl
a nedošel uznání, mnohého vynálezu
jeho se jiní uchOpiliv jiných zemích
&.shledali ho prospěšným. Bessel
zemřel dne 10. října 1857 v Lubláni.
Po něm pozůstalo mnoho spisů a

projednání vědeckých a technických.ku 1863 byl jemu ve Vídni krá—
sny amátník postaven a slavné
odha en.

Telegraf. Až do nejnověj
ších dob byl v užívání tele aí _po
zůstavající z rozličných dřev, terymi
se na vysokých staveních aneb na
kopcích od jednoho místa k dru—
hému znamení dával Takovýchto
telegrafů dalo se to o ve dne, za
jasného počasí upotřebovati, pokud
se mohla daná znamení pozorovati.
V novější době museli naskrz ustou

iti telegrafům kteréž o měděném
drátě elektrickou sílou go nejdelších
končin, ve dne i v noci znamení,
litter naznačující, a tím způsobem
věeli ě z rávy podávají. Zpráva
taková, teegrafem daná sluje te
legra'm m“. V austrii (rakouském
mocnářství) započala se už v r.
1846 zřizovati elektrický telegraf,
a v krátkém čase veliký pokrok
učiněn, tak že koncem r. 1849 už
na 72.5 mil. byl v užívání. Z Vídně
do Brna byl r. 1847 z Břeclavi do
Přerova a Bohumína, ak z Brna
do Prahy a z Přerova o Olomouce
a České Třebové r. 1848 z Bohu
mina do Opavy a Bělice r. 1850

“ zřízen. Brzo_probíhal telegraíické
dráty, jako sit celou hš austriackou
a spojeny byly se zahraničnými, a
také i veřejnému užívání za mírnou
cenu prepůjčeny. Roku 1858 mělo
rakouské mocnářství již telegrafů
zdéli 133.080mil. a na 24 místech s ci
zími státy telegrafem spojeno. Od té
dob byl telegraňckým drátem o ět
mno áměstas ojena,jako na příkrad
Jihlava přes Anojmo s Vídní, Brna
a Olomoucí a podobně i více.

Co se čerstvosti sdělování zpráv
týká, budiž za příklad: Zpráva o
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smrti ruského cára Pavla I., otce
cára Mikuláše potřebovala 1821. roku
21 dní , než do Londýna došla;
zpráva smrti syna 'eho, cára Miku
láše byla čtyry hodiny po smrti v
Londýně známa telegrafem. ——Po
selství presidenta spojených států
severoamerických, čitajíc asi 8000
slov, bylo v 52 minutách najednou
do Washingtonu, Filadelíia, Balti
moru, New-Yorku a Bostonu tele

Ěraí'ováno. Toutéž dobou, an se vongressu ono poselství 'eště před
ěilalo, čtla je jedna část o yvatclstva
New-Yorkského užčástečně ve zvlášt
ních přílohách denníků anglických.
Tot ovšem po ameríkánsku!

Teleskopy (daleko —
hledy, sklennýmizrcadlyopa
třené. Každému ve fysice něco
máličko sběhlému známo bude, že
se dalekohledy čili teleskopy,
co do ústrojí svého, na d v 6 hlavní

vrstvy rozpadají; jedny totižto jsouk oz ro'eni zraku člověka opatřeny
sk len mi šošovicemi(refraktory,)
nástroje pak druhé třídy kovová
zvěétu'ící srcadla mají (reflektory.)
Poslednějši tyto, světoznámým Ne v
tonem vynalezenězrcadl ové
teleskop y více předností ma'í ,
kterýchž se refraktorům, čili tele
skopům sklennými šošovicemi opa
třeným nedostává, co jmenovitě o
čistotě obrazu ozorovanéhopřed
mětu žádnými d'uhovými barvami
nezakaleného rozumíme. A však
vyrábění potřebných kovových zr—
cadel přemnohým ohtížnostem pod
léhá , tak že Nevtonův teleskop
v jma své rodiště v Anglicku, mezi
0 vatelstvem nijakěho rozšíření: ne
došel, zůstav pouze na hvězdárny a
přísně vědecké kruhy obmezeným.
Zrcadla kovová vply vem po
větří brzo zarezovatěji a muo'
hou práci nově vyleštěna
by ti m usej i, přikteréž opakované

ráci nejedno zrcadlakonečnou zkázu
éře. -— Tyto i všechny ostatní ne

hody (jako ku př. temnost světla.)
odstranil nálezek akademika pana
Stein heilla, který v sedční kr.

7.
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bavorské akademie věd, v Mnichově
dne 12. jun. 1858 roku odbývaném,
zprávu o svých nových, sklen
n 3?m i poddutými zrcadly opatřených

refraktorecb podal, a důležitý svůjnálezek i vystaveným teles cpem

potvrdil. První myšlenku k pcobným néstrojům dal p. Stein—
heil-ovi nález Liebig-ův, vy
leštěné sklo postříbřiti, tak že
se na opačné straně obyčejné straně
obyčejněnému zrcadlu podobá.. Pod—
dutá. tedy zrcadla nových teleskopů
jsou ze skla ulitá, vyleštěné a potom
velmi útle vplyvcm alvanismu po—
stříbřena, kteraž štří má. plocha již

omocí měkké jelení koží vyleěténa
býti může. Přednosti nových tele
skopů jsou: že pozorovaný předmět
(jako při teleskodecb kovových)
žádná. duha neotáčí a že původní
světlo jen 1/3své jasnosti tratí, kdež
_v kovových teleskOpech tato ztráta
výše polovice (55 proc.) činí; —
že teleskOpy, sklennými zrcadly epa—
třené, ze, vplyvem povětří spů—
sobeně tak nepodléhají, jako dale
kohledy o zrcadléch kovových a
jestli zrcadlo iasnotu ztratilo, dá se
bez obtíže a beze ztráty přísně pod—
“duté formy své znovu vyleštiti; _
_že se menšími teleskop nového
druhu takové zvětšení pře mětů do—
cíliti dá., 'akového při kovových teles
kopech osábnoutl nelze; -— že na—

osledy stroje tyto tak laciné
jsou, že se i méně zámožným oso
bém k pozorování ředmčtů z ok na
obydlí, přístupnými stal , kdež na—
droti tomu kovové dale ohledy dle
učení Nevtonova tisíce zl. útrat a
zvláštní hvězdárna k ostavem'
svému žádaly. Tímto nález em stal
se nejdůležitější částky věd přírocli
ných velkému obecenstvu pří
stupnými.

Tucet. Počítání na tucty má
následující ůvod. -—Počet dvanácti
& oštolů ra se ve středověku za
chovéval jak v životě veřejném tak
i v domácím. V domácnosti při ho
stinách miloval se také počet dva
nactí hostů k napodobnění 12 tí

apostolů (a proto i věci k hostině
potřebné„ jako: taliře, ubrousky ,
sklenice, nože, vidličky, lžíce atd.
ve dvanácti, kusech se kupovaly.
Dvanáct slovo v řeči francouzské
„douze“ (čti: dus , odkudž povstalo
slovo: douzaine ( tL dusén) a naše
tucen čili tucet. Ze pak jen ro
dvanácte osob náčcní solního se ku
povalo, proto byla chyba, když tři
náctý přisedl, a nerádc se to vidělo.
Lžíce z prvních dob, kdy se jich
při 'ídlc užívati počalo, totiž ve
stře ověku, b ly kulaté, malým sbě
ráčkám podo ně, dřevěné, později
dle zámožnosti majitele stříbrnými
držadly opatřené, později byly také
celé stříbrné. Drzadlo každé lžíce
bývalo v bohatých domech vyobra
zením čili ňgurkou některého ze
svatých apoštolů přiozdobeno, někdy
také ouze začáteční litterou vy
rytou jmena svatých apoštolů nazna
čena bývala. '

T u žky. Prvé nežli tuha (grafit)
se upotřebila užívalo se olova k
čůrání (linováni) odkud také 
jmenování olůvko (Bleistift.) [l)ží
vání pak olůvka bylo už staro
věkým Rekům a Římanům (Plinius
XXXIII, 3.) známé; jenže oni k dě—
lání čar olůvkem neužívali koněité
raíie (Griň'l, stylus), nébrž olověného
kolečka, naším malým penízkiim po
dobného, kteréž se paragrafem la
tinsky raadnctal-emnazývalo ;jmeno
pravíd a (lineélu) bylo uŘeků aŘí
manů kánon. — Tuba (Grafit) jest

ouhý čistý uhlík a bžyva jen ná—liodou mnohými (k. p. eleznatými)
latkami znečištěna. Tuba jest jenom
asi dvakrát tak těžké iako voda, a
bývá vůbec tím lehčí, čím jest čistší.
V barvě se podobá tuha k olovu,
někdy bývá. ale až černá; lesk jest
kovový, nožem se snadno krájí, a
jest sama o sobě neroztopitelna ; ve
velikém horku shoří, a jakost po
pele jejího závisí pak od látek při—
míchaných. Nejkrásně'ší tuha se
nachází na jedné hoře líž Borow—
dale v Kumberlandsku v Angličanech,
ale jest jí tam nemnoho, tak že An



glicko také jestě z Čech a zastrovu
Cejlonu mnoho tuhy přivážeti musí.
V říši Rakouské dobývá se ročně
36.000 centů tuhy, & sice v jižních
Čechách 24.000, na Moravě a v
Slezsku 4500 a v Dolních Raxou
sích asi také tolik co na Moravě.
Také v Bavořích,Francouzích a pa
nělích se dost tuhy nalezá.

Tuhy se mnohonásobně potře
buje. Rozemletá na hlazení nádobí
měděného a_jiných věcí kovových;
— s olejem dává trvanlivé barvivo
na drevo'a na kámen, -——s vodou
na nádobí hliněné zvlást na kamna,
která napotom jako železná vypa
dají. Litiny železné (kamna železná
trouby pluhové) se přečasto tuhou
v plvě rozmočenou natírají ab ne
rezovatěly. Řemeny k broušení řitev
a nožů bývají také tuhou natřené.
-—Ze sádla a tuhy dělá se výborně
mazadlo na stroje, zvláště na dře
věná kola zubatá. Promazy které
se mnoho tron, nabývají nátěrem
tuhovým více trvanlivosti.

Hlavní výrobek jsou tužk (Blei
stiftte). Výborné tužky dělá ilardt
muth ve Vídně, kde nejvíce Mo—
ravské tuhy spotřebuje a v Česhých
Bucějovicích z tuby české. Tužkám
se může dáti pálením rozličná tvrdost.
Hardtmuthovy tužky se dělí dle tvr
dosti na 0 čísel, a u všch jsou
zrno a barva stejné. -— b atnější
tužky se zasazují do dřeva je levého,
_smrkového, lí ového neb dubového;
pěknějěí do dřeva tisového (Roth
eibenholz), nejpěknějči (anglickým o
dobné) do tak zvanéhocedr ovélio,
-—je to ale vlastně dřevo ?. jalOvce
virginského. Z říše Rakouské se
mnoho tužek vyváží do cizozemska.

Zápalky čili zátěrky. U
šedé da vnověkosti musel se oheň
ustavičně udržovati a živé uhlí v
popelu ukryté chovati, aby se mohl
dle potřeby oheň rozdělati; a když
vyhasl, za neštěstí se to považovalo.
Jeětě Abraham chtějezá alnou obět
Hospodinu obětovali na ore tři dni
cesty vzdálené (Morija) nesl s se
b0u oheň.
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K ohni si pomohli, když blesk
někde strom zapálil. Později naučili
se lidé oheň rozdělávati třením dvou
dřev o sebe!) Veliké to bylo do—
brodiní když se v pozdějších časech
na to připadlo, že se může křomel
kou tlouci do ocele aneb nao ak
océlkou do křemele a tak jis ry|
vyluzovati, křesati, &.jiskry ty eby-|
tati doprácbna, troudu neb hubky,
a tyto doutnající látk rozdmycho
vati, aneb od nich sir u zapalovati.
Takové rozkřesávání ohně dalo ně-'
kdy dosti práce, zvláště ve strachu
aneb když bylo na spěch.

Roku 1812 započal prvně ve
Vídni St.. Romer hotoviti dřívka k
namáčení ze smrkového dříví, které
byly napřed do rozpuštěné síry a
napotom do chemicky připraveného
a miniumem obarvenčho drasla
(chrom saueres Kali) omočeny.
Chtělo—lise takové dřivko zapáliti,
muselo se do lahvičky, asbestem a
sírkovou kyselinou naplněné čerstvě
zmočíti a z ní vytáhnouti. Roku
1812 stálo 100 takovýchto dřívek
s lahvičkou 1 zl. vid. čísla, což se
v ceně tehdáž asi tolik bylo, jako
nynějšího půl druhého zlatého. Zá
palky čili zátěrky, jaké my nvní
máme s kostikovými (fosíorovými)
hlavičkami, které se třením zapalují
počal okolo roku. 1830 dělati Jak.
Fr. Kammerer starší, kterýž dne 8.
decembru 1857 v městysi německém
Ludvigsburgu zemí-el. Těchto zápa
lek jest nyní více než 100 za 1
krejcar, a netřeba k tomu nižádné
lahvičky. Ve vyrábění těchto zápa—
lek stojí Rakouské mocnářství v čele.
Jak velice se tento průmysl u nás
rozvinul, svědčí i to, že z Vídně
každého téhodne zvláštní vlaky po
jižní železnici odcházejí, výlučně
zápalkami obtížené, kteréž se _na
potom z Terstu po moři na vše
strany světa rozvážejí. První dílna
na venkově na takové zápalky byla
r. 1839 zřízena od továrníka Bern.

") Zapalovatí palčlivým sklem aneb du—
tým zrcadlem jest vynález teprv podněj—
líoh dob. ' ,
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Furtha v Čechách v Sušicích a pak
v Zlaté Koruně. Týž růmyslník
zaměstknával již roku 18 5 ve svých
fabrikách do 2.500 lidí, kteříž do
roka 250.000 zl. stř. platu brali. —
Kolik to tisíc millionů zápalek třeba,
jen aby se dělníci vyplatili! ——-Mimo
tuto díln jest však ještě kolik ji
n'ch v čechách i na Moravě. -—

ápalky fosforové při všeliké poho
dlnosti své mají mnoho nedostatků.
Jsout za jedno hrozný jed, kterýž
mnpho životů lidských bud náhodou,
bud zlomyslným otrávením zežírá,
a častými požáry jmění lidské na
mizinu přivodí; mimo pak to od
leha'í dělníci ve fabrikách fosígro
výc zápalek hrozným chorobám,
jmenovitě hnilobě čelisti. — Fran—
couzský lučbař Canouil podal r. 1858
cís. francouzské akademii věd zprá
vu o zápalkácb nového způsobu,
které všechny přednosti dosavadních
dřívek ma'í, nedostatkům pak jejich
nejsou po robeny. Dvě hlavní látky,
z nichžto se zapalné mazivo připra
vn'e, jsou chlorovina a salajka, s
ně terými jin mi přídavky. Tyto
zápalky nevy ávají nižádného smra
du, samy se nemohou zapáliti, a co
nejhlavně'šího, zapalná látka není
ani člově u, ani zvířatům škodliva.

Zlato nově. Tak zvané no
vé zlato (oreide pozůstává dle
zkoušek lučbaře ouriera z násle
dujících podstatných látek; 100 čáv
stok (dle váhy, ku pr. liber, lotů
neb kvintlíků) nejlepší mědi, 17 čá—
stek zinku, 6 částek magnesie, 4%0
salmiaku, 3%0 čerstvě haseného
vá na a 9 částí vinného kamena.
N prvé se měď rozpustí, potom se
phmíchaji zde jmenované, na prach
roztlučené lát pořádkem výše uda—
ným; v ochla ě míchanině obdr
žíme pěkný žlutý kov, jehož jmeno:
„nové„zlato.“

Zelezné dráh . Dráhy s
karnenými kolaiemi byly už za dob

'stavěni pyramid v Aegyptě v uží
vání. Dráhy s kolajemi dřevěnými

;byly už po kolik set let při bánic
tví a kovkopstvi v EurOpě známy;

v Angličanech pak r. 1776 želez
ných plošin litých a r. 1808 kutých
k témuž cíli bylo upotřebováno.
Roku 1818 učinil angličan J. Gray
první veřejnou zmínku o možnosti
železné dráhy k obecnému potře
bování; na to pak nejvážnější vě
decký časo is anglickýEdinburg
Reviev o pověděl, že p. Gray do
Bedlamu (do londinského blázince)
právě dozral. O čtyry roky později

(1822) učinil Gray návrh 0 spoĚníměst Antverpy a Brlísselu v o
landsku pomocí železnice; itam se
mu též řádně vysmáli, až se na o
sledy předce v Anglicka roku 1 29
na první železnici jezdilo vozy pa

rou hnanymi. Zeleznice mezi městyLiverpoo em a Manchestrem byla
r. 1830 dokončena. První lokomo
tivy (samotažnice) byly od ameri
kana Evansa ve Filadelfii r. 1304
veřejně k jezdění upotřebovány, a

sice po obyčejné silnici. První apevnině že ezná dráha b la v e
chách založena, a sice Bu ějovicko
línecká r. [825 (dohotovena pak
b la 1832), napotom z Lince do

mnndu (1834—1836) prodloužena,
po níž se ale pouze koňmi vozy
táhnou. Tak též koňská železná
dráha z Prahy do Lány byla 1826
——1836na 9 mil dálky nákladem
knížete Fiírstenberka vystavěna. Po
Ferdinandskě severní dráze (zapo
čaté r. 1837), kteráž byla první v
rakouském mocnářství, po níž se
vozy párou ženou, počalo se z Ví
dně na 2'/2 míle do Ogrúnu (Wa

amu) dne 6. ledna 1838 'ezditi.
Šrtavba této železnice z Vídně do
Brna stála do roku 1840: 5,379.115
zl. stříbra; dne 7. julia 1839 jelo
se ponej rv po ní z Vídně do Brna.
Ctyry v nky táhnutě lokomotivy:
„Bruna, Herkules, Gigant a Buce—
falus“ nazvanými řivezly na 38
vag onech o 4'/., hodině z Vídně
do Šrna 1125 hostů. — Roku 1841
dne 19. prosince byl nejvyšším ka
binetním listem od .řlahocís. kr. Ve
ličenství císaře Ferdinanda železnice
v rakouském mocnářství na dvě



třídy rozděleny, totiž na státní a na
soukromé. — Dne 1. ledna 1849
byla státní železnice z Brna do
Prahy otevřena.

Pokroky v
Za panování Ludvíka XV. a

přispěním ověstného policejního mi
nistra, z gin-tinca, zavedl ve Francii

jakysi Lang:-in tak zvané reflektorní ampy. To byla první patrnější

paravan.svítilen, kteréžto od časů Pe' love až po tu dobu nezměněny
byly. Zatim opět minula léta a sto
letí osmnácté chýlilo se ku skloňku.
Blížíla se doba velké revoluce fran
couzské a právě to byla doba, kdy
Argand se svým vynálezem vystou
pil, ruchu a zmatku tomto pokusil se
Argand o svůj vynález. Jemu po
necháno bylo, aby rozluštil záhadnou
dosud otázku: proč tlustý knot světlu
samému lesku a krásyujimá? Oroz
luštění této otázky pokoušel se
mnohá leta a konal všeliké pokusy.
Nejprve použil na místě 'ediného.
silného knotu vícero tenkýc vjedné
řadě. Učinek toho byl, že ubývalo
čmouzení avšak svítilna přece žá
doucího světla nedávala; napotom
seřadil tyto knoty do kola aby du
tinou tím povstalou vzduch volně
prostupovati mohl, to ovšem zaevi
til lamen o něco živěji a jasně'i a
však daleko ne tak, jak Argan si
toho přál. Průtah vzduchu nebyl
dosti silný a v tom vězela chyba.
Můžeme si pomyslit, že ubohý vyná
lezce a badatel byl v stavu velmi
rozmrzelém. Pravít o něm vlastní
bratr jeho: „Můj bratr dlouhý čas
konal pokusy, aby svou svítilnu
náležitě upravil. Ze pokusy, se ne
zdařily, to bylo b ho málem k zou
fání přivedlo. řňhodou zpozoroval
jsem na ohništi ulomený krček vinné
láhve a opět náhodou se stalo, že
jsem ho na plamen nastrčil, však
ejhle, pojednou plamen dříve matně
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Roku 1858 byly železné dráhy
už tak rozsířeny, že by byly, co se

jich na celém světě nachází , dvarát naši zeměkouli otočíti mohly.

osvětlování.

zářící do výše se zvedl a svítil tak

jasně, jako nikdy před tím. Můjratr, spatřiv to vyskočil věecek
rozjařeny, obejmul mne s. radostí
překonaný mne libal.“ — Zajisté,
když slova tato uvážíme, tut věříme,
že radost Argandova byla ohromná,
ba snad větší než ona, kterou za
kusil Napoleon I. po vyhranné bitvě
u Marenga.

Tento vynález připadá roku
1787. Argand vymohl si královský
patent _a doufal, že s vynálezem
svým ětasmě pochodí: avšak za ne
dlouho doznal i zloby lidské. Roku
1789 byl od cínal'ů, zamečníků a
železníků, kteří v patentu tom vi
děli skrácení práv svých, obžalován
a před soud pohnán. Oni nechtěli
trpět vedle sebe uepovolsnce, který,
nenáležeje k cechu, do řemesla jim
se pletl. Také se stalo, že vystou
pil jakýsi Lange, který Argandovi
právo vynálezu popíral. Tohoto po
sledného s oru dovedli i zmínění
cechové šikovně použití a sepsali
žádost k soudu, aby patent byl vy
zdvižen, jelikož vynález, jejž si dva
soupeři najednou osobují, právem
žádnému z nich nepřísluší. Na to

ak následoval hrozný den 10. s .
který mimo jiné také všecky (l)-h
čanské a královské monopoly zrušil.

Argand byl ze zrůdy na sve.
bodě občanské obžalován a musel
se do Anglie utéci. Zde nedařilo
se mu lépe; jeho vynález byl ovšem
uznán a oceněn, avšak vystoupilo
množství konkurentů, kteří o výhody
peněžní s nim se dělit chtěli.

Dzdy' knot ožc'vooán proudem
vzduchu, který skleněným kamínkem
(válcem) imitrem knotu prochází, jest
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podmínkou krásného a nečmoudz'cíbo
plamenu. Těmito slovy rmzanut vy
nález Argandův, který základeh
však pozdějších álezů toho spů
sobu jest. Angli né byli alespoň
tak octivi a uznalí, že lampy dle
vynálezu a udání Argandova zhoto
vené a všecky pozdější oopravené
jmenem jeho nazvali, to o uznání
se mu ovšem v rodné zemi nedo
stalo. Jeden z časOpisů tekdejší
doby, jednaje o vynálezu Argandovu

porovnává světlo obyčejných svítien s plamenem pod širým nebem
volně plápolajícím, naproti tomu
plamenem svítilny Argandové s
ohněm pod komínem rozdělaným.

Praktické výhody toho- v á
lezu byly nad miru důležité. í'ed
vynálezením svítilny Argandovy byli
řemeslníci a umělci, kteří k práci
své jasného světla zapotřebí měli
nuceni po západu slunce svou práci
odložiti, nový vynález Argandův ale
posk tnul jim krásné a jasně světlo
a da jim příležitost i v noci práce
svoje vykonávat.

Během nynějšího století byl
zřetel badatelů hlavně ke dvoum
věcem obrácen: 1. Na poopravení
olejníku (truhlíku na olej , a 2. na
vynalezení nových druhu svítiva.
Co se týká prvniho předmětu tu
bylo jim hlavně s dvěma obtížemi
zápasiti: předně s vlastností oleje,
kterýž v zimě houstne, a druhá ob
tíž byla nedokonalost prostředků a
přístrojů, jimiž by se napájení knotu
olejem až po okraj 'eho docílilo.
K napravem první pře ážky učině
no mnoho návrhů, avšak byly více
neb méně nedostačitelny. Někteří
olej pomocí upravenék tomu druhé
lampičky od spodu ohřívali a však
pokus ten se nedařil, a brzy od
něho upuštěno. Při lampě solární
jest olej obsažen v okrouhlé nádržce
nad krajem knotu povýšené, z nižto
olej omocí dvou rourek ku knotu

sřité á. Avšak toto ústrojí vyža—uje velké stínidlo, 'ež značný stín
na stůl vrhá. Jediný prostředek
přílišnému stínu při lampách na

solární olej odpomoci,jsou tak zvané
reflektory, které nyní zhusta se
užívají.

Konečně jest tu ůsob svíti—
len, kde olej v truhlí u, plamen
bezprostředně objímající a pomocí
jeho se ohřívající "est obsažen, a
který dává dle úsudku znalců u po
rovnání s cenou lampy jasnější světlo
nežli lampy jiného zal-ízení. Lampa
care e l s ká zahřívá a knot dobře na—
pájí pomocí hodinového stroje, avšak
má tu vadu do sebe, že snadno se
pokazí. Mnohem jednodušší jsou tak
zvané moderateurky. Tu jest klí;
ček, jehož pomocí pohybuje se píst
tlačící na stočenou spruhu (pero).
Tímto tlakem stoupá olej prostřední
rourou a napájí dostatečně knot.
Olej zbytečný Opět do olejm'ku zpět
odtéká. V poslední době zlepšily
se moderatemí lampy značně ph
dáním baňatého skleněného válce.

Co se týka vynalezení novšchdruhů svítiva, tu musíme po ot
knouti, že od mnoha roků užívaný
tuk rybí olejem řepkovým z úplna
byl nahražen. Před nedávnem dě
lalo se také s kamíinem (olejem

ryskyi'icovým z Ameriky) mnoho
hluku, avšak brzy vyšel opět, ze
jmena pro svou nepřimětepou chy
tlavost a nebezpečnost, z užívání.
Mimo to tento olej při svícení mnoho
páchnul a čadil.

Přicházíme nyní k paraňnu,
kte ' má před kamíinem mnoho
přezlostí, jasněji hoří a mimo plynu
jest svítivem nejlevně'ším, avšak i
parafin má mnoho va zejmena ty,
že při neopatrném s ním zacházení
zapáchá a zvláště ak to jest na
uvážení, že _jest phčinou mnohých
škodných výbuchů. Ovšem majite—
lové patentu tvrdí, že toho jedině
ne ozornost vina bývá, když nějaká
nehoda s ním se přihodí, avšak zku—
šenost učí, že výbuchy ty 'sou ná—
sledkem silného obi-ati je o, což
ovšem těžko je zameziti. V lampách
moderateurních pak do konce nesmí
se paraíin páliti, proto že tu olej
sám sebou již se ohřívá. Paraíin



co tekutina nehoří bez pomoci knotu.
Jmeno paraíin pochází od slov parum
afiinis, což znamená tolik, že při
výkonech lučebních malou příbuz—
nost k jiným látkám projevuje. Do
bývá se z kamenného uhlí při mir
ném áleni. Kdyby stupeň teploty
při vyrábění jeho se zvýšil, bylo by
tím vyvinování plynu svíticího a
naftalinu namístě parafínu docíleno.

Právě to bylo příčinou, že před
nedávném nynější majitel výsady, o
známost tohoto zákona lučby se
opíraje, při svou proti žalobníkům
vynález ten mu tvrdošíjně upírajícím,
vyhrál.

Vedle těchto druhů svítiva jsou
ještě mnohé jiné, které na rozlič—
ných místech, jako v Birmě, Cha
nanadě a v území spojených států
amerických v hojném množství se
nalézají. Olej v Americe nalezený,
tak zvaný kamený, došel za nedlouho
valného rozšíření, tak že dovozem
jeho mnoho lodí, zvláště k tomuto
účelu ustanovených, se zaměstnává.
Jest to podivuhodné, že tak dlouho
to trvalo, než hodnota tohoto svíti—
va zúplna poznána byla a že tak
dlouhý uplynul čas, než se hovta
kovem množství jako nyní použilo.
Jakým s ůsobem to množství oleje
kamenné o vypán'áno bylo, o tom
zpravuje nás letopis pro rok 1829,
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který vypravuje, že několik mužů
v Cinaberlandu Riveru a Kentucky,
hledajících solnou vodu, náhodou
při kopání na prameny toho oleje
přišlo. Tento olej, který právě
nic jiného není než petroleum, byl
od několika hochů žertem zapálen
a při tom se osvědčilo, že čistým a
jasným plamenem hoří.

Jakkoli opravy na svítilnách
námi tuto uvedené četné a většinou
i uspokojujici jsou, tož zbývá, v
oboru tom ještě mnoho práce. Za
nynější doby máme hojnost dobrého
svitiva a jasného světla, avšak na
stává tu otázka, jest-li dosavadním
způsobem osvětlování enad zbytečně
zrak svůj nekazíme? V tomto ohledu
nejvíce škodný jest svítící plyn z
uhlí. Vedle toho, že vzduch v po
koji se nepravidelným způsobem
ohřívá vyvinuje se při hoření světla
značný počet páry (u obyčejného

lamene arganského obnáší to asi
gv., pinty pary za hodinu a přitom
tvoří se za každou kostečnou stopu
plynu jedna kostková stopa kyseliny
uhličité. A právě v tom spočívá
škodlivost tohoto svítiva, že plyn
sám omamuje a u velkých částkách
i otravuje.

Proti této vadě není ovšem
dosud platných rosti-edků a vydatné
odpomoci vyn ezeno.

Starý žebrák.
(Dle Segura).

Od mnoha let přicházel co den
k bráně průčelné jednoho chrámuv
Paříži starý žebrák, jehož všichni
dle jména Jaques znali. Vždy byl
vážný a zadumčivy, bez mála ne
promluvil ani slova a byla-li jemu
almužna poskytnuta, poděkoval to
liko lehkým své hlavy ukloněním.—
Byl v hadry zabalen a pod těmi

bylo lze viděti na jeho prsou křížekzatý.

V tomtéž chrámě obětoval
mladý kněz Abbé Paulín do * * "
každodenně msi svatou a nikdy ne—
opomenul, když z chrámu odcházel,
]poskitnouti ubohému Jaques-ovi ně
lůký darek. Co otomek rodu vzne
šeného a bohaté o věnoval se Abbé
Paulín Bohu za kněze, a cel svůj
důchod obracel na skutky do ročin
né. Starý žebrák, ačkoli ho bližeji
neznal, lnul k němu velmi. _»
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Jednoho dne nedostavil se Ja
ques na místo obyčejné, a když
nepřítomnost jeho déle trvala, obával
se Abbé že se mu snad něco přiho
dilo, a doptaval se na jeho obydlí
aby se na něho podivati mohl.
Snadno dověděl se o něm, a jednou
z rana po mši svaté zaměl-íldo domu
kde Jaques bydlel. Ukazali jemu
komůrku pod střechou až v šestém

poschodí. Zatůkal na dveře; slabýlas ozval se: „Volnol“ Kněz vstou
pil. Jaques ležel nemocen na posteli,
neb vlastně na bídném lůžku slamě
ním. Byl bledý a oči jeho byly
mdlé. „Ah, Vy jste to pane Abbé,“

ravil k hodnému knězi jak mile
o zočíl. „Jest to velika řivětivost

že příchazíte k člověku ta bídnému
jako ja jsem; nejsem Vaši dobroti
vosti beden.“

„Co to mluvíte milý Jaques-i„
odvětil Abbé Baulin,“ nevíte že kněz
jest přítel neštasných? Mimo to,“
doložil s úsměvem, „jsme také staří
známí.“

„O pane kdyby ste věděl! . . . .
Kdybyste mne znal . . . Nemluvte
tak laskavě semnou; ja jsem bídník
od Boha zavrženýl“

Od Boha zavržezý? Kterak
můžete si pi'ipustiti takové myšlenky.
Takového slova vícekrát míneříkejte.
Jestli zlého jste se dopustil, litu'te
toho, vyzpovídejte se; Bůh jesti o
brota svrchovaná, kajlcnému odpůstí
všecka“

„Ne, nikoliv; mne nikdy ne
odpustí.“

„Proč pak ne? Nelítujete snad
toho co ste zlého zpachaIP“

„O jak toholituju! Ojak toho
litujul“ zvolal Jaques a ztrnulé oči
vypoulív pozvedl se na svém lůžku,
„ano je lituju, juž po třicet roků
blodě lítost v prsou mých, a přec
jsem zatracenl“

Marne snažil se kněz potěšití
ho a dodati 'emu důvěry. Hrozně
tajemství tížilo 'eho svědomí, a zou
falost zavírala vista hříšníka, aby je
nevyznal. Všeliká naděje byla ho
opustila.

Konečně ohnut útulnostl a
dobrotu kněze aulina jal se Jaques
s hlasem odumírajicím vypracovati:

„Byl jsem“ pravil, „zameckým
spravcem u jisté zámožné rodiny,
když v minulém století krvavě zbou
ření vy uklo. Moje panstvo b lo
sama do rotívost. Hrabě, hraběn a,
jejich dvě dcery a syn — od nich
měl jsem všecko, zaopatření, vycho
vání, jmění. Tu nastala hrůzovlá
da. . . . Hledali hraběte a rodinu
jeho avšak nenaleznuli jich; byli v
ukrytu. . . . ja vědel kde. . . Já
šel ke komisarovi; ja, ja v zradil!
A proč? Abych si pomohl ly;jejich
statkům, které udavačovi byly sli
ben . . . B li odsouzeni k smrti,
všicllni jimz jsem měl vše k podě
kování, ježto jsem všechny zradil
vyjma malého Paulina jenž byl ještě
príliš mlad.“

Bezdečný vykřík vyrazil z
prsou kněze a na čele vystoupil jemu
pot studený.

„Pane,“ pokračoval starý že
brák,který mocné pohnutí kněze ne
zpozoroval, „o pane, jest to hrozné
. . . . Ja posloucha když byli k
smrti odsuzování! . . . Já stal u
vězení když všichni čtyři na káru
sedali . . . já. běžel za károu,. . .
ja je viděl na lešení . . . ja viděl
jejich hlavy pod nožem padn0utí. . .
o ja nestvůra. . . . Od té chvile ne
mám ani oddechu ani pokoje . . .
ja pláču, modllm se za ně . . .
ustavičně mám je před očima . . .
tam, tu jsou, tam za tím plátnem.“

A třesoucl rukou ukazoval
starý žebrak na oponu jenž část
stěny zakryvala. „Kruciňks tento
nad mou postelí náležel hraběti, tento
zlatý křížek kter' vždy mám na
sobě, nosila dru dy hraběnka., o
Bože, o Bože co jsem to učinil! O
jak jsem toho litoval! Pane Abbě
mějte se mnou útrpnost a nezavrhujte
mne! Modlite se za člověka nejha
nebně'šího, a nejneštasnějšího !“

líněz klečel u postele, bledý
jako smrt. Tak setrval půl hodiny,
nepohnul se a nepromluvil ani slova



pak okojně vstal, udělal znamení
svaté o kříže a odtahl stranou oponu
na stěně. Zočíl dvě podobizny.
Jaques spatřiv je vykřiknul, a klesl
nazpět na své bídně lože.

Kněz slzel.
„Jaques,“ promluvil hlasem

třesoucim, „já vám přináším božské
odpuštění, chcu vás vyzpovídati.“

Když byla z ověd umírajícího
ukončena a on osahl rozhřešení,
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mluvil kněz dále: „Jaques-í Bůh
vám pravě odpustil . . . z lásky k
Němu odpustím vám i 'á; nebo ti
ježto na smrt jste vyda, byli můj
otec, má matka, moje dvě sestry.“

Jaques-oví až vlasy vstaval ,
on otevrel ústa leč nepronesl led'a
několik nesouvislých zvuků, pak
zůstal tichý a ne ohnutý.

Když kněz liže přistoupil, byl
žebrák juž mrtev.

Svoboda na trhu.

Pohledni milý čtenáři na děti
těch neb oněch rodičů, a seznáě brzo,
že není dítě jako dítě, a že jedno od
druhého i dle těla i dle povahy v
mnohých kusech se liší.

Pozoruj květnatou lučinu, a
hle v tom nesčíslném množství květin
není ani jedna na vlas jako druhá.
Vejdi do rozsáhlého lesa, a shledáš
že mezi tisícemí dřevjen také drevo
jako dřevo. Ohledni se někde na
trhu, a nebudeš přesvědčení, že ani
žito není jako žito, ani kráva jako
kráva, ani kůň jako kůň. To samé
platí ještě () mnohých věcech, které
ač stejný mají název, jen nejsou
jedna jako druhá. Sem patří ovšem
isvoboda, o které nyní mnoho
se hovoří s íěe; neboť i svoboda
není jako svoboda, a každá svoboda
není ta — pravá.

A nyní bezmála jedenkaždý
nějakou svobodu sobě přeje, neb
as oň za svobodomyslněho neb libe
ra ního chce býti považován, nabí
zejí se rozliční lidé za hlasatele a
hajítele svobody prý jedině pravě.
Avšak za takovou příčinou vy adá
to s tou pravou svobodou je o s
pouhým zbožím kramářským o vý—
ročním trhu.

O trhu chválí kramář svoje
zboží, 'ako by na světě lacinějšího
a lepš bo nebylo, a nezřídka kydá
také věemožnou hanu na zboží ji

11 cb kramářů. A hle! veřejně vy
chvalu'e i tak zvaný liberalník svou
svobod'omyslnost, a v dává sebe za
hlavního obhajce a h asatele pravě
svobody. Ba jest í dosti příkladů,
že takový zvláštní líberalník vyčítá
veřejně neliberalnost a zpátečnictví
jiným, kteří tak jako on sami sebe
pasovaíi za první harcovníky neb
rytíře pravé svobody. Tato neshoda
jest zřejmým důkazem jak mnoho
rozličných a nestejných náhledů o
pravé svobodě a svobodomyslnosti
u těch panuje, kterí stůj co stůj za
zvláštní a pravé liberalníky pova
žování býti chtějí. Nesmíme tedy na
trhu svobody lehkomyslně věříti li—
chotivy'm neb chlubným slovům lec
jakěho líberalníka, ač nechceme li
se oěídítí a draze zaplatiti blýskavě
kočičí zlato misto zlaté a pravé
svobody.

Kdo tedy škody nazvyce ne
nahraditelné a nanejvýš žníostně sebe
chce nvarovatl, použij následujícího
spolehlivého měřítka, jehož pomocí
snadno poznáš, který íiberalník sku
tečně o pravou svobodu so zasa
zuje, a který jen zdánlivou svobodu
neb holou nevázanost pěstovati chce.

Nuže svoboda, 'ak rozliční
lidé ji sobě přojou,jest vlastně trojího
spůsobu.

]. Svoboda jest tolik co moc
činiti dobre a to co možná bez pře—
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kažek neb s odstraněním toho, co
dobrému překáží.

2. Svoboda tolik co moc či
niti dle libosti dobře neb zle, to jest
aby mohl každý co a jak chce dělat
a troplt.

3. Svoboda jakožto moc činiti
zle, neb aby zlé mělo vrch a dobré
aby bylo utlačeno a zamezeno.

Nuže milý čtenáři, zdaliž pak
svoboda jako svoboda?

e svoboda třetího spůsobu
není ta pravá. svoboda, jest každý
poctivec dokonale přesvědčen. Tato
zlo ověstnasvoboda zlého roz
mo la se před 70 lety ve Francii
a stala se tam anovnicí neobme
zenou. A jaké vlo její působení?
Brodila se v prou ech nevinné krvé,
rozmetala stolec královský, chrámy
a oltáře znesvětila a konečně i —
křestanské náboženství zavrhla a
prooásledovala.
. Tak tedy rozuměl krvelačný

liber-alpík Robespierre svobodě ve
Franca !! Podobně rozuměli svobodě
tak zvaní liberalníci semotam i r. 1848,
aposud jsou mn0zí, jenž takové svo
body nesmírně žádostivi jsou. Maka
vym toho důkazem jsou řeči &spisy
liberalníkůsouvěkých z čís. 3., kteří
bez obalu nevěru hlásají, právo a
dobry. mrav za neštěstí vyhlašují,
a s pzhvostí pekelnou všemožnou
hanu_ kydají na ctihodnou církev
katolickou, které od svého počátku
byla, vždy a jest dosud neporuši
telnym strážcem &zástupcem práva
a mravního pořádku na tomto světě.
0 jak r_ádinaložili by takovíto zlo

aslní liberalníeis církvíkatolickou] 9 druhdy zuřivý Robespierre, jak
rád! zničili by oni všeliký řád kře—
stanský, &.to všude, ve všech zemích
a dílech světa! Leč s opovrženim
odvrací se každý octivý člověk od
svobody tak hane né, které vlastně
nic jiného není než surové. neváza
nos_t; nebo zle činiti a dobré utlačo
vati žádá si toliko bezbožník neb
vyzralý zlosyn.

Toliko z chytrécké opatrnosti
chrání se mnohý tajný milovník bez—

bežné svobody dovolávati se jí
zřejmě & bez obalu. Za to napa
ruiou se tím více takovíto Chytráci
o svobodu druhého s-působu, an v
ni spatřujou nejvhodněiší prostředek
k jistému, byt i méně hlučnému usku
tečnění a zavedení svobody sVrchu
v čísle 3. naznačené, neb svobody
bezbožné. Avšak i mnozí poctiví
a křestansky smýšlející liberalnlci,
kteří církev svatou upřímně milujou,
rozumějí svobodě v ten smysl, aby
bylo svobodne činiti dle libosti dobře
aneb zle. Oni totiž pevnou chevají
naději, že dobré konečně přec jen
zvítězí, a že mezi tím taková po
volnost zamezí rozdráždění těch
lhostejných a bezbožnýcli.

Z toho jest patrno, že svoboda
druhého spůsobu jest jaksi podivná.
a nespolehlivá., an jedni doufají od
ní vítězství a nadvládu bezbožnosti,
co zatím jiní vítězství dobrého od
ní očekávají. Proto třeba. bedlivě
skoumati, zda-li svoboda v čísle 2.
naznačena, t. j. svoboda činiti dle
libosti dobře nebo zle při stejné ne
obmezenosti —-jest ta pravá., žádoucí
svoboda čili nic.

Netřeba k tomu zvlaštníbo
důvtipu, abychom nahledli, že kdo
jak dobrému tak i zlému přisuzuje
stejnou neobmezenosta stejné právo,
tím sam m juž také požaduje, aby
zlémuta ové ochranajako dobrému
prepůjčena byla. Kdo však žádá.,
aby zlé bylo chráněno, ten dává na
jevo, že neschvaluje, aby zlé bylo

otlačeno a zamezeno. To samé
davaji tedy bezděky najevo i onmp
poctiví a křesťansky smýšlející ll
beralníci, kteří od ste'né svobody k
činění dobrého jak z ého spásu oče
kávají. _

Jest to věru věc velmi podivná
a nápadné, když křestané potlačo—
vání zlého neschvalujou. Ve svých
rodinách, u svých dětí a služebných
potlačujou a krotěií zlé a jak jen
mohou, ba i mocí když dobrota juž
neprospívá.. Ahle jim se to_nelíbí,
když církev a stát taky tak jednají!

Když oni sami víru, mrav, čest



s blaho svých rodin všemožně ostři
hají, jest to docela plnění jejich nej
hlavnější povinosti; když ale stát a
církev tu samou povinnost konají,
když zvedají své rémě, aby veřejné
ručitele víry &.mravu celého obe
censtva zkrotily, -——tu hnedle poklá
dá. se to církvi a. státu za. tyranství
a nesnášenlivý fanatismus! Je-li to
u každého jednotlivce věcí velmi
chvalitebnou, když ve své rodině 0
ne orušenost víry a mravu bedlivě
pe uje, nelze pochopiti proč by to
mělo býti neslušné a nechvalitebné,
když církev a stát péči vedou 0 ne
porušenost víry a mravu ve 5 oleč
nosti neb rodině státní a cír evní.

Tak tedy svádí tak zvaná
svoboda_dobrého i zlého _
liberalníky poctivé, & nutí je, zbyl
ve věci tak zřejmé užívali dvojí
miry a váhy. Jako to není ke cti
rodině, o nižto říci se musí, že tam
dělá kdo chce, co chce tak ani obec
neměla by z toho cti, kdyby o ní po
dobně se mluvilo. Aco ani rodině ani
obci ke cti neslouží, to mělo by v
státu a v církvi slouti -— zásluhou
a výtečnosti ? Takovou protimyslnost
poch0p kdo můžeš. Kdo to pocho í,
ten snad také uvěří, že svobo a,
které. dává. stejnou moc dobrému i
zlému 'est ta pravá..

uže co máme o této svobodě
souditi? Odpověd jest snadná..

Je li pravda a blud, s ravedl

nost a náruživost, dobré a z é jednotolik co druhé, pak jest i svo oda,
jenž dobrému i zlému stejnou volnost
dáva, ta 'edině pravá.; jinak ale
nikoliv. eč kdo smí tvrditi, že
pravda a blud, spravedlnost & ná
ruživost, dobré a zlé jest jednostejné
&.tak stejně oprávněné? Toliko
bezbožník, toliko zlosyn! Není to
tedy pravá. svoboda, byt i mnozí
poctiví křestané a upřímm' katolíci
od ní spásu &.konečné vítězství dobré
ho doufali. Takové doufání svědčí
sice o jejich dobrom slnosti, neb
snad i bojácností je'ic ; jest však
nicméně na odpor z svému rozumu
a naši víře svaté.
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Nic není sobě více na odpor
a na překážku jako dobré zlému a
zlé dobrému. Kd ž lidé bezbožní
předstírající libcrsřnost nrputně žá.

dají, aby dobré i zlé mělo stejnouvo nost a svobodu, nelze zajisté oče
kávati, že přestanou dbáti o usku
tečnění svých záměrů boha rázných
a že nečinně to trpěti budou, aby
dobré volně a mohůtně působilo.
Ba právě naopak. Nebude—li zlé
tolik svobody a práva co dobré, po
vedou zlosynové a bezbožníei tím
krutější válku proti víře, mravnosti
a právu, čim snadněji budou moci
zvítěziti a dobré potlačiti. Při stejné
svobodě zlého i dobrého jest dobrm
mu potýkati se v boji nerovnéé
a v postavení nepříznivém a nebez
pečném. Hajitelé pravdy mravnosti
a práva mohou v boji tak krutém
užíti pouze mravných prostředků,
kdežto bezbožní jejich odpůrcové
nejen slušných a mravných, nýbrž
i nesluěných a nemravných rostí'ed—
ků použijou. Ano v upotl'e ení pro
středků nemravn'ch a neslušných,
totiž lže a rouc ání, posměchu a
podezřívaní, tupem' a. překrucováni

a p. j. spočívá jejich hlavní síla,jelikož ob ájcové pravdy a mravnosti
nesmějí tak hanebných prostředků
použiti, nemohou stejnou zbraní
odrážeti zuřivé útoky bohaprázdných
nepřátel všeho co dobré jest a po—
svatné,

Zádá li tedy poctivý křesťan,
dobromyslný katolík aby zlému i
dobrém stejná. svoboda byla poskyt
nuta., jest to patrně na odpor zdra
vému rozumu, neb jest to ——velice
nebezpečné.

Nebezpečenství toto jest tím
větší a povážlivější, an každodenní
zkušenost dosvědčuje, že následkem
prvop očátečníbo porušení naší ubohé
a kleslé přirozenosti všichni lidé

mají více náklonnosti — k zlému nežk obrému. A_to jest nejen skutek
opíratelný, nýbrž i članek víry,
terém ravověrný s. upřímný

křestan poc ybovati nemůže. ,—
Proto nachází každý; proti

ne
0
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pravdě mravnosti a právu směřující
útok u člověka v přirozených náruži
vostech a náklonnostech mocného
spolubojovníka. Kdo navzdor tomu
stejnou svobodu dobrému i zlému
dopřáti chce, ten jedná proti zřej
mčmu článku viryi roti zdravému
rozumu, a chystá obrérnu téměř
jistou pohromu. Kdo chce, aby
dobré ! zlé mělo stejnou svobodu,
ten nutik nerovnému zápasu, a chce,

aby neětastně bojovala pravda s bludem, a spraved nost s naruživostmi
lidskými, ten vydává pravdu, spra
vedlnost a dobré v moc a lup zlému
náruživosti a bludu. Když bezbožní
k uskutečnění s 'ch bohaprázdných
záměrů věelikýdš, i těch nejhaneb
ně'ěích prostředků užíti mohou, a
zl samo sebou smyslnosti lidské
více lahodí a hoví nežli dobré, jenž
přirozené náruživosh' a náklonnosti
citelně obmezuje, a při tom ouze
mravných prostředků upotřebiti smí ;
není a nemůže zde b 'ti řeči o rov
nosti boje, a toliko zlbmyslná bez
božnost aneb lchkovážnost neroz
vážlivá může na to dolehati, aby
dobré a zlé mělo stejnou svobodu,

stejnou opravněnost,neb jinými slovy,aby dobré vtrženo bylo o zápasu
nejen nebezpečného, nýbrž i záhu—
bného. '

A to měla by býti ta pravá
svoboda? Nikoliv. Jest to svoboda
bludu, o které sv. Augustin výstra—
žně praví, že jest ona, totiž svoboda
bludu nejhorším spůsohem smrti du
chovní. Co však zabijí duši, to
nemůže býti základem svobody a
blaha lidské s olečnosti.

Ne bludhá svoboda, nýbrž
pravda, celá pravda, pravda Kristova
jest v stavu zjednatijak jednotlivcům
tak celé společnosti lidské a částím
jejim svobodu pravou a blaho pravé.

„Pravda vysobodí vás“ (Jan.
8. 32.) pvaví sám Kristus Pán. Nuže
tato pravda, totiž víra Kristova učí
nás znáti tu pravou svobodu, a
jest to svoboda v. č. 1. naznačena,
neb svoboda činiti dobré co možná
bez překážek aneb : odstraněním

toho, co dobrému překáží. Co ale
překáží a nejvíce vadí svobodě
dobrého? Zlé a opět zlé, a proto
třeba, aby ne li docela odstraněno,
acpoň co možná obmezeno bylo.
To jest neodbytným požadavkem
svobody dobré a pravé. Církev
svatá jest záštitou dobrého a pravdy,
ona nic jiného nechce, a nemůže
nic jiného chtíti než pravou svobodu,
svobodu — pravdu hlásati a ji us—
kutečniti.

ím více usnadněna nám činiti
dobré, tím jsme svobodnější, tím více
stojíme v řádu a ravdě. A pravda
vysvobodí nás! ím více mocnosti
tohoto světa konání dobrého nám
usnadňujou, a čím více odstraňujou
překážky svobodu zamezující: tím
lépe učiněji žádost Bohu, který ve
vsech věcech chce a miluje dobré a
ve všech věcech zlé nenávidí, tím
snáze vy ěstujou svobodu, jakou
Bůh a cír ev chce, t. j. na pravdě
se zakládající. Pravda vysvobodí
vás!

Dle slov Krístových jest tedy
pravá svoboda na ravdě založena,
nebot ravda vysvobodí nás. Pravá
svobo adává mocjednomu každému,
aby své povinnosti vyplniti mohl.
Vkruhn rodinném mají otec a matka
svobodu neb mocvzhledem k dětem
svým a služebníkům užívati v
plné míře všech svých práv sku
tečných. V pořádku občanském a

politick. maj; ti, jenž vládnou svoboduneb moc. a yvěechna svoje zakon
nitá práva vykonavali, an ti, jenž
vládě jsou podřízeni, mají svobodu,
neb moc ab všechny ravé povin
nosti občanské bez pře ážekv ko
nati mohli. Vohledu nábožens ém
zaručuje svoboda papeži a biskupům
moc věřící učiti a spravovati, a
věřícím zabeZpečuje moc, aby mohli
bez překážek svaté náboženství ná
ležitě poznati a taktéž zachovati.

Nejen církev, nýbrž istát a
rodina bere původ svůj z vůle Boží;
nebot Bůh založil rodinu k řádnému
oplození a vychování dítck; Bůh
uvedl v život občanské společensvtl,



aby vezdejší blaho rodin a jednotli
vců obapoln 'm spolupůsobenim veě
kterých sil ylo opatřeno; Bůh ko
nečně založil též církev, aby dle
svého povolání učila jednotlivce,
rodiny a národy, aby je poučila co
dobré jest a co zlé, co činiti a čeho
se varovati třeba, jak na světě Boha
oznati,milovati,jemu sloužiti máme,

bychom k věčné blaženosti, hlav
nímu to a oslednímu cíli vezdejěiho
života mo li šťastně dospěti.

Každý z nás jest zároveň spo
luoudem těchto tří rozdílných spo
lečenstev, a vice celým každého z
nich. Tak tomu chce Božská proz
l'etelnost!

Proto přináležim doCela své
rodině; zároveň jsem docela obča
nem vlasti své; a zároveň jsem též
docela křesťanem a členem svaté
katolické církve. Mám tedy povin
nosti jako syn, povinosti jako občan
a povinosti jako katolík.

Tyto ovinnosti jsou sice rozdíl
né, ale je na druhou vyloučiti ani
zruěiti nemůže, poněvadž od Boha
jsou všechny. Bůh určitě přikazuje,
ab ch ve svazku rodinném posluěen
byř otce svého, ve svazku státním
neb občanském abych byl mocnáři a
zákonou poddán, a ve svazku církev
ním abych byl bedliv hlasu papežova
a pastýřův církevních. To platí
též o tobě laskavý čtenáři, jenž jsi
zároveň katolík, občan a člen rodiny.

Abychom tomuto trojitému po
volání řádně a bohumile dostáti mohli
třeba nám k tomu pravé svobody,
jež dává jednomu každému moc,
aby právaa povinnosti svého povolá
ni jakožto člen rodiny, státu a círk
ve uskutečniti a vykonávati mohl.
Tak k. př. může na základě pravé
svobody otec neb hlava rodiny či
niti co chce, může děti své vycho
vávsti a vzělávati jak chce, a stát a
církev nemohou jemu v tom pře
kážeti, pokud neurazí zákony nábo
ženská a zemské. Tak daleko sahá
pravá svoboda rodiny, a nebyla by
to více pravá svoboda, kdyby člen
rodiny urážeti směl zákony nábo
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ženské a zemské, neb občanské.
Jest _topatrné z výroku sv. Pavla,
jenž Rímanůmpsal,žekaždá duše
mocnostem vyšším poddána
býti má. U porovnání s rodinou
jsou stát a církev mocnosti vyšší,
od nichžto rodina v jisté míře závis
lá jest.

Rodina _iest od státu závislá
v tom smyslu, že prospěch jedno—
tlivce neb soukromníka vždycky
všeobecnému blahu podl-ízen býti
musí. Tak na příklad musí jedno
tlivec na vojnu a do boje, aby po—
máhal hájiti proti útokům a snahám
nepřátelským celé státní společenst
vo, jemuž co občan dle vůle Boží
věrností a láskou zavázan 'est.

Rodina nemá tudíž to ik moci,
aby směla nečetřiti zákonů k obec
nému blahu a k vykonávání s ra
vedlností ustanovených, a všechny
člen občanské společnosti zavazu
jícíc Nesmí tedy hlava rodiny
ničeho poručiti, co by na odpor bylo
zákonům státním neb zemským; a
kdyby nicméně otec toto pravidlo
přestoupil, nemohou jeho děti dle
svědomí ho poslechnouti.

Podobným spůsobem jest rodi
na i od církve závislá. Kdyby k. .
otec rodiny v poměrech svýchi
manželce, dětem a služebným něco
nařizoval, co by duchovnímu blahu
rodiny bylo na škodu, 'ako třeba
stran zdržení se od masitych pokrmů
v jisté postní dny ncb stran svěcení
neděle a svátků: bylo by to poru
ěení zákonů nábožensk ch, a on
byl by odpůrcem vyšší cír evní moe—
nosti. A sv. Pavel praví, že „kdo
se mocnosti rotiví, zřízení Božímu
se protiví.“ ťŘim. 13.)

Jako rodina jest od státu zá
vislá, jelikož blaho soukromníka
vždy blahu všeobecnému podříditi
se musí, tak i stát poněkud od církve
závisí, protože blaho vezdejší vžd c
ky musí bytí podřízeno blahu du
ševnímu, neb věčnému spasení duší,
o něžto církev starostlivě peču'e.

Na základě pravé svobody, jež
dává každému takovou moc, jaké
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emu třeba na vyplnění jeho povo
lání, má světská mocnost úplnou svo
bodu neb moc dávati všeliké zé
kony, držeti se politiky jakékoli,
pi'ijmouti spůsob vládní, kterýkoliv
obecnému blahu a národu za nej
prospěšnčjší uznává*), pakli jen šetří
zákonů náboženských, a božských
a církevních zákonů neutáží. Jako
by nikdo toho nechválil, kdyby jed
notlivec na útraty poctivosti a mrav
nosti bohatství a časného prospěchu
si hleděl' tak i stát nemá k tomu
práva, aby pro vezdejší prospěch
zákony náboženské v nebezpečenství
vydával. Každý nahlíží, že by to
byl šlakovitý pořádek, kdyby stát
nějakého časného prospěchu se do
máhati chtěl na ujmu blaha věčného
svých občanů. Tak daleko pravá
svoboda státu ovšem nesahá. Moc
světská nesmí nikdy pod ně'akou
zébarkou politického zájmu nc čas
ného prospěchu naše blaho duševní
uraziti, aniž smí překážeti mocno
sti vyšší totiž církví, ana nejvyšší
zájem a prospěch náš — duševní a
věcné blaho obstarává.

Tak nemůže moc světská niče
ho poroučeti, co by odporovalo učením
a zákonům cirkve svaté, jižto S a
sitel náš ozbrojil Duchem svatym,
duchem pravdy, aby ——učila všech
ny národy. Takové nařízení bylo
by neplatné, a občané nemohli by
s dobrým svědomím ho poslušni
býti. Tak k. př. nesmí po révu
moc světské chrámy odcizit: po
svatnému účelu, a dělati z nich
skladiště, magaciny a p. Taktéž
nesmí překážeti biskupům, kněžím
a věřícím,aby s hlavou církve svo
bodně obcovali a potřebnou spojitost
zachovali. Taktéž nesmí a nemůže

() právu do veřejných škol usazo
vati živly protikřesťanského Vycho
vání &.učení, aniž smí dopustiti, by
veřejný tisk 'útoky činil na víru,
mravy a církev. Tím by patrně přes
všeliké záminky a vytéčky s v_ůlíneb
připuštěním světské moci khvda se

*) n. př. konstituční.

děla zájmu nejdůležitějšímu, zájmu
duševnímu — věčnému.

Když ale ve věcech, jenž se
dotýkají duševního, věčného blaha
moc světská mravně se podřizuje
učitelkyni národu, naší svaté matce
církvi, nebere z toho škodu pravá
svoboda a samostatnost státu.

Jako tím škody netrpí rodina,
když církev otce rodiny k tomu
vede, jak svému povolání co hlava
rodiny práv býti má, tak to stojí
též se společenstvem státním. Když
totiž církev moc světskou neb po
litickou k tomu vede, aby dle vůle
Ježíše Spasitele našeho se zachova—
la, a dle své moci blaho večné svých
občanů chránila a šetřila, není to
nějaké přechmatné sahání na práva
státu, an církev činí pouze svou
povinnost. jakož i stát svou povinnost
koná, když občanům a rodinám
ukládá., co všeobecnému prospěchu
sloužiti a napomáhati má.

Bůh nejvyšší pán člověčcnstva
rozdělil a učlánkoval svět na spo
lečenství rodinné, občanské a církev
ní. On učinil tak pro naše časné
i— věčné dobro, aby každému byla

Vyhrazena ona pravá svoboda, ježmá sloužiti všudy a ve všem k ho u
milému plnění povolání co nejrozlič
nějších. Slušno ted , aby každý z
nás ochotně se po řídil pořádku,
který prozřetelnost Boží ustanovila,
slušno aby tak učinili všichni, nár
rodové a jednotlivci, mocnářové a
občané, kneží a nekněži.

Každý at přihlíží dle sil svo
jich k tomu, by každý požíval onu

pravou svobodu, aby svornost aáska na vše strany se rozhcstila, a
utužila ve prospěch a na zdar všech
něm, jednotlivcům i celým národům.
Ovšem že k tomu třeba dobré a
poctivé vůle. Při dobré vůli vyhoví
a dostači pravá svoboda, již jsme
s vrchu blíže naznačili, pro všechny
poměry života lidského. Ba ona jest
tá jediná, jenž se k tomu hodí, jenž
všelikým poměrům vyhověti může.
Svoboda tato zakládá se na pravdě,
na pravdě věčné a neporušitelné, a



tak ovšem i na výroku andělském :
„Sláva na výsostech Bohu, a na
zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Kdo však žádá, ab zlémubyla
stejná svoboda jako dobrému, aneb
aby dokonce zlé mělo všelikou vol
nost a dobré aby bylo potlačeno;
ten nemůže se právem čítati k lidem
dobré vůle. U takových není
též řeči o pravém pokoji, an jeden
chce okoj bezbožnika t. j. vítěz
ství z ého, a druhy zápas dobrého
proti rovně oprávněnému zlému, 'e—
mužto náruživosti lidské bez toho
ochotně pomáhají, a bezbožné pros
tředky bezmála jisté vítězství zabez
pečujou.

Jest ovšem jisto, že církev
svatou, tuto nezvratnou záštitu mravu
a zvedenosti bohumilé ani hrány
pekelné přemoci nemohou. Než to
o církvi vůbec ne však o jednotli
vých křestanech neb o jednotlivých
krajinách křestanských. Víme, že
11. př. v Asii a Africe bývaly slavné
a květoucí kraje křesťanské. Že
však tamnějši krestané později zbůj—
něli a nebodnými se stali daru ne
beského, odjemuto jest od nich kra
loství Boží, a v krajinách jindy
křestanských vládne žezlo sveřepěho
Turka, a kde druhdy kříž se k
nebi pnnl, tam strmí půlměsíc tu
reckýll

Proto třeba míti se na pozoru,
abychom, nevážíce sobě pravdy a
bohabojnosti nade všecko, pro ned
hanlivost a nctečnost sv0u neztratili
světlo věčné ravdy, a neupadli v
hnusnou porolgu nevěry a bezbož
nosti. Nedejme se a učinme dle
vyzvání svatého Pavla, 'enž v listu
k Efezkým napsal: „Pre evěimberte
štít vír , kterýmž byste mohli všecky
šípy o nivé neělechtníka uhasitif'
Ovšem pravda a jen pravda a pra
vá svoboda vysvobodí nás.

Nuže laskavý čtenáři, není liž
tomu tak, že není svoboda jako
svoboda že tedy každá svoboda není
ta pravá. byt i četných měla chva—
litelů? Pravá svoboda a liberalnost
poskytuje a přeje každému tolik
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moci, že v každém ohledu svému
povolání zadost učiniti může, pak-li
jen upřímně chce. Zvláště důle
žité jest to, že pravá svoboda nám
zabezpečuje úplnou volnost, aby
chom pravdy svatého náboženství
řádně poznati a náležitě zacho—
vávati mohli. A to jest ta pravá
svoboda náboženská, jižto si pocti
vý a rozvážlívý katolík vždy přáti
musí. Pravá svoboda pojištuje též
každému pravou svobodu svědomí,
tak že ani hlava rodiny ani moc
světská nemůže nikomu něco porou
četi, co by s dobrým svědomím
srovnati se nedalo. Církev svatá
jsouc vedena Duchem sva ovšem
ničeho neporoučí, co by ylo proti.
právu &dobrému svědomí! Svoboda
náboženská, jížto lichý liberalismus
se všemožně dovolává, nesměřuje ]:
zvedenosti náboženské, nýbrž k
opovrhOvání náboženstvím, a ko
nečně k holé nevěře. Svoboda svě
domí, iižto lichý liberalismus zámýš
lí, nesměřuje taktéž k tomu, aby
jedenkaždý dobré svědomí zachovati
mohl, nýbrž k bezuzdnosti, která
si z ničeho svědomí neděla, jen
když se jí podaří uniknouti světské
hanby a zaslouženého trestu. Dle
takovýchto zásad nelze ovšem ani
svobody politické zabezpečiti, an
nevázaná chasa více šetří pořekad
la: „kdo s koho ten toho,“ —-nežli
dobrého práva jinýchu

Pomocí tohoto měřítka rozez
náš laskavý čtenáři snadno pravou
svobodomyslnost od lichého a faleš
ného liberalismu, a nedáš se ošiditi
kramářským vychvalováním a od
porušováním takové svobody, jenž
na pravdě se nezakládá a tedy pra
vou svobodou ani býti nemůže. Tak
dovedeš i snadno a řádně posouditi
útoky, které jistý druh velkohubých
liberalniků podniká proti —-konkor
dátu. Následkem takových útoků
stal se konkordat jakýmsistrašákem,
jehož se nejvíce bojeií lidé svedení,
kteří jaktěživi ho nečetli, a ani za
mák pravého ponětí o něm nemají.
Nejhlučnější útok na konkordat —

8
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jenž jest smlouva učiněnamezisvatým
Otcem a Jeho Veličenstvem Fran
tiškem Josefem, aby určitým a svor
ným působem církevní a světské
moci „víra, nábožnost, spravedlivost
a počestnost v říši rakouské zacho
vány byly“ ;. učinil r. 1862jeden
velice výmluvný německý liberalník
z Moravy v radě Hsské ve Vídni,
a brojil výslovně proti některým
určitým článkům této slavné smlouvy.

Článek 1. pravi : „Svaté nábo
ženstvíkatolickév jedné každé zemi,
zanichž se císařství skládá, zachováno
bude po vždy ve své váze i se
všemi právy a řednostmí, jichž
dle nařízení božilřio a dle ustano
vení zákonů církevních požívatimá.“

Nuže co pak se na tom nelíbí
onomu německému p. liberalníkovi?
Pominuv mlčením „nařízení boží“
co pramen přednosti katolického
náboženství, vytýká cnen p. libe
ralník zákonům církevním, kterak
prý „pravéjí o druhých církvích, že
jsou kacířské“

Aj! aj! jak podivnol Když
k. . státní zákony nepovažujou pov
st ce za věrné státní občany, nýbrž
za odbojníky, jsou snad proto iuž
špatné a neplatné? i má církev
katolická nekatolíky jenž, se od ní
odloučili, a opovrhujou některými
články víry katolické, je ze to na—
zývati pravověrnými katolíky ??
Církev katolická nepotřebujese proto
stydéti a zapírati, že Kristus Pán
založil jen jedinou, všeobecnou t. j.
katolickou církev, a nikoliv celé
hejno církví.

Zdravý rozum nám tu praví,
že svobodná církev katolická ve
svobodném Rakouku nemůže býti
nucena, aby povrhnouc zákony cír.
kevními, řídila se ve své činnosti
a ve svém zřízení dle různých těch
náhledů ostatních vyznání, ku kte
rýmž všeho všudy jen pouhá částka
obyvatelstva v Rakousku se při
znává.

Z prvního článku přešel dot
čený odpůrce konkordátu hned na
článek pátý. Článek 5. zní: „Veš

keré vyučování mládeže katolické
ve všech školách jak veřejných
tak i soukromích má se s učením
náboženství katolického srovnávati;
biskupové budou pak dle úřadu svého
past řského náboženské vychování
ml eže ve všech učilištich veřej
ných i soukromých říditi a bedlivě
k tomu přiblížeti aby, v nižádném
předmětu vyučování ničeho nebylo,
co by proti víře katolické a mra
vopočestnosti sméřovalo.“

Co pak má proti tomo onen
bo'ovník liberální, 'enž sám sebe
jednou chválil co dolirého katolíka?
On zahřměl v říšské radě; „Vyučo
vání vloženo jest do rukou církve
takovým spůsobem, jenž jen poli
tování hodným nazvati se může.“
Tuším, že poctivý a svědomitý kato
lík nemůže to za neštěstí považovati,
když dle konkordátu veškeré vyu
čování mládeže katolické (a o jiné
tu řeči není) ve všech školách má
se s učením náboženství katolického
srovnávati. Zdravý mozek juž kaž
dému řekne, že katolického vycho
vání katolické mládeže toliko kato—
lickými a hodnými učiteli docíleno
býti může, že tedy třeba, aby vůbec
ve školách pro mládež katolickou
ustanovených byli za. učitele jmeno
váni toliko katolíci a ne snad jino—
věrci, židé a p. A z toho jak se

podobá plyne ta veliká lítost němecého pana líberalníka.
Taktéž není onomu pánovi po

chuti článek 8. jenž stanoví: „Uči
telové na školách národních, urče
ných pro katolíky postaveni budou
vesměs pod dozorstvím církevním.
Kdo bychtél za učitele školního
ustanoven býti, na tom bude se žá—
datí, aby byl víry a mravů nepo
rušených. Pak li by kdo z pravé
cesty se vyšinul, sesazen bude se
svého místa.“

V národních školách katolíc
kých má býti u mládeže položen
dobrý základ náboženského vycho
vání, a aby se to skutečně a nále
žitě stalo, jest pak zvláštního dozor
ství, třeba. A kdo medle hodí se



k tomu lépe než dozorcové duchov
ní? Pan harcovník neuvedl ani
jeden příklad, že by byl duchovní
dozorce někde učiteli úplně bezu
houému něčím ukřivdil, a to nepo
chybně že -—žádného nevěděl. Za
to ale mluvil jaksi s úžasem o usta
novení, že národní učitel má býti
víry a mravů neporušených, a že
kdo z pravé cesty se vyšinul, sesa
zen bude se svého mista. Jest z

toho atrno, že jest to onomu pánuliberalníkovi věcí lhostejnou, k yby
naše katolická mládež musela choditi
k učiteli, který hud u víře pohloudíl
neb nemravným se _stal.

Ba tento tak zvaný liberal a
dobrý katolík vyhlásil uvedené člán—
ky, jenž ustanovujou, aby školy pro
mládež katolickou určené byly ka
tolické, za povážlivé, a závadné pro
vzdělání a vývin obyvatelstva, ovšem
katolického. Vždyť o článku 9.
zřejmě pravil, že „účinky jeho na
vývoj vzdělání obyvatelstva jsou o
mnoho ješte povážlivč'ší“ (než člán
ky ředešlé o školá a učitelích
kato ických).

Ten hrozný článek 9. zní:
Arcibiskupové a. biskupové budou
zcela „svobodně moci své užívati,
by knihy, ježto by náboženství a
mravopočestnosti b ly na ujmu, ja—
kožto škodně zavr li a věřící ode
čtení jich odvrátili. Však i vláda
všelikými rostředky příhodnými za
mezí, by knihy takové v císařství se
nerozšiřovaly.“

Proti tomu namítá neb vlastně
jen tvrdí liberalný odpůrce, že “tako
vá ustanovení, která si osvojujou
rozsudek nade všemi výsledky vědy.
dle 'ednostraně drženého měřítka,'ne
moliou r. 1862 v Rakousku zůstati
v platnosti. Tot věru podivný důkaz!

Článek 9. směřuje proti kni
hám,jenž by na zkázu byly
náboženství a mravopočest
n osti, a německý liberal znaší milé
Moravy vidí v nejpovážlivějším ne—
bezpečenství — všeliké výsledky
vědy! Tot přdce trochu mnohol

Ostatně musela by to býti
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ŠlakOVltějednostranná činepodal-ená
věda, jenž by dovedla býti na zkázu
——náboženství a mravepoče- stností.

Proč se ale tento ouzkostlívý
p. liberal nebojí též o ty výsledky
věd, když dosud úředně takové
knihy se zapovídají, jenž by bez
pečnosti státu na ujmu býti mohly ?
O tom chytrák ani nehlesl. Že
arcibiskupové a biskupové dovedou
aspoň tak dobře jako kdokoli jiný
posouditi, které knihy by byly na
zkázu náboženství a mravopočest
nosti, o tom nelze pochybovati.
Proč by tedy nemohli míti práva,
takovéto knihy co škodné zavrhnou
ti a od čtení jich věřící lid odvrá
titi? Bez náboženství a bez mra
vopočestnosti ani státu dařiti se
nemůže! Poctivý katolík nevidí v
tom zajisté žádného neštěstí, kd ž
konkordat stanoví, aby katolic á
mládež byla od katolických a za
chovalých učitelů po katolicku vy
chováná, a pak aby špatné knihy
nesměly kaziti náboženství a. mra
vopočestnost.

Článek 10. praví, že „všeliké
právní záležitosti církevní, zvláště
ježto se vztahujou k víře a. sváto
stem, příslušejí jedině před soud
církevní že bude soudce církevní
rozeznávati také o věcech manžel
ských, zůstavuje soudci světskámu
toliko občanské účinky manželství.“

Stran manželství přikazuje se
tu duchovnímu soudci zřejmě to, co
se vztahuje k svátosti; coale
setýčeúčinků občanských,
odkazuje se soudci světskému. A
přec volá náruživé p. liberalník
německomorarský: „Dle článku 10.
vyhlašu'ou se všechny záležitosti
manžele é za správní záležitosti cír
kevní.“ — Jářku, co by si počali
světští úřadové, kdyby mímo své
obyčejné práce též věcí k víře a
svátostem se vztáhujicí Vyřizovati
museli?

Dále tvrdí p. líberalník, že
„článkem 10. moudré a blahodějné
dřívější rakouské zákonodarství se
odstranílo“. Ale podivno, že pan

8.
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liberalnik ničím nedokázal, že řed
konkordátem jen štastná manž tva
se uzavírala. Nyní jest průměrně
nejvíce nešťastných manželstev ve
větších a velkých městech, ačkoliv
ve městech má konkordat nejvíce —
nepřátel, odobných našemu němec—
komoravs ému liberalovi. Jest tedy
patrno, že konkordat ta četná ne
šťastná manželětva ve městech vět
ších nezavinil. Nešťastná manžel
stva ve větších městech mají svůj
základ v lehkomyslnosti, hejřivosti,
psotě a podobných příčinách, které
nikoliv z kOnkordatu, nýbrž z docela

jiných věcí původ svůj berou, abo užel i na venkově r0zlízati se
začaly. Konkordat nepěstuje zajis
té lehkomyslnost a heji'ivost, nýbrž
hledí zachovati v lidu nábožnost a
mravopočestnost, nejlepši to základ
k šťastným manželstvům. Clánku
11. vytýká liberalní p. odpůrce, že
biskupům dává právo: „duchovním,
jenž by slušného oděvu duchovního ne
nosili; aneb jak'mkoli jiným spů—
sobem pokárání libdnými se učinili,
ukládati pokuty v sv. zákonech cír
kevních vyřknuté, nebo také jiné,
kteréž by za příhodné měli.“

Pan bojovník německoliberal
n ' vidí v tom hrozné věci, totiž
„ innost státu ve státu, vícero vý—
minek, a odpor s ochranou osobní
svobody, a se zásadou, že každý
občan jen od řádného soudce souzen
býti má.“

Ejhle p. liberalník nechce, aby
duchovní, kdyby nosil „neslušný
oděv“ mohl za to býti od biskupa
pokutován, a přece nic proti tomu
neřekl, že pani důstojníci u vojště
i mimo službu ani sebe slušnějáího
obleku „civilního“ nositi nesmějí,
aneb že státní úředníci nesmějí jistý
spůsob vousů nositi, ač nijak nesluš
ně nevypadá. Kdyby úředník neb
důsto'ník proti tomu se prohl-ešil,
neby by zajisté za to chválen.

Stran těch výminek musi p.
liberalník také věděti, že má vojsko
pro sebe své zlváštní ——soudy, a že
i ve vojenské Hranici, která má

přes milion obyvatelů, moc práva
zastávají zákon vojenské, a vyko
navání 'ich áno soudům vojens—
kým. (50 to není také jakási vý
minka, že liberalní horlitel o tom ani
nehlesl ?? Pan mluvka horlí raděj
proti článku 15. a tvrdí: „Zločiny
biskupa 'sou odcizeny rakouskému
zákonu, iskup nepodlehá žádnému
soudci rakouskému.“

Chtěl li p. liberalník tím po
věditi, že biskup mohlby v Rakous
ku „bez trestu“ dopustiti se zločinu,
pak jest patrně na omylu, an dot
čený článek pro takový případ stan o
ví, že „o tom svatý Otec a Jeho
cís. Veličenstvo“ vydají nařízení,
bude li třeba.“ Bojovník za němec
kou liberaínost bojí se prý, že by
mohli biskupové „své neb církevní
prospěchy výše čenitinež zájmy stát
ní, ano že by mohli epovážlivě sá
hnouti na základy státu.„ Tot patrně
zapoměl, neb ani neví, že katolický
biskup ne méně snadno zločinu se
vystříhá ze ělechetného vědomí, své
svaté povinnosti, nežlijiný z — pouhé
Otrocké bázně před trestním záko—
nem: Mimo to zavazuje se dle 20.
článku konkordatu každý biskup
před nastoupením svého úřadu Jeho
c. k. Veličenstvu řísahou věrnosti

a poslušnosti. Ja mnoho přísahau atolického biskupa važí neumí
si snad ten tak zvaný dobrý katolík
a litý odpůrce konkordátu ani po
mysliti. Ze Jeho cís. kr. Veličenstvo
docela jinak 0 přísaze biskupa ka
tolického smýělí, dokazujou slova:
„bude li třeba“ t. j. dá li nějaký
biskup zločinem nějakým k tomu
příčinu, aby svatý Otec a Jebo cís.
Veličenstvo k tomu směřující naří
zení vydali. Dobrý katolík měl by
si v té věci vzíti raději dobrý pří.
klad z Jeho cís. kr. Veličenstva,
nežli tak nejapně proti konkordatu
brojiti.

Pan liberalista nemoha nižád
ných zločinů uvésti, jichž by se byl
biskupové pod záštitou toho článku
dopustili, obrátil svůj útok hned na
článek 33., jenž stran výbavy desat—



kové stanoví aby: „vláda císařská
na místě desátku a jakožto náhradu
za něj poukázala příjmy buď ze
statků nemovitých nebo na státním
dluhu pojištené, kteréžby se vydá
valy všem a jednomu každému,
kdož měli právo žádati desátek.“—

Ktěmto tak zřejmým slovům
dodal liberalní advokat uštěpačné:
Jeho Svatost tedy ustanovila, že by
moným spůsobem vzniknouti mohla

ovinost,aby se ze státní pokladnice
dokládalo, a náhrady za desátek aby
se proto platili, pOněvsdž se upu
stilo od desátku.“

J sout to patrně slova ošemetná;
jako by k tomu nastrojená vzbuditi
u lehkovážných posluchačů bludné
mínění, jako by apež žádal, aby
stát čistě ze svého platil náhradu
za vyzdvižený desátek.

Avšak jest známo, že při konci
roku 1855, když konkordat uzavřen
jest. byly jnž valné sumy peněz co
náhrada za desátek splaceny u c. k.
berničn cb úřadů od těch, jenž
dávali říve desátek.

Když tedy státní pokladnice
od lidí k dávání desatku povinno
vánýcb peněžité náhrady (výbavu)
za desátek vybírala, tož ani kon
kordat ani papež nežádal nic nepra
vébo, žáda'e aby tato náhrada jsoucí
v rukou vlády uložena., bud' na stat
cích nemovitých neb na státním
dluhu se pojistila, a příjmy z ni
aby se vydávaly všem, kdož měli
právo žáčati desátku.

Hle milý čtenáři, s takovým
usilím a takovými vytáčkamipřes
mykoval liberalní odpůrce konkor
dátu v říšské radě uvedené články
konkordátu!

Aby však svou borouci řeč
hodně hřmotněukončil, použil onoho
prOstředku, který u jisté sorty lidí
platí za svobodomyslnost a nikdy
s otleskem se nemine, hnal pověst
u; německomoravský liberal ještě
útokem — na katolické duchoven
stvo. Za tou příčinou skočil nazpět
až na článek 4. a vyt kal, že dle
článku toho mohou b' upové „vše
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to svobodně konati, cojim ku správě
diecesí svých dle zákonů církevních

přísluší,“ “di i „veřejnémodlení ajiné nábožné s utky nařizovati,kd by
toho dobro církve, státu neb idu
žádalo.“

Nad tím vším jest ten horoueí
německý libera! jako bez sebe, a
co duch stačí volá: „Jak jestli bis
kupové odvolávajíce se na konkordát
budou nařizovati pouti a modlení,
ve směru odporujícím vládě a pres

ěchům státním, ve směru nepřátels
kém? Jaké to pole pro agitace,
jaké to pole pobuřováníl“

Tak staví p. liberal katolické
biskupy bezmála na stejný stupen
s buřiči a lidmi státu nebezpečnýmií!
Aby však i na nižší duchovenstvo
něco obešlo, v kládá liberalní od
půrce konkor tu, že má kněz

církevní veliký vglyv na lid „skrzezpovédlnici a ne otknutelnou ka
zatelnu,“ a že jest „bezvolným ná
strojem biskupa.“

Jest patrno, že ten žižavýliberal
se jaksi velmi bojí té nedotknutelné
kazatelny a zpovčdlnice,jakož i toho
'ak myslí bezvolného nástroje. Ta—
ková bázeň nesluší dobře dobrému
katolíkovi! Tento a tak smýšlející
liberalník nechce býti pouze dobr m

katolíkem %. j. dle vlastního kroje),nýbrž i do onalým znalcem prvot
ního zřízenicírkve Kristovy, a aspoň
se tak tváří, jako by jim skutečně
byl. Proč medle vyhlašoval biskupa
za všemohoucího? Patrně jen proto
aby s jakousi pravděpodobností mohl
tvrditi, že to stojí v odporu s pů
vodním zřízením církve, jenž rý
měla původně „čistě demokratickou
soustavu.“

Když tento bo'ovný libera!jest
tak dobrým katolíkem a znalcem
prvotního zřízení církve, měl by
ovšem také věděti co každý osmi
letý žák ví, že apoštolové před radou
židovskou učinili výrok: „Sluší Boha
více poslouchati než lidi,“ a že na
prvním církevním sněmu v Jeruza
lémě apoštolové při svých naříze
ních užili rozhodných slov zákono
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darských: „Vidělo se zajisté Duchu
svatému, i nám, žádného více na
vás (věřícíll) břemene nevzkládati,
kromě těchto a t. d.“

Z toho ovšem odvozovati nelze,
že by biskupové co nástupcové
svatých a o's'telůvjak p. liberal tomu
chce, mě i stavěti zájmy státní nad
zájmy církevní a náboženské. Cosi
takového nevysvitáz prvotního zi'í
zcní církve a mimo to, jak zkuše
nOstí mnohou ztvrzeno, není všecko
prospěchem státním, co ten neb
onen za takový vyhlašoval.

Navzdor tomu nařiká náš
mcravskoněmecký liberal o „placet“,
o němž konkordat ničeho neví, jehož
dokonce nepřipouští. Kdyby n. př.
řemeslník musel pro každý nový
kus práce u úřadu si vymáhati novou
kartu neb nový konsens, bylo by to
právě tak řiměřeně,jako „plact“ ve
věcech církevníchl tážcme se, může

li psoctivýkatolík si žádsti, aby jehobis up vždy jen to svým věřícím
sdětili směl, k čemu ze jména od
vlády dostal svolení neb tak zvaný
plácet?

i snad i apostolové nekázali
a neobcovali s lidem věřícím svobod

ně, tojest bez dovolení, bez placetuod — ilata? Jak pane líberale? —
I to nelíbí se panu bouřilovi,

ab Jeho cís. Veličenstvo ři na
vr ování biskupů užil rady biskupů
v též církevní provincii, tedy zna
jíclch potřeby tamějších věřících.

Nejvíce ale 'est mu trnem v oku
ta dobre učlán ovaná hierarchie,
která prý „koněěně “en Bohu a své—
domí jest zodpově ná, a se končí
v hlavě úplně samostatné; která že
prý nad vnitřným blahem a žalem
všech milionů oudů církve vládne.“

Neví snad p. liberal, že jen
Bohu a svému svědomí odpovědní
jsou mocnářové vůbec i ve stá
tech kostitučních, a ne tedy jen

papež sám. Aneb považu'e . advo át odpovědnost před ogem a
svědomím za nic?

Tato otázka není zajisté od
místa a zbytečná, povážíme li jak

tento liberalní harcovník proti oněm
článkům konkordátu mluvil, jež
mládeži katolické naboženské a
mravně vychování, a tedy mravo—
počestné a zachovalé učitele pojistiti
hodlají.

A snad bylo by to slušnější a
užitečnější,kdyby při vládě církevní
nikdo s jistotou nevěděl, kdo má

oroučeti a kdo poslouchati? než
Když církevní vláda jest naležitě
učlánkovaná?

Ejhle milý čtenáři, to jsou ty
věci, ježto onen německý liberal v
radě říšské vytyal konkordatu, to a
nic jinéhol J pomyslíě sobě, kterak
to možná, že juž od mnohá let lidé,
jenž za liberalní se vydávají, usi
lovně proti konkordatu bnjujou, a
ho v zlou pověst uvádějí?

Nezapomeň že jest svoboda,
jak jí lidé rozliční rozumějí, trojího
druhu, že tedy i ten liberalismus
není stejný, že proto není jedenkaž
dý ten pravý, jako že každá svoboda
není ta ravá.

Liámst líberalních útoků na
konkordát naznačil Schuselka, kte
rý není přítelem věcí katolických,
přec ve svém časopisu „Reform“ a
stran konkordátu se vyjádřil: „Církev
poráží své protivníky vlastní jejich
zbraní. Pravít takto: „,Vy chcete,
aby všecky společnosti a spolky ve
státu byly svobodny: ano, vy žá
dáte vyslovně nezvratnou větu prav
ní: nezávislost církve od státu.“
Tato nezávilost pak záleží v tom,
aby každá církev spravovala se sama
dle svých pravidel, aby svobodně
volila si své přednosty, aby samo
statně spravovala své jmění a. t. d.
Takovou volnost žádá i církev ka
tolická, ani o vlas více. Pravidly
církve katolické jsou však zákony
kanonické, dekretaly a výroky cír
kevního sboru Tridentského. Kdo
jest pravým katolíkem, povinnen jest
poslouchati těchto zákonů, tomu ne
mohou a nesmějí býti obtížnými.

Konkordatem není cirkvi níc
povoleno, leč co se predpisuie právě
v těchto __zákonech, a to ještě ne



všecko; nebo církev dle své shovív
vavosti a láskavosti !: vůli míru
mnohého se odřekla, co by jí ná
leželo po zákonu Božím“ —- Tak
Schuselka, ač se nevydává za -—doh
rého katolíka.

Nevěř tedy milý čtenáři na
zdař Bůh každému liberalnimu hlasu,
ač chešli pravou svobodu, abys všem
svým právům a povinnostem 'ak v
rodině, tak i ve společnosti o čan

Nnuceni, které dal
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ské a v církvi svaté zadost učinil.
Zvláště nevěř těm, jenžto ve 'měnu
vědy hlásají věci bezbožné. ěda
nadutá á hezbožná nemůže býti ta
pravá. Starořeckýmudrc Sokrates
nebyl hrdo yšným a nadutým, neb
v jádřil se ez obalu: Vím že nevím
ničeho. Učenostjenž proti Bohaníří
jest blahováan písmosv. ravi : „Rekl
nesmysný vsrdci svém: Není Boha“.

synům svým Vladi
mír Monomaeh, veliký kníže ruský.

Z Kar

Vladimír Monomachvládnuv od
r. 1113—1125 v Kijevě, co veliký
kníže, zemřel v 73. roce věku svého,
slavný vítězstvími pro zemi
ruskou i hlah mi zákony,jako vy

pravují starši etopisci. Nábožnostyla tehdáž ovšem ctnosti velmi ob
vyklou; Vladimír však vyznamenal
se křesťanským srdečným citem: slzy
obyčejně ronily se z očí jeho, když
on v chrámích modlil se k Nejvyš
šímu Světovládci za otčinu i za národ,
jemu milý. Neméně chválí leto isci
něžnou příchylnostjeho k otci,( te
rého nevšední tento syn nikdy a v
ničem neoslyšek) jehosnižlivost
k slabému člověctví, jeho milosr
denství, štědrotu a mírnost: neboi
on dle jich slov, činil dobře i
nepřátelům svým i rád pro
pouzšteljich s dary. Avšakjas.

mlži a lépe všeho zobrazuje námje "o duši poučení jim samým na—
psané pro jeho syny. Na štěstí tento
ostatek dřevnostizachoval se v jistém
pergamenověmletopisu, ajest hoden,
aby začal místo v děje ise.

Veliký kníže prav na začátku,
že jeho děd, Jaroslav , dal jemu
ruské jmeno „Vladimír—,“ a kře
sťanské „Vasilij,“ a otec i mát, že
dali jemu po řecku příjmí, „Mono
mach“ čili„Jedinoborce,“ (t. Samvoj,)

proto-li, že Vladimír po mateři byl
skutečně vnuk císaře řeckého Kon
stantina Monomacha, anebo, že juž
v samé první mladosti jevil udatnost
vojenskou? — „Blíže se ku hrobu“

piše on _— „děkuji Nejvyššímu
za rozmnožení dnů mých: ruka Jeho
dovedla mne do stáří vysokého i
svěžího. A vy přemilě děti a každý,
kdo čítati bude písmo toto, zacho
váve'te pravidla v něm předložená.
Pak-li by ale srdce vaše neschválilo
jich, neodsuzujte úmyslu mého; to
like rcete: On mluví neprávěl“

„Bázeň Boží a láska k člově'
čenstvu jest základem ctnosti. Ve—
liký jest Hospodin; divní jsou skut
kové jeho !“ Pnpsav v hlavních
nástinech a z velké částy slovy Da
vidovými krásu stvoření světa. a
dobrotu Tvůrce, pokračuje Vladimír
dále takto: „O, děti moje, chvalte
Boha! milujte clověčenstvo! Půst,
poustevnictví, mnišství nespasí víc,
ale hlahočinnost.*) Nezapomínejte
chudých: krmte je & myslete, že
každé dědictví jest Boží a pomčeno
vám toliko na čas. Neskrývejte ho

*) Třeba rozuměti, že za onoho času kní—
žata ruští vidouce blízký konecsvého života,
obyčejně vstoupili do kláštěra & davěe po
stříhnonti se stali se mnichy i zemřeli co
mnichové.- Pozn překl.
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hatství v jiádrách země, to jest pro
tivno křestanství. Buďte otcemi sí
rotkům; vdov sami sud'te; nedávejte
silným hubiti slabých; neusmrcujte
ni spravedlivého ani vinného: život
a duše křestana jsou svaté. Ne
vzývejte nadarmo jmena Božího ;
potvrdivše přísahu políbením kříže
nerušte ji. Bratři pravili mně: Vy.ženemeRatislavičeivezmeme
krajinu jich, anebo nejsi ty
nám společníkem! Já ale od
pověděl:Nemohu zapomenouti
na celování kříže: rozevřeljsem
žaltář i četl jsem s pohnutím: „P roč
skormoucenajsi, duše má?
Doufe_' v Boha,jako se vyzná
váme .lemu. Nechtěj rovnsti
se jednajícím lstivě, ani ne
záviď činícim hřích.“ Neo
pouštějte nemocných; nebojte se
viděti mrtvých, nebot nmíeme všichni.
Přijímejte s laskavostí požehnání du
chovních ;*) nevzdalujte se jich; čiňte
jim dobře, aby se modlili za vás
Nejvyššímu. — Nebudte hrdí rozu
mem, ani srdcem, a myslete: jsme
křehci, dnes živi a zejtra v
hrobě. — Varujte se vší lži, všeho
cpilství a smilství rovně zhOubného
tělu i duši. ——Ctěte staré lidi, jako
otce, milujte mladé jako bratry. —
V hospodářství sami bedlivě ke všemu
dohlížejte nespolehajíce se na slu
žebníky a na tiuny“), aby hosté
nepohaněli, ni domu, ni oběda va
šeho. — Ve válce buďte činní: služte
za příklad vojvodům. Nenít času
tehdáž mysliti o hodech a o rozma
řilosti. Rozestavíce stráže noční, od
dechnětc. Člověk zahyne nenadále;

protož zbraň s sebe neodkládejte,de nebezpečí může potkati vás, i
v čas sedejte na koně. — Cestujíce
po svých krajinách nedávejte oby
vatelům ubližovati od služebníků kní
žecích; a kde se zastavíte, napojte,

*) t. osob.
") Zde asi značí slovo tiun tolik co

ůřadník domácí, přídvorní; jináče tinni
byli náhradníci, náměstkové knížecí při
soudech v rozličných městech, a tudy pa—
třili k nejvyšším úřadníkům v zemi.

nakrmte hospodáře. Všeho více ctěte
hosta i vznešeného i sprostého ob
chodníka i posla; nemůžete li ho ob—
dařiti, aspoň jídlem a pitím uspokojte
jej: nebot hosté roznesou i dobrou
i špatnou pověst po clzích zemích.
— Uvitejte každého člověka, jdete—
li mimo. — Milujte ženy své, vlády
nad sebou jim však nedopouštčjte.
-—Vše dobré poznavše máte pomníti;
čeho neznáte, tomu abyste se učili.
Otec můj sedě doma mluvil pěti
jazyky: začež cizozemci chválí
nás. Lenost jest matkou nepravosti:
varujte se jí. Člověk má vždy za
městnávati sebe: cestou, na koni,
nemajíce díla, na místě marných
myslí říkejte nazpamětmodlitby aneb
Opakujte si byt i nejkratší avšak
nejlepší:Hospodine smiluj se (Gospodi
pomilujl) Neusnete nikdy bez po
klonění se k zemi; a cítíte-li se býti
nezdravými, pak pokloníte se k zemi
třikráte. Nechat nezastihne vás slunce
na loži! Zrána choďte do kostela,
abyste vzdávali Bohu chválu jitřní:
tak dělal otec můj ; tak dělali všickni
dobří muži. Když je ozářilo slunce,
oni slavili Hospodina s radostí a ří
kali:osvětoči mé,Kriste Bože.
kterýžjsimně dal světlo své
krásné. Potom usadili se, aby
přemýšleti s důvěrniky, aneb aby
soudili lid; aneb jeli na lov (bon);
o polednách ale spali: nebot nejen
člověku, ale i zvěří a ptactvo Bůh
určil, aby pooddechli v čas polodenní.
— Tak žil i otec váš. Já sám
dělal vše, co bych mohl veleti slu
žebniku: na lovu i ve válce, dnem
i noci, v parnu letním i v chladu
zimním neznal jsem pokoje; nespo
léhsl jsem se na posadníky a na
biřice*); nedával jsem mocným
utiskovati chudých a vdov; sám jsem
dohlížel k církvi a k službě Boží,
k domácímu pořádku, ku konírně,
k lovu, kjestřábům a !: sokolům.“—

Vypočítav vojenské činy své

') Posadník tolik, co městský ata—
rosta v starožitných městesh v Nověgoradě,
v Pskově &jinde: biřic tolik co provolá
vatel, hlasatel.



Vladimír píše dále: „Všech mých
pochodů bylo osmdesáte tři; jiných
méně důležitých nepripomenu. Já
uzavřel s Polovci devatenáct smluv
mírných, vzaljsem v plen více než
sto lepších knížat i propustil jsem
je z nevole, a více dvou set trestal
jsem i potopil v řekách. —- Kdo
cestoval rychleji mne? V jel jsem
ráno z Černihova a býv jsem v
Kyjově u otce juž dříve večera.
Milujíco lov, často s dědem vaším
honili jsme zvěř. Svýma rukama
v hustých lesích vázal jsem divoké
koně po několika najednou. Po
dvakráte bůvol vyhodil mne rohama,
jeden bodal parohama, los šlapal
mne nohama, kanec serval meč a
mého bedra, medvěd prokousl sedlo;
jednou zas litá zvěř vrhla se na
mne i svrhla koně pode mnou. A
kolikrát spadl já a koně! Dvakráte
rozbil jsem si hlavu, poranil ruce i
nohy, nestřeže života v mladosti a
nečetl-e hlavy své. Haspodln ale
chránil mne. I vy, děti moje, ne
bojte se smrtí, ani bitvy, ni vztek
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lých zvířat; ukažte se co mužové v
každé pi'íhodé, poslané od Boha.
Jestli Prozřetelnost určí komu, aby
umřel, toť nespasí je' ni otec, ni
matka, ni bratří. Ochrana jest na
dějnějěí ochrany lidské-“

Bez tohoto závětu neznali :gchom celou překrásnou duši Vl '
mirovu, který nepodvracel panství
cizí, ale byl záštitou, slávou, útěchou
říše vlastní“ a. žádný z dřevních
knížat ruských nemá více práva k
lásce potomstva: nebot on s nej
živější vroucnostl sloužil vlasti a
ctnosti. Jestli Monomach jednou v
živobytí svém nerozmýělel se poru

šiti práva národního a věrolomnýgizpůsobem usmrtiti knížata polovec ,
tot mohou býti naň obrácena slova
Ciceronova: věk omlouvá člo
věka. Považuiíce Polovc_e, co po—
hany, za ncpřátely křestanstva a
nebes (nebot oni žhli chrámy kře
stanské.) Rusové domnívali se že
zahladití 'e. a byt bylo způsobem
kterýmkoťi, jest skutek bohumilý.

Uhel a uhlík.

Vzduch jak známo není zá
kladní látkou, ze které by se jiné
skládaly, není tedy pravým živlem,
jakž se naši předkové domýšleli. —
Nedodá hned k tomu mnohý, i totě
i ty ostatní ti-i živlové tím nebudou,
zač je staří měli? ——ano, tím se
uvede v pochybnost i samostatnost
všech ostatních látek a hmot vůbec.
Nebo komu by pak na mysl přišlo,
žeby zemř.—.snad základni látkou
byla, když nám již oko samo praví,
že ona jen směs látek nejrozmani—
tějších jest. A týmž pravem může
se pochybovati, že by voda, drevo,
železo a všecko ostatní k základním
čili prvotním látkám náleželo.

Náš rozum nám ale praví, že
začátek všech těchto hmot přec někde
být musí; nastává tedy nutně opět

otázka, které by to hmoty byly, z
nichž by rozličným jich slučováním

ostatní povstávati, a ve kterých b;následovně i veškero hmotné pře 
mětenstvo svůj základ míti musilo?
Tyto a takové otázky byly pohnut—
kou, že učenci vynaložili všecku
práci a veškeren svůj ostrovtip, a
že užili všech prostředků, aby jen
vyskoumali, zdali a které látky se
rozloučiti dají, a aby se stálým roz
lučovánim konečně těch dopidili,
které jsou základem všech ostat—
ních. Takovýmto prvotním čili
základním látkám, ze kterých
všeck ostatní bud skutečně povstaly
aneb y alespoň povstali mohly, dalo
se za touto příčinoujmeno prvky.

_ Mnohý nad tím zakroutí snad
hlavou a řekne: vynalezli učencové
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již všecky prvky, mohli to přece
dovesti a ebjest to vůbec věcí možnou
— ? — e se pravem takto ochy—
bovati může. :ysvítá již z to 0, že

se počet takových prvků postoupněvždy větší stává a že se již mno dy
stalo, že se to, co jeden učenec za

prvek byl prohlásil, v rukou druého snadno do více látek bylo roz
padlo, tak že takovýmto postoupným
skoumaním očet prvků až na 63
vrostl. Zdali se ještě nějaký nový
prvek nevynalezne, aneb“ z těchto
některý nerozloučí, tvrditi se neda;

vždyt i mezi těmito 63 některé po—cby ně jsou, tak že jaksi bezpečně
známých jen asi 60 jest. Protož
jest to věc i'irozeně, že všecko za
prvek pro siti musíme, co nám
dale rozloučiti možno není, čili z
čeho se až dosud nic cizoroděho
vyloučeti nedalo , z čehož ovšem ne
následuje, žeby se to nikdy více ne
stalo aneb žeby to naprosto ani
možně nebylo.

K těmto prvkům náležejí pře—
devším obecné kovy naše a sice:
železo, zinek, nikel, antimon,
vismut, cin, olovo, měd, stí—i—
bro, zlato, platina a rtuť, které
snad každý zna. Jsout to ale také
téměř jen jediní prvkové, kteří se v
přírodě osamělí nalezají. Sklědět
se tedy veškero bohatství pHrod

jen z rozličných sloučenin známýchnam prvků. inak se to má s ostat
ními prvky; některé da'í se jen
umělým způsobem z jinýc vyloučiti
a držeti, aněkterě jsou tak vzácně,
že i mnohý učenec jen zřídka kdy
a jen co vzácnost je do rukou do

stava. Vzěctně lprvky tyto majícizi jmena; prv y však , které
jsou základem obecných látek našich
a z nich se vylučují, podržují totéž
národní znění, jen že se na rozdíl
ve slabiku ——ík ukončují: tak máme
vo dík ! vody, uhlík z ublí,kře—
mik z křemene,draslík z drasla,
sodík ze sody, vápník z vápna.
hliník z hlíny atd.

Učenci nazývají tyto prvky
obyčejně cizími, řeckými a la

tinskými slovy, aby si tak celý
učený svět snáze rozuměl, ano pí
šou-li o nich, neVypisují ie celými
slovy nýbrž jen začátečným písme
nem takového učeného významu je—
jích, ku kterému se jen někdy 'eště
jedno písmeno řidava, aby dvoj
mysl nepovstal. ýhoda jest z toho
pro učený svět veliká.; několika pís
meny vyznačí se i nejsložitější látka
a každý písmu tomu rozumí jako
cifrám. Jako v cifrách nelze změn
dělati, tak jest to i nemožné ve vý
znamech luěebných, nema-li zmatek
povstati, a každý národ musí se i
na ujmu svého jazyka národního ta
kovýchto učených významů přidr
žovati, Kyslík nazývá se učneě O
xygenium a. píše se jen začátečni
písmeno 0 místo celého slova kyslík
a každý v lučbě poněkud jen sběblý,
jak se na to podívá., ví že to kyslk.
Dusík se jmenuje učeně Nitroge
nium a vyznačuje se začátečním
písmenem N, čemuž každý hned tak
rozuměti musí jako kterékoli cifře.
Tak znamena písmeno C uhlík, po
něvadž o latinsku Carbonium
slove atdl

Mnohěmu čtenáři bude pismo
toto za. těžko připadati, bude se ho
snad i hroziti, — a nedá se také
upirati, žeby začátek tento trochu
těžký nebyl; ale kde také a. který
začatek nebyl kdy těžký? -- Zná.

me-li ale začátečna lpinmenn prvků,
jest jak užívaní linii: velmi snadnéa pro přehled ve ' výhodné, ano
mnohdy i nevyhnutelné, poněvadž
se mnohé sloučené látky slovy na

rosto ani vyznačiti nedají, aneb
býva alespoň vyznačení takové ne
jasné, neurčité & velmi těžké. Kdo
se jen poněkud něčemu řadnějšímu
naučiti chce, nelze mu této práci se
vyhnouti. Abychom čtenáře svými
rozpravami neunavili, ohledněme se
zase po něčem jiném a sice po tom,
k čemu nás nadpis článku napomínk,
po ublu a po uhlíku.

Co uhel jest, každý ví, a proto
se i poněkud domyslí, coby asi
uhlík byl a bude si jej i bez umě



lýcb návodů dosti dobře představo
vati. Lidé znali sice uhcl po všecky
věky, ale nemzeznévali jej od uhlíku.
Neměli ani tušení jakéhosi o prvku,
který by byl podstatou obyčejného
uhlí. Byl! ublík teprv r. 1781 učen
cem francouským Lavoisier-em
odkryt a poznán. Uhlík jest hlavní
podstatou veškera uhlí, kameného i
dřevěného a proto se nalezš ve ve
likém množství ve dřevě, v rašelině
a ve veškeru rostlinstvu, ze kterého
uhel povstáva; ve velké části na
leza se i ve zvířecím těle a v
krmech a v umělých nápojích je o.
Obyčejné dřevo proměnuje se v
uhlík, zvlastě tenkrat, když se pálí
v prostoru, do kterého vzduch pří
stupu nema. Znečistěný uhlík při
chaziv podobě našeho uhlí, značně
čistý objevuje se v podobě tuhy
(grafitu) a nejčistší a nejhustší v
podobě diamantu. Nápadně to ovšem
zní, že týž uhlík, který jest pod
statou obyčejného uhlu , také dra
boceným diamantem býti může.

Diamant nesloužil starým
předkům našim tak za okrasu jako

spíše jen za amulet. V starémvěku yly známy jen indické dia
manty; brasilienskě se nalezly v po
tokách teprv r. 1727 v Serro do
Fric; r. 1829 nalezly se diamanty
také v Rusích na Uralu. Jsout
diamanty také někdy v jiném ka—
meně vrostlé, obyčejně se ale v 
bledavají v naplaveném písku. í
sek se, aby v něm diamanty patr
nější byly, napřed vodou náležitě
promyje, které. sebou také lehčí a
špinavější latky odnáší; diamant se
pak mezi ostatními kameny na slunci
svým leskem prozradí. Diamanty
se objevují v zrnech a v krystalech,
nejspíše v podobě osmistěnů; oby
čejně však s povrchem drsným. On
bývá jako čistá. voda bez barvy;
někdy jde do šeda ano i do žluta,
do zelena, do hněda a i do jiných
barev.

Diamant jest nejtvrdší ze všech
nám dosud znamých látek, jeho se
netyka ani nejtvrdší pilník; proto
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se ho užívá k řezání skla. On se
také v žádné kapalině nerozpouští
a žádná sebe ostřejší tekutina mu
neublíží; jen teplem se zmůže. Roz
hříva-li se na vzduchu, začne ko
nečně, když asi tolik tepla má jako
stříbro, když se taví, hořet a shoří
dokona -— ohněm zmizí. Kdyby
však k němu vzduch přístupu ne
měl, nezmění se fi žadné teplotě.
Již Newton se domníval, že día
mant hořlavou látkou jest, a velko
vévoda toskanský Cosmus III.

—dal poprvé r. 1694 v ohnisku za
palovacicb zrcadel diamanty spaliti.
Ku konci předešlého století spaloval
známý Lo v 0i si er diamanty a uka
zal, že po nich ničeho jiného ne
zbude, než kyselina uhličita, větí-ina
to, které. se ve vzduchu roztratí.
Zmizí tedy diamant v horku do

čista a nic po sobě nezůstaví. Nejlépe to viděti jest, když se na po 
ložce z čisté hlíny neb z křídy
plamenem naň hnaným do červena
rozpšlí a rychle do kyslíku vstrčí:
tu se zejme a krásně takměř co
hvězda svítí tiše a pomalu shoří.
Také se v novější době ukázalo,
že se diamant ve velkém horku v
tubu mění; ale nao ak se dosud
nikomu nepodařilo, aby z tuby dia
mant byl udělal. Pokusů ovšem také
nechybělo, dělati z uhlí diaman ;
ale neměly také dosud žadné o
výsledku.

Jiný způsob uhlíku, v jakém
se ač již cizorodými látkami poně
kud znečistěn, za to ale mnohem
hojně'i v přírodě objevuje, jest
grat'lit čili tuha. Jest to látka
tmavo-šeda, lesku kovového a tak
měkka, že všecko špiní, s čím se
stýká, vlastnosti to, podle kterých
se od ostatních nerostů snadno ro
zeznati dá. Ač tuha také uhlík jest,
hoří velmi těžko, mnohem tíže než
diamant; čistá nezůstavuje po sobě
žádného zbytku. Hlavní dvě nale
zištěj jí jsou zeměAnglicka a
naše umava; z Budějovic,
kde hlavní sklady její, rozesýlš se
pak do všech kOnčin světa. Ve vy—



124

sokých pecích vylučuje se uhlík ze
surového železa také v podobě tuhy,
a nasazuje se tam v štěrbinách a
dutinách. Za touto příčinou domýšlí
se znamenitý francouský učenec
Regnault (čti: reňól), že se tuha
právě tak z rozličných větí—indo
štěrbin a do dutin rozpálených cnd
prahor vyloučila a usadila. Užite
a důležitost tuhy jest dosti známa;
z ní jsou naše tužky (íBíciftíít),*
z ní se dělají ty glík y (passovské),
ve kterých se i zlato a stříbro roz
tápí, jí se užívá k natírání dřevě
ných čepů při strojích, k natírání
železa na př. našich kamen želez
ných, aby měly lesklý povrch a
nerezovntěly a j.

Jiný způsob uhlíku v přírodě
přichází pode jmenem anthracit.
Látka tato má tmavou černou barvu
a silný lesk, který jaksi uprostřed
mezi leskem skelným a kovovým
stoji. Hojně se nachází v Anglii, vc
F rancii a v severní Americe, kde
se s ním i topí, ač těžce hoří. —
Známější jest u nás uhlík v podobě
uhlí, kterého nabýváme,když uhel
naté látky v uzavřených prostorech
vypalujeme, při čemž látky plynné
čili větřipy rchaií a jen uhlík zbývá.
Rikámet takovému pálení zuh'ení.
Uhlí toto není předce ještě čistý
uhlík; obsahuje v sobě ještě opel

a vodík, ktery se z něho žádpqýmhorkem zcela vypuditi nedá. e'
čistší umělý uhlík jest uhlí z cukru,
kterého nabýváme, když se čistý
bílý cukr v porcelánovém tyglíku
ve velmi prudkém ohni v peci kopt
čili saze, které se z čadicího pla
mene na př. olejného, smolného,
dehtového na předměty srážejí. Uhlí
z cukru hol—ítěžko, saze hoří snadno;
ani jedno ani druhé však nezane

*) Je-li tuha dosti čistá a ve velkých
kusech, jako se často v Anglieku ua
chází, netřeba leč jí rozřezati & do dřeva.
upevniti; není-li dosti čistá aneb nalezá-Ii
se jen v malých kusech. rozžmolí a spojí
se s nějakou vázací látkou na př. se šala
kem, hlínou a j. Dostatečně pak nhněteuá
vtlačuje se do forem, suší, řeže a do dřevě
ných tyčinek jak známo na tužky zadělávú.

obává po sobě žádného popele. Nic
méně ani saze z tuků, olejů, pry
skyřice, smůly a j. nedávají docela
čistý uhlík; jest v něm i něco dehtu,
což se tím pozná, že se saze s vo
dou, když se na ně leje, nespojují.
Chccmc'li, aby se dobře s vodou
spojily, musíme je nap'red lihem
aneb kořalkou polití, ve které se
dehtové příměsky rozpouštějí.

Saze se dělají ve zvláštních
sazírnách; s aluje se smolné jehličné
dříví aneb 1 také dehet v kam-nech,
kam vzduch dosti přístu u nemá.
Povstávající z toho velký oul' vede
se kanály do zvláštních komor, jichž
strop a stěny ílanelem aneb hrubým
plátnem potaženy jsou, na které se
ke t sráží. Saze tyto rozesýlají se
pa buď v sudech aneb v malých
putničkách. — Ze sazí se dělají
rozličná barvy, na př. čínská. tuš,
čerň do tiskáren a j. Má—lise čistá
čerň dostati, musí se k tomu při
hlížeti, aby se co možná. všechen
dehet ze sazí vyloučil, poněvadž
jím koptová barva hnědne. Za touto
příčinou přepalují se saze ve zvlášt
ních válcích. Co v sazích pryskyř
natého, rozloží se a v odobě roz
ličných prchavých látek vybíhá a
shoří. Saze takové nazývají se pak
pálené. Čím saze jemnější a od dehtu
čistší jsou, tím lépe barví. — Mno

hem čistši jest však kopt lampovš'v,který se při paleni olejů a podo 
něho svítiva vylučuje. Aby se nad
lampou sazí nachytalo, dává se nad
ní plechový klobouk, na který se
srážejí.*)

*) Kdyby kdo tuše potřeboval & žádné
k dostání nebylo, může si tím vypomoci,
že si mě snadným způsobem sám připraví.
— Kopt čili saze sebrané nad čadicím pla
menem lampovým aneb měkké lipové uhlí
rozetře se totiž v čisté vodě, není-li pře
kapaná po ruce, tedy v dešťové, na jemné
těsto, & to se dobře smíchá s gummou arab
skou v čisté vodě rozpuštěnou. Zkouškami
se pozná., zdali přiměřené množství gummy
vzato bylo. -— Tuší touto natře se papír;
nechá—lise tuš, když uschla, jako prach
z papíru odstraniti, bylo málo gummy;
odloupne-li se a odskočí-li na slunci od
něho, bylo mnoho gumy vzato.



Kamenné uhlí, které se z před.

potopných rostlin utvořilo, obsahuLesice také co hlavní postatu uhlí ,
ale mnoho cizorodých látek mu tam
přimícháno. Pálí-li se ale prudce
v uzavřených nádobách, pozbude
množství lynů a ar, a promění se
v látku uhlu z en ru poněkud po
podobnou které kok (coak) říkají.
Kok jest tvaru hobovitého—lesku po
lokového barvy šedočerné, tvrdý a
dává i dosti jasný zvuk.

Objevuje se tedy uhlík nápadné
a ve velkém množství ve čtvero roz
ličných způsobách, sobě dosti nepo—
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dodných; a přec to jen látka u
všech jednostejná jest. Ze mezi nimi
co do postaty rozdílu není, vysvítá
z té okolností, že všecky na stejnou
vět'rinu shoří. Plyn, kterého nabu—
dome ze spaleného diamantu, jest
tentýž jako onen z koptu a z koku,
z čehož soudíme, že i diamant, tuha,
uhel a kok tatáž látka býti musi.
V něčem jest si přece uhlík jedno
stejný bud si i v rozličné této po
době. On nemá nikdy chutí ani
zápachu on se neroztéká v žádné
kapalině, ani se nestaví.

0 lichvě.
Vykládá Dr.

„I dej mi okoj s tím starým
lichvářem, on y z člověka duši
vydřel. Chraň se každý lichváře,
bys mu do rukou nepřišellu Ty a
podobné průpovědi slýcháme ve sku
tečném životě. Jaké jest to nebez
pečné stvoření, před nimž ze máme
míti tak velice na pozoru?

“asto k tomu jmenu přijde do
cela nepatrná osůbka, jít níčehož
jiného vytýkati nelze, než že peníze
na úrok půjčuje a z toho úroku se
živí, tak jako jiný řemeslem,jiný
rolnictvím a třetí pérem_chléb svůj
vezdější si vydělává. Arcit že někteří
z takových lidí používají nehody
svého bližního, aby od něho pod
rouškou pomoci veliký plat za os—
kytnuté mu peníze vydírali; a e z
toho nemusí pocházeti, že by takoví
svému bližnímu skutečně ubližovali ;
možná že i při velkém užitku, jaký
sobě za svou pomoc vymínilí, prece
potřebnému skutečně pomohli. Uved
me si na mysl jen nějaký příklad,
z toho se o tom zjevně přesvědčlme.

Jistý živnostník duď si že vše
likými nehodami neb pro svou ned
balost & nepořádnost docela přišel
na mizinu. Všechno jeho jmění

A. Škarda.

veřejné dražbě rodá; domácí pán
ho chce z jeho obydlí dáti vyházeti;
nedostane-lí mu se pomoci, stane se
z něho žebrák. Ještě by se mohl

z toho vysekat, jen kdyby bylopeněz. Práce by ylo dost, ale do
práce třeba peněz, jest třebá i eněz
vzítí? Z bývalých přátel kaž se
mu vyhýbá, žádný se ho nechce
ujmouti, neb se obávají, že by o
to přišli, čím by ho založili . . .
almužnou mu není zpomoženo. Kam
se má nýní obrátiti? Konečně do—
stane se mu rady, aby od toho může,
jemuž vůbec líchvářse přezdívá, peněz
se vydlužil. Kdo se topí, i stébla
se chytá, proč by náš živnostník i
k poslednímu prostředku nesahl?
Jde k milému lichváří a skutečně
od něho 400 zl. na půl leta obdržel.
Musil mu ovšem 500 zl. upsat, a
ročně z nich 10 procent slíbit, ale
co po tom? On si nejpatrnější dluhy

zaravil, do živnosti potřebných věcín oupíl a své řemeslo dále provo
zoval „Nouze naučilaDalibora housti“
a našeho živnostnika naučila pořádku.
Za dvě leta splatil celý dluhi s
velkými ouroky, ač totiž jen 400 zl.
obdržel, musil mu s přirážkou a

je zabaveno, brzy snad už se mu ve ouroky za dvě leta 600 zL zaplatit.
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Ale co po tom, když mu bylo spo—
moženoj Lepší drahá než žádná po
moc. Ze tak zvaní lichváři v po
dobných případech velké úroky si
vymiňuji, 'est docela přirozeně. Což
kdyby náh živostník ve své nedba
losti byl setrval? Pak by půjčitel
přišel 0 celý svůj kapitál. On se
mnoho odvážil a za tu odvážlivost
zasluhuje velké odměn . Jako rolník
každý rok zaseje, se někdy pro
neúrodu, kru obitíneb zjiných příčin
ničeho nesk ídí, taktéž půjčovatel
peněz mnohým své peníze svěří, ale
vždy názpět jich nedostane, často
přijde o úroky i o kapitál a takové
ztráty musí mu ostatní dlužníci na
hraditi.

Nesmíme zapoměti, že peníze
nic jiného nejsou než zboží nedá se
napřed ustanoviti, nýbrž závisí od
mnohých nepředvídaných okolnossí,
ježto přečasto v krátkém čase jistou
věc náramě zdražují. Mysleme si
město, jehož obyvatelstvo žije v
také hojnosti, že i chudině dosta
tečného chleba se dostává. Nejpo
třebnějsi věcí: chléb. maso, mouka

a b jsou laciné, každý snadno sijic zjedná, kdežto skvosty a šperky
v ceně vystupují, poněvadž zlatnici
ani všem objednáním vyhověti ne
mohou. Než přišel nepřítel a oblehá.
město, oblehá už je delší čas městu
chleba, masa a moky skorem se ne
dostává.. Bochánek chleba, za který
dříve pět krejcarů se platilo, nyní i
za 50 krejcarů s tíží lze dostati.
Za to po šperkách nyní, žadný se ne
vidí ač by je dostal za poloviční cenu.

perků není třeba, ale hlad bolí.
každý rád draze zaplatí, jen když
chleba dostane; k čemu by mu

prospěly peníze u něho má nyníchle větši cenu než nezážívný kov.
On nemyslí na to, že snad druhého
dne již by dostal za tentýž peníz
desetkrát tolik chleba, on dnes má
hlad, dnes musi míti chleba. Po
dobně děje se při penězích. Jistinu,
bys dnes na pět se sta dostal, zejtra
snad ani za osm procent neobdržiš;

okolnosti se směnily a dle těch se
řídí cena všeho.

Tu jsme ale daleko zaběhli,
vraťme se raději k našemu lichváři—
Nedá se upříti, že lid nepohlíži laska—
vým okem na ty, kdož peníze půjčují
kdežto jiným, na př. prodavačům
nezazlí, když při zvláštních připa
dech mnohém větši cenu žádají než
obyčejně. — Odkud to přichází?
Dle našeho náhledu ležit příčina
toho dílem v přirozenosti lidské,
dilem vnávyku od předků zděděném.

Pravíme, že vpřirozenostílidské.
Vizme rolníka, on v potu tváři vy
dělává si svůj chléb vezdejší: vizme
řemeslníka neb jiného živnostníka,
iti dosti se nahlomozí, aby své
živobytí protloukli ano i úředník ve
svém povolání mnohý křížmusí nésti ;
pouze tak zvaný lichvář neseje, ne
sklízí ani stéblo křížem přeloží, a
přec dobře se mu vede. Tak as
mudruje lid a mnohý k tomu dodá
„že je živ od cizích mozolě.“ V tom
už vězí závist, lid mu přeje, že se
mu dobře vede, aniž se při tom
namáhá, a proto v leje si svou zlost
tím, že ho nazve 'chvářem. Leda
komu snad se to nebude libiti, my
velice toho litujme, než pravda zů
stane ravdou.

' lid sezná, že i on třebas
ruku k práci nepřiložil, růmysl a
erbu podporuje, svým kapitálem jim
vypomáhá a za tu pomoc, za to
upotřebení jeho kapitálu náhrady
zasluhuje, pak zajisté mírněji bude
souditi &.nebude záviděti bližnímu
statku jeho.

Druhou příčinu vidíme v ná
vyku od předku zděedném. Před dáv
nými lety, kde ovšem byly docela
jiné poměry, než nyní nesměli lidé
bráti ze zapůjčených peněz úroků.
Takovou zá ověduž Mojžíšdal židům
a od těch ostala se do našeho cír
kevního práva. V církevním právu
výslovně zapovězeno jest, aby ze
zapůjčených peněz žádné úrok od
dlužníka se nebraly, ano těm, dož
by proti té zápovědi se svých půjček
úroky brali, klatbou se hrozilo.



Taktéž v Koranu mohamedánům
pí'ikázáno, by ze zapůjčených ;peněz
žáených úroků nebrali. Tenkráte
ovšem ještě moc kapitálů nebyla
uznána a mělo se za to, že půj
čení peněz není nic jiného než do
bročiný skutek, při němž nemá se
hledati prospěchů. Brzy však se
ukázalo, že takové zákazy nepo

mohou, ano potřebným (ještě většíchbřemen uvaluji, poněva ž si půjčitel
také za to nebezpečí, do něhož se

vymíněním úroků pouštěl, zvláštěp atiti dal a týmž způsobem dvojí
náhradu, za kapitál a za to nebezeči
platiti musil. Vlády uznaly, že nelze

ři tom zákazu setrvati a skutečně
jej odvolaly, předce však v přílišné

Eečlivosti půjčky docela obapolnémluvěnazůstavily, nýbrž ustanovily
jisté meze, jichž žádný překročiti
neměl. e tim řádem žádné straně
docela nebylo vyhověno, je na
bilední.

Když církev na hraní úroků
tak přísný trest, jako jest kletba,
uvalovala a vlády vůbeč zprvu je
zakazovaly, potomvšak jen v jistých
mezích je dovolovaly, každému pře
stoupení přísným trestem krozice,
tut arci! docela 'i'irozeno,že podobné

náhledy i v li vešly, že on přestu ite těch četných zápovědí za
své 0 nep'n'tele a. zlomyslníka měl.
A hle! náhledy ty přešly i na nás; ač
žijeme v docela jiných poměrech,
předce i nyní obecný lid při svém
zděděněm ()věci té sm šlenl zůstal.*)

Nyní ale se všec stran ozývají
se hlas , zdáš 'est rádno při těch
zastara ých nah edech zůstati; u nás
zvláště v posledních letech, kde z
rozmanittých příčin peníze tak se
zdraily, že na úrok zákonem povolený
ani půjčky dostati nelze, nabyla
otázka ta větši důležitosti. Již i v
zákonodárných kruzích pozornost k

*) Sluší zde připomenouti. že církev, majíc
vždy obyčejema povoláním svým na zřeteli
mrav-ná pravidla, ježto spravedlivé milo
srdenstvim zmírňují. i v tom ohledu za
tehdejších věků velikou bývala dobro
ditelkou.
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ní se obrací. Z té příčiny nebude
snad od místa, když i my o věci tě
obšírně'i promluvíme.

L y už několikráte užili jsme
toho slova úrok, úroky. Co asi ro
zumime tim slovem úroky? Vime
ze zkušenosti, že zapůjěivše někomu
jistou sumu peněz vyminíme si za.
se nějaký plat-, ten platje tedy ná
hrada za užívání peněžité sumy a
slove vůbec úrokem. Poměr, v jakém
úrok ten k zápůjčené jistině se má,
jmenujeme mém úrokovou, a poně
vadž se onen poměr vůbec určuje
dle stotin, říkáme v obyčejném ži
votě „béře pět za sta“ aneb „béře 4
ze sta“ aneb ještě častěji latinským
slovem „platí mu pět procent, šest
procent“ a t. d.

Jak se to děje, že půjčitel
někdy vyšších úroků požaduje než
jindy? Podlé jakých zásad se při
tom řídí? Mějtejen malého strpení,
hnedle to vysvětlíme.

Půjčí-li někdo jinému peníze,
zajisté dvojí věc od něho žádati bude,
za jedno, aby z těch peněz nějaký
užitek měl, a za druhé, aby mu po
jistém čase ty peníze zase byl vrá
ceny. Z té příčiny musi tedy užník
nejprvé půjčiteli z těch peněz nějaký
užitek poskytnouti, musí mu za
užívání té jistiny nějaké náhrady
dáti, pak ale též náhradu za latiti
za nebezpečí, do něhož půj enim
věřitel přichází, že totiž o úroky i
o kapitál může přijíti. Onu náhradu
můžeme nazvatipůjčně a tuto pq'z'stně.
Půjčně a pojistné jsou dva činitele,
na něž každý ůjšitel ohled bráti
musí, adle nich ud větší, bud meněí
úroky žádá. Skutečnost bude mu

přitom zaměřidko. Každá okolnost,terá působí na půjčné aneb pojistné,
i na míru úrokovou bude míti vlivu.

Výška půjčněho ustan0vuje se
podlé poměru mezi nabídkou, a

poptávkou, kterýž poměr je koneconcem, pravídko ceny všech věcí,
které se rodávaji neb projednávají.
Když některého zboží, na př. obilí
jest na trhu mnoho ——mnoho se
ho k prodeji nabízí (nabídka) —a
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kupců malo peptávka -- klesá.obilní
cena; naopak ale, když na trh málo
obilí se doveze — málo obilí se k
prodeji nabízí — ale kupců mnoho
se sejde — velká. poptavka -—jdou
ceny do výšky. Tot víme ze zku
šenosti; a jako při obilí tak jest i
u jiného zboží, i u peněz neb kapitálů.,
neb i ty nic jiného nejsou než zboží
jistého druhu.

Můžeme tedy směle říci, že i
cena peněz neb jistin řídí se dle
poměru mezi poptavkou a nabídkou.
Z příkladu ještě lé e to seznáme.
Mysleme si jistou o ec bez ohledu
na její okolí. Obec ta měla ze sebou
několik ourodných let, a všickni
občané si pomohli k jakési zámož

nOsti, mnozí si i peníze zahosp£ dařili,jenž by rádi dali na úro . Ale

žádný se po penězích neptá., dplrotonecha'í je doma ležeti. Je oho
souse a pícbalo dobré bydlo, zpomněl
si, že se vystěhuje do Ameriky, a
nabízí svůj statek na proděi. Druhý
soused by ho kou il, nemůže mu
ale celou kupní ne tržní cenu vy—

latiti, pročež se obrátí na ostatní,
by mu byli nápomocni. —- I proč
ne,“ dají mu tito za odpově , „nač
máme svých několik zlatých nechat
válet v truhle, aspoň nam ponesou
nějaký užitek.“ ——„A mnoho-li byste
chtěli za sta? „táže se onen. Napřed
nechce žadný s barvou ven, každý
se chce peraditi se svou ženou. -—
„Dobře, dejte mi zejtra odpověď,
na den nepřijde.“ — A druhého dne
skutečně nekteří mu pověděli své
mínění. Dva žádali po pěti jen třetí
čtyry ze sta, a čtvrtý dověděv se
o tom, byl k ů'čce volen, když
mu dá louka od koupeného dvora
na čas, pokud mu penize nesplatí,
do užívání. „Mám malo lučného u
svého dvora, bude tím mne i vám
pomoženo.“ A milý soused dal pO—
slednimu přednost, neb užitek z
louky neobnášel přes tři procenta
ze zapů'čného kapitálu.

Z o pro četnou nabidku půjčné
kleslo. Mysleme si však opačný
případ!

Naši obec otkalo velké ne
štěstí, polovic stat ů docela vyhořelo
a všichni pohořelí hledí, aby si v
brzku zase své stáje a stodoly vy
stavěli. Má arcit každý několik
zlatých, ale ty nestačí, musí se obe
jíti o nějaké peníze. „Milý kmotře!
víte do jakého neštěstí jsem přišel,
víte, že máme žně za humny, i třeba,
abych si se stavbou přispíěil. Nemohl
byste mne nečím založiti? Nebudu
vás žádati za darmo.“ Těmi slový
požádal jednoho souseda, načež mu
tentýž odpověděl: „S radostí bych
vám kmotříčku byl po vůli, a půjčil
bych vám uspořený pakat'lek, ale
Nový a Strnad už mi také říkal.
Nechci žádnému odříci. Víte co,
udělejte si to mezi sebou. Já více
nechci z vašeho neštěstí bráti užitku,
aby však žádný na mne si nestě
žoval, dám peníze tomu, kdo nej—
více podn. Mám mnoho děti a musím
hledčtí, aby mi do jejich dospělosti
několik zlatých přirostlo.“ Tak od
větil kmotr.

Tri ho požádali o půjčku, z
nichž dva sami uz se uvolili, že mu
budou platit pět ze sta. Uslyšev o
tom Strnad, řekl, že on mu také dá.
tolik, a mimo to, že mu bude po
vůli stranu jejich dílců. Měl totiž
Strnad dilec pole mezidvěma kusama
polí půjčitelových, i přal už si tento
davno, aby své pozemky směnili,
abv on měl oba dílce svých polí
vedlé sebe, vlastně pohromadě. On
by Strnadovi rad byl dal nějakou
za to náhradu. už i. 100 zl. mu po
dával; Strnad však dříve o tom ani
slyšet nechtěl, a nyní sám se mu
tím nabízí, pročež on půjčku ob
držel,“ nebot půjčiteli z toho vzejde
dvojí užitek, dostane pět zlatých ze
sta a mimo to jeho dávné přání se
vyplní, na jehož uskutečnění 100
zl. vynaložiti chtěl.

Toho příčinu zase v četné po—
ptávce po penězích hledati dlužno.
Podobných příkladů mohli bychom
napočísti veliké množství. Když do
průmzslu přijde silný ruch, když
obchod se rozšiřuje, rolnictví se sve



lebuje a každá živnost se zdoko
naluje, třeba k tomu vždy mnoho

peněz, mnoho kapitálů, poptávky ponich se rozmnožují, pře či nabídky
a tím půjčné a spolu úrok jde do

še, roste. Když ale růmysl slábne,
o chodní závody zangmjí a rolnictví
klesá — padá půjčné i úrok, poně—
vadž počet nabídek peněz přesahá
poptávk .

Vů se můžeme udati za pra
vidlo, že každá událost, která potí-ebu
jistin rozmnoží neb jinam obrátí,

pgjčně a ním úroky žene do výšky,ežto na0pak událost, jež kapitály
neobyčejně množí neb poptávku po
nich k jiným věcem obrací, půjčné
i úroky zmenšuje.

Z toho vysvítá, že výška půj
čného závisí od rozmanitých pří

padností, jež nespočívaji ve vůliidskě, nýbrž buď v přirozeném běhu
věcí neb v nahodilých událostech.

Podívejme se nyní na pojistné,
zdaž to zůstává vždy jednostejné,
čili i ono změnám jest odrobeno.

Také pojistné dle 0 olností se
mění, ano jest ještě měnivější než
půjčné, poněvadž při něm třeba míti
na pozoru více okolností,ježto vesměs
na ně velikého vlivu mají a příčinou
toho “sou, že v jistých případech
vyššího, v 'ínýeh opět nižšího po
jistného žá áme.

Nebudeme důvody pověděného
učenč rozbírati, z pouhých příkladů
každý pravdu toho sezná a o tom
se přesvědčí.

Ty máš, laskavý čtenáři, ně
kolik set zlatých pohromadě a rád
bys je někomu na úrok za ůjčil.
Dva se o tu půjčku ucházejí. eden
ti nabízí za jistotu svůj dům; druhý
ale jen své jmeno. Ale on řekne,
že ti dá osm ze sta, kdežto první
jen pět procent platiti chce. Tot
je o tři ze sta více; zajisté hned
poslednímu peníze za ůjěíš? Ty
vrtíě hlavou, že ne?_ u, toho nám
pověz příčinu! Mně nejde jen o
velké užítky z kapitálu, chci míti
kapital těžjistý, chci, bých se nemusil
obávati, že o něj přijdu. Dům mi
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pro můj ka itál dává dostatečně
jistoty, at je 0 majitel zemře, at
udělá více dluhů, mně to neškodí,
mohu vydobýti prodeje domu a
zaplacení mě jistiny z něho. Druhý
se zaruču'e jen svou osobou; což
kdyby najednou zemi-el,neb nadělav
více dluhů docela na mízinn přišel,
než _mi mé peníze splatil? Byl bych
arcit bral většího užitku, ale přišel
bych o svůj kapitál.

Mně vždy tane na mysli staré
české řísloví: „Lepší vrabecvruce
než ho ub na střeše.“ Takový ty jsi

pán , nu dobře máš. Každý rozumnýy tak mluvil, a kdož by přece bez
jakéhosi základu k půjčce se odholal,
žádalby velkého pojistného.

Z toho nám Ellyne první pravidlo, že pojistné ří ' se podle toho,
zda-li půjčka byla dána na základ
věcní neb na osobní úvěr; v posled
nim pří adě obyčejně bude vyšší. De'
me v' tomu, že ti o půjčku říkali
dva řemeslníci. Oni převzali velké
práce pro vojsko a potřebují k tomu
nyní kapitál, který ti splatí,jak práce
odvedou. Ty oba znáš a víš, že jeden
je v každém ohledu s ořádaný muž,
druhý že sice je z tný remesl
ník, ale že rád do žbánečkuv se
dívá a na velký pořádeknedrži. Zád
ný z nich nepodává ti věcného zá
kladu pro tvůj kapitál, obá se _'en
spoléhají na svůj Osobníúvěr. te
rému pak z nich raději půjčiš ?
Rozumí se, že tomu pořádnému &

pro druhého bych se 'en přimnohem
výhodnějších vý'min ách rozhodl.“
Dobřes pravil, a vidíš v těch výhod—
nějších výmínkách leží vyšší ojist
né, při stejném pojistném da bys
spořádanému muži přednost. Podob
ně bys od živnostníka, 'enž potře
uje peněz do svého“ závo u, nežádal
takového jistněho, jako od mrhače,
jenž niče ož sobě nevyděls'., ale
napřed očekávané dědictví prebiji.

Při pů'čkách také mnoho při'de
na zákony lí'věrněa na řízení sou ní.
Vím-li, že váhavěho dlužníka v brz—
kém čase na právní cestě k placení
mohu ponutiti, vždy spíše peněz mu

9
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zapůjčím, než do místa, kde se ani
po měsících věřitel svého práva ne
domůže. Všechny tyto okolnosti
musí míti půjčitel na zřeteli, nechce
li utrpěli škody; pročež se rozumí
samo sebou. že při tak rozmanitých
poměrech nelze vždy'stejnými úroky
se spokojili, nýbrž že míra jejich seko
ilsá a brzy do výše, brzy dolů jde.

Nám pricházejí ty věci docela
přirozené, myslíme, že v tom ohledu
ani žádné pochybnosti býti ne—
může.—- Jak se tedy stalo, že vlády
tak dlouho k tomu náhledu nepřišly?
Jak to přichází, že vzdor tomu ve
všech státech jistý úrok určen byl,
jejž překročiti bylo zakázáno?

Tenkráte celá vzdělanost lid—
ská. byla na jiném stupni, zvláště
mnohé pravdy z národního hospo
dát-ství nebyly ještě uznány a až
po stoletích proklestily si cestu. V
dřívějších časech nevědělo se, že i
peněžitá. jistina je plodná, že vyrábí
nových jistin, rotož se měly díti

ůjčky jen z zisky k bližnímu a
raní úroků sc zakázalo. Když

pak všechny zápovědi ukázaly se
nedostatečnými, ustanovenajest jistá
míra, jižto žádný překročiti neměl,
nechtěie upadnouti v trest. Pre—
stoupenl takové míry slulo lichvou,
kterýž ojem brzy se stal rozsáhlej
šlm, neboť se jím znamenalo kaž
dé ustanoveni při půjčce, kterým
dlužník skrácen býti měl. Proto se
mluvilo o lichvě na kapitálu, na
úrokách a ve výminkéch, rozděleni,
jehož se i naše zakondárství v pa
tentu o lichvě přidrželo.

Z toho však ještě pořád nepo
znáváme, proč vlády přišedše ku
řesvěděenl, že úroky z pů'ček zá
azy zameziti se nedají, ra ěji stra

nám usjednocení o úroku neponecha
ly a samy rozličné míry určovaly?
Tot činily jen ze samé péče o dobro
lidu, jemuž vše potřebné, tedy i
půjčky jak možná lacino chtěly opa
třjti, mysllce, že tím způsobem jmění
n ejlěpe se rozdělí, když zámožnějšim
se nepřipustí. aby ze svého majetku
velkých užitků kořistili. My ovšem

iinůk o té věci soudime. „Co mi
platno“ řekne živnostník, „že nesmí
žádný více než 6 zl. ze sta požádati,
když ani za 10 procent peníze ne
mohou se vypůjčiti ?“ „Tim mi není
pomoženo, že je bečka bramborů za
půl zlatého," rekne nádennik, „já ne
vydělám ani vindry &nemohou i pl'i
té laci ničehož si koupiti. Dejte mi
práci, dejte mi vejdělek, ajá ak si
brambory koupím, třebas byy za
dva zlatě, kdežto při nynější laci hlad
musím trpěti. „ Výdělek“je to mocně
slovo, jehož nyní se držíme, v něm
spočívá. blahobyt lidu. Když si lid
vydělá, dostane vše, čehož mu třeba.
Nežijerne v poměrech, jaké b ly
před dávnými věky. Tenkráte byl
obor výroby a sporřeb obmezen na
jednotlivé krajiny ne kraje; v'
měna zboží mezi jednotlivými dí y
říše ncděla se buď dokona neb jen
velmi nepravidelně; tenkrate ještě
úvěr skoro docela b l neznám a
rozličné směniva, jakych my máme
na výběr, nebyla ani dle jmena po
vědoma; tenkráte každá. krajina
svou výboru sama spotřebovala a
čeho nevyráběla, toho obyčejně také
neměla. Jediné zboží v našem ny
nějším smyslu byly za onoho času
peníze, zvláště ražena mince. Peníze
byly rovnatclem ceny ostatnich stat—
ků, podlé nich se vše měnilo, vše
řídilo. Proto byly peníze věcí nej—
potřebnější.

Není v tom tedy nic podivného,
že vlády o to dbaly, aby tuto věc
nejpotřebnější svým národům zao
patřily na nejlacinější způsob, což
domnívalyse dociliti tím, když určily

miru, již při pů'čení peněz žá.anpřekročiti nemě. Jak mile vše.
mira taková. ustanovena byla, musilo
se též o to postaratí, aby od každého
byla zachovávána, a tim povstaly
zákony proti lz'chvě.

'vedme si jen na mysl poměry
oněch dob apl'irovnejme je knašemu
času, zajisté více podobnym zákonům
diviti se nebudeme. Kde tenkršte
byly naše silnice a železnice? Kdo
znala se nevyčerpatelml'moc páry ?



Kde jste měli nynějších papírových
peněz? Kdo znal banknoty, směnky,
poukázky? Cesty byly neschůdné,
spojení jednotlivých zemí nevalné,
onaších bankách, ůvěrnýchústavech,
o telegrafech a jiných věcech, jež
národy sbližují a vespolek seznamují,
nebylo ani zdání. Právě proto ten
kráte obmezení miry úrokové mělo
mnohé blahé následky, v nichž 'eden
po druhém odpadl, až nás dněllajen
neduživá kostra, kterouž bychom
rádi meli pochovánu, aby svými
drápy nestraěiía poctivého může a
nehonila ho v čas ctí-eby do rukou
ěejdířů, kteří ž ných zákazů se
nebojíce jen o to dbají, aby svou
hřivnu znásobili bez ohledu, že na
ní lpí krvavý pot jich bližního. Zde
právě hledati musíme nejěkodnč'ší
následky zakonů o lichvě. Kdy y
jich nebylo, vytasil by se každý se
svým kapitálem a zpeněžil by ho
dle tržní ceny; jako na trhu žito
'ednou dražší a jednou zas lacinější
jest, tak by i on brzy na vyšší zas
na nižší ůrok kapitál svůj zapůjčil.
Ale při těch zákazech rozěafny muž,
jenž nechce do žádného opletání
při'íti a raději své peníze doma
po rži, než aby je dal na nízký úrok

neb zákon greetoupil, docela přisoutěži odpa ne a nezůstanou jen
nesvědomití dříěi, jimž nezáleží ani
na dobrém jmeně ani pláči jiných.
Na ty pak lid ovšem hubuje, ale
stezky takové nenáležejí vice věci
samé, nýbrě týkají se osob, jež půjo

čOváním se obirají, a jen takovimse blíží, kteří jsou mizině na blíz u.

V ouroku samém lichva neleží.
jsme už oběírněji o tom ro—

uvili, že v rozličných přípa ech
i úrok jest rozličný zvláště dle toho,
jakou jistotu dlužník svému věřiteli
dává, že v určitý čas nejen úrok
nýbrž i kapitál řádně splatí. Tý

rozmanité případy zákonodárce nik—dy předví ati nemůže, pročež mu
možno není, aby pro každý zvlaětm'
při ad 0 úročení obecné pravidlo
vy OVIl.

M
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Ustanoví'li míru úrokovou podle
sumy, 'aká se — volnou soutěž před
pokládajíc—při dané zástavě oby
čejně béře, nebude lidem nemajícím
žádne zástavy ani možno, aby sobě
peněz vypůjčili. Kdož by půjčil svůj
kapitál bez zástavy, bez jistoty, věda,
že mu i při zjištěm stejný užitek

onese? Zde nemá ani žádného ne
bezpečí, kdežto zapůjčiv svou jistinu
bez zástavy snadno o ni docela
prijíti může. —- „Já bych tomu po
mohl,“ pomyslí si snad mnohý, „uči
nil bych jisté skupení podlé nebez
pečí do jakého věřitel přijíti může,
a pro každé takové skupení jinou
míru úrokovou bych ustanovil.“
Velmi moudře řečeno, milý příteli,
ale řekni nám, 'ak bys o věech mož
ných případec už napřed věděl?
Rozmanitý je život a rozmanité o—
měry v něm, jež se ani předzví ati
nedají. Nesmí se při takov ch otáz—
kách hleděti jen na dlužní a a 'eho
poměry, i poměry celé země, od
notu peněz a jich množství, ba
jeětě mnoho jiných okolností třeba
míti na zřeteli, jež v skutečném
životě v rozmanitých kombinacích
člověku se objevují. Musil bys celé

legiony takovych sku ení seřaditi a
přec l;)ys niče ož nedbcílil.očkejme, tamhle se někdo
hlásí o slovo, snad nám poslouží
dobrou radu. Nu, mluv řítelil Já
bych vzal ohled na věeli á nebez
pečí pri půjčce a podlé nich určil
míru úrokovou. Tim bys ovšem za
mezil časté přestupky zákona; však
je i zde malý háček. Jak ty věc
béreš, musila by se míra úroková
ustanoviti podlé největšíhonebezpečí,
ale největší nebezpečí je pouze vý
minkou a o výminku nám ne'de,
my toužíme po pravidlu vůbec p at
ném. T bys třeba při ne'větším
nebezpe .í povolil na ůrokác 20%
ročně. im by se řídila celá mezera
od 3 neb 4 procent až do 20?
Obapoln m usnešenim mezi věřite
lem a užníkem? Pak ponechme
těm oběma i další ustanovení a neob

mezujme jich vůle v ničím, tak nej—9
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lépe pochodíme. Ano, jen nanešení
stran může rozhodovati o míře úro
kové, nikdo jiný. Věeckna obme
zení jsou zbytečná a nevedou k cíli,
nýbrž způsobují právě to, čemu mají
zabrániti. Ze tomu skutečně tak,
učí nás staré letopisy. My uvedeme
jen jediný příklad.

V 14. a 15. století byl v Ně
mecku úrok zapověděn, a ři té
zápovědi kolísalse stále od 8. o 12.
ze sta. V 16. věku povoleno z p iček
skutečně 12 procent. A hlel rok
nešel více do výše, nýbrž klesl až
na pět ze sta. Tak i jinde se dělo.-—
Ze míra úroková dlužníkům sama
o sobě škodlivá není a že i při pre
vel'kých úrokách jim pomoženo bývá,

oznáme z následovných dvou pří
adů. -— V Paříži jsou lidé, kteří

překupníkům, jako jsou naše boky
náí'ky a zelenářky, na týden půjčují
malé peněžitá částky, aby za ně
krmiva nakoupili a po rozličných
čtVrtěch města prodávali. Oni berou
z 3 franků týdně až do dvou sous,
čož obnáší ročně 173W. Ještě ná
padnější jest to v L0ndýně. Tam
půjčí ovocnářkámazelenářkám den
ně 5 ěillinků, z nichž každého večera
po půl 's'illinků na úroku vybírají;
tot obnáší 3000%, to jest tři tisíce
procent, když na rok jen 200 dní
počítáme. A přec ani překupníci
ani zelenářky nestěžuji si na obtížné
výminky těch půjček. Bez nich ne
mohli by vésti obchodu, nemohli by
se živiti.

Proto opětně pravíme, že nikdo
posouditi nemůže, jaký úrok je sne
sitelný. Kdo peněz potřebuje, nejlépe
sám ví, mnoho-li z nich dáti může,
aby sobě neuškodil. Nač se má při
takových okolnostech jeho vůle ob
mezovati? At sám sobě radí. Zlou-li
se poradí, jeho bude škoda. Když
v jistém případě za dům, jenž stojí
nej-výš za 10000 zl., může se zaplatiti
30000 zl., aniž by zákon tomu pře
kážel: přoč nemá býti povoleno,
aby z půjčky se platilo 12 neb více
recent, ač jindy i za 4 ze sta byla

£ dostání? Ponechme každému

svobodnou vůli, každý je svým nej
lepším rádcem a nejlépe uzná, co
mu je k prospěchu, co na škodu.

Nehleděli jsme učenými důvody,
než srozumitelným výkladem to do
vésti, že naše poměry toho požadují,
aby míra úroková byla zrušena a
obapolné úmluvě se ponechalo usta
novení úroků v daném případě. Po
kud jsme toho dosáhli, laskavý čtenář
nechat posoudí.

My na konci jen ještě několika
slovy se zmíníme o našem zákoně
proti lichvě. Už svrchu jsme se
zmínili, že i u nás dělá se rozdíl
mezi lichvou na kapitálu, na ůrokách
a ve výminkách.

Když někdo při zapůjčených
1000 zl. jen 950 zl. vysází a 50 zl.
si strhne neb jen si vyjedná, že je
strhne; když má zapůjčit 1000 zl.
a vysází jen 600 zl. a za ostatní400 zl.
postoupí svůj pohlcdavek v též sumě
u třetí osoby aneb na jiný spůsob
toho dosíci chce, aby dlužník cele
půjčky nedostal na hotovosti: vinen
jest lichvy na kapitálu, kterýž přečin
se trestá čtvrtým dílem vymíněného
kapitálu — při 1000 zl. tedy 250 zl.
a dle okolností celým kapitálem aneb
vězením od 8 dní do 6 měsíců. Kdo
při daném základu více než pět a
neobdržev základu více než šest zla—
tých ze sta na úrokách béře, kdo béře
úroky z úroků, kdo vezme úroky za
více než za půl leta napřed aneb ob
drženým požitkem ze základu míru
úrokovou překročí: dopustí se lichvy
na úrocích, jenž se tresce tím, že
půjčitel všechny obdržené úroky slo—
žiti musí, při zvláštních okolnostech
i ztrátou časti kapitálu.

Kdo konečně dlužníku od ja
kýmkoliv jmenem mimo úroky zá
konní ještě jiné ovinnosti ukládá
aneb jiné prospěchy si vymíní; kde
státní obligace půjčuje jinak než
podlé měny jich na home aneb kdo
si vymíní, že po uplynutí jisté lhůty
základ věřiteli připadne aneb že
oprávněn jest základ v kterékoliv
ceně prodati : ten stane se vinen lich



vy ve výminkách, jež se tresce dle
míry u prvnějších druhů uvedené.

Nemysliž však nikdo, že jen
půjčitel řečinu lich se dcpustí.
Každý 130 k lichvějššožto postupce,
postupník, rukojmě, kupec aneb
dohazovač vědomě přispívá, stane se
spoluvinným a máza trest obdrženou
sumu vrátiti a ještě čtyrnásobně
složiti, aneb jestli ničehož za své
prostřednictví neobdržel, musí složiti
peněžitou pokutu, již soud ustanoví.

Ač trest ten je dosti přísný,

Snad jsou mašiny
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přece víme ze skušenosti, že zvláště
lichva ve výminkách v skutečném
životě není nic neobyčejného. Ko
likrát se vypůjčují lidé na své kle
noty několik zlatých, a povolují
věřiteli, aby si klenoty nechal. když
je v určité lhůtě nevyplatí? Děje se
to v tisícerých případech, aniž by
účastnící věděli, že se do ouštějí
trestního činu. V tom lid lic vy ne
hledá apřec v tom vězí když si někdo
ze sta vymíní 30%.

předce k něčemu.
III.

Mluví a píše se častěji, že zá
možností národ zmalátní a ku pádu
svému spěchá. To však jest tak
ravdivé, jako že vojín, který na

bojišti hladem a žížní trápen jest,
více síly, odhodlanosti dokáže, než
li vojín dobre hleděný, pokrmem a
nápojem dobře opatřený.

Když se v historii čte, že mnozí
dřevní národové, přeb kem, bohat
stvím svým vysílení, pádu svému
spěchali, tu sluší přidati slova: Kdo
čteš, rozuměj! Přebytek a nadbytek
blahobytu a bohatství nalezal se teh
dáž v rukou několika málo lidí,
a ti v lenost a nečinnost a obžerstvi,
sourovost klesli, těmi neřestmi se
slábli. Druzí lidé však hynuli tím
větší bídou, čím větší zámožnost na
jedné hromadě se nakupila.
Bída ale odivnýms ůsobem stejně

íi podaáných účinťovala,jako při
oháčích bohaství; těmitéž nei-estmi

vysílení zašli. Přílišná tato nestejnost
v rozdělení jmění byla jednou z
nejhlavnějšich příčin úpadku a za
hynutí národů. Přesvědčme se.

Peršané jsou na př. takový
rávě hynouci národ, každého dne

by jej mohla mohutná Rus zničiti.
A však také se dočísti můžeme o
náhdeře a skvostu na deí—eperském;

krása aláců a domů. zahrad a žen—
štín ve možůjest pověstná; osvětlení,
hudba a tancejsou čarovná; hedháví,
zlata, diamantů nikde ee nešetřilo
k rozmnoženíkrásy, skvostu, nádhery.
Však í také všecko, což země a
obyvatelstvo její vyrobí, ke dvoru
panovníka a sídlům velmožů se běl-e
a tam nahromadí.

Ale podívejme se něco blíže
po pozemí. Roviny jinak nejúrod
nější podávají patrné svědectví hy
noucíbo blahobytu; o městech vel—
kých a jindy zámožných toliko vy
záblé zříceniny a chatrné zdi, o
úrodných zahradách toliko spustlá
nakupení stromů, a malé kapečky
rumu, kterými umělé kanály k ovla
žeuí rolí jindy zbudované se kryjí
a zacpávají, svědčí o byvalěm vý
borném vzdělaní půdy. Jsou to jako
mohyly a kamení památné na hrobu
perského národu. Když blahobyt
panoval po všech těch nivách a ro
vinách, ve všech chyších veskýcb
i domech městských: tehdáž kvetl
národ perský. tehdáž se oslavoval.
Když ale nešřastnou chytrostí vel
možů a pohlavárův jmění všecko z
těch tisíců a tisíců domů a chyšek
dojednotlivých aláců seod
vedlo a odvádí: s n tatkem ochá



134

blost, podlost, zbabělost, lestná nepo-j
slušnost, rozpustilost vstoupivše do
ob dlí Peršanů, bídné obyvatelstvo
hu l a zahubí. —

Než namítné mi někdo, že ma
šinami a stroji, vlastně pak fabrikami
a dílnami podobná nehoda i u nás
se utvoří a vyvine, poněvadž výdělek
mnoho tisíc ruk, kteréžto vyráběly,
což nyní stroje činí, do několika
málo měšců se ehrnn'e, a jeden
člověk tuční z potu a rve tisíců,
kteří o práci a mzdu přišli. Tomu
ale není úplně tak. Směle mohu

omlčeti o tom, že nyní mnohem
četnější jest obyvatelstvo než bývala
jindy; že stroje a díln velké množ
ství dělníků práci ta ovou živí, o
níž jindy ani tušení nebylo; že tedy
mnohý tisíc lidí práce a výdělku
nachází, kterýž by jinak byl v ne
činnosti a beze mzdy zůstal; že právě
stroji a dílnami se zvýšila mzda
dělníků; že časem lidé četnějších
potřeb si navyklí a i ten nejchudší
nádenník většího blahobytu hledá a
žádá, než-li jindy dosti znamenitý
měšťan požíval; o tom omlčeti
mohu o všem, poněvadž je 3) po
hled na místa taková, kdež se fa
briky a stro'e zmohly, svrchu udané
námitky úplně vyvracuje.

Poněvadž u nás teprv doba
přechodní jakž takž se Vytvořu'e,
a ta na mnohém trpaslictví a mne é
neshodnosti přirozeně proto trpí, že
dobou přechodníjest: podívejme se
do Anglie a sice do takového kraje
Anglie, kde strojea fabriky u největší
dokonalosti se zmohly a rozšířily.
Pohledněmež na město Glochester
a okoli jeho. Za panování krále
Eduarda III. čítalo město to 359
stavení z proutí a válcového dříví
hlínou slepeného bez komínů, mající
okna zamřížovaně vrbovím.

Nábytku bylo málo, o stolicích
a stolech nevědělo se; vůbec leželo
se na slámě, pal-ez byl od hlavou;
plátno nosila toliko šlec ta a kněž
stvo; hedbávný šat se i ve vyšších
stavech závětem odkazoval; vo'í
nově byli hnedle celí nazí; hra 6

z Northumberlandn snídal na dře
věném a obědval na cínovém talíři. ——

Nyni čítá asi 800 domů, z nichž
Íkaždý nejméně 10 liber šterlinků
„činže nese; menších budov nečítaje.
Jsout vůbec z cihel stavené, křidlicí

'krytě, mají skleněná okna a dobré
komíny; jest ak i větší část z nich
lobklíčena z radami na ovoce a
zeleniny takové, 'akéž před 200
roky ani na stůl rálovský nepři
cházely. Mimo potřebného nábytku
v dostatečném počtu najdeš i věci
skvostné z porcelánu a _gtříbra, na—
jdeš hodiny a knihy. Zenštiny ze
řemeslnickéhoba iz dělnického stavu
oddívají se na svátek nezřídka v
hedbáví; mužští pak v sukno, jakéž
lepší ani manžel královnin nenosí.
Čistotu najdeš všude; děti mají pěkné
školy; mužové čítají knihy a noviny,
jež si sami pořídili. Mimo pokrmu

z pšeničné mouky, tučného masa avý orné zeleniny i nejnižší požívá
rozličného cizozemakého koření, ká
vy, čaje a j. v. Takového pohodlí,
potravy a zámožnosti, jakěž n ní i
rodina dělnická požívá, nebyvalo
ani v domech hodnostářů než bylo
fabrik a strojů.

Kdo zdravých očí a tolik o—
ctivostí do sebe má, že pravdě e ce
svědectví vydati, musí vyznáti, že
v posledním čase mnohem pohodl
nějším a výhodnějším se stal stav
dělníků a vůbec všech nižších trid
lidstva. Byl i snad některým strojem
ten neb onen dělník, necht i sta
dělníků o ráci přijdou, které na—
vyklí, ane menším výdělkem se
upokojiti musí; předce celek vůbec
získá a i jednotlivec, jenž utr ěl,
náhradu v jinýc'n prácích a v ácj
výrobků fabričných najde. Necht
všecky správy a okroky strojnictví
mají ten učinek, terý jasný a hma
tavý 'est, že chudší třída lidí za
našic dob v blahobytu a požívání
výhod životných netoliko se vyrovná
a však i předčí blahobytu velmožů,
kteří před několika stoletími žili,
anobrž že se poznenáhla blíží i bo
háčům našeho času.



Znamenitě výhody v blahobytu
a pohodlnějším životu, o němž před
200 roky ještě ani zdání nebylo,
požívá nyní lidstvo ve všech vrstvách
sv ch, od zeměvládce až do posled
ní 10 čeledína. Boty naše jsou zdra
vejší, pohodlnější; šat náš jelacinějši
a čistotnější ; nářadí naše množsí,
vkusnější, potřebám přiměřenější;
strava naše chutnější, záživnější a
rozmanitější; pole i luka, zahrady
hojnější a. lepší úrody vydávají;
rychleji, laciné a bezpečnějise cestuje;
umění není více výsadoujednotlivců
boháčů a velmožů, alébrž poznenáhla

řechází v majetek obecný. A kdož
by odvážil se upírati, že to z větší
části účinek strojů, které nám přízi
předou, látna, sukna, hedbávítkají,
vozy, lo ě ženou, cukr vyrábí, barvy
shotovujl, obilí melou, chleb pekou,
olej tlačí, z kostí hniij vydatný pri
pravuji, vodou vzdálená a vysoká
místa v městech našich zásobl, i
suchopáry zvlažují, uhlí a 'íné rudy
z vnitřností země váží, že ezo, měď
a jiné kovy roztání, kovají, iv po
třebně náčiní zdělávají; vrchy od
straňují, hlubiny vy lňuií, skaliny
lámou, drtí; l_letem lesku zpráv
donášejl a t. d., a t. d., všecko pak
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rychleji, laciněji, dokonaleji, než-li
to člověku možno. Z toho patrno,
že i práce lidská za našich časů
není tak namahavá více; nebot vítr,
voda, pára, teplo, tíže, plyn i elek
třina musí člověku sloužiti a zaří to
nejtěžšívykonávati ;jemu však zbývá
času a příležitostí, aby takovým
dílem se zabýval, kteréž na rozum—
ného tvora sluší, a při němž užívaje
bystrosti mysli a rozvahy co pána
a vládce přírody a sil od Boha stvo
řených se osvědčuje. Který národ

tak daleko dospěje, že u něho všeliká čistě mec anická práce stroji
a hovady se konati, člověk však
každý dílem, k němuž rozumu a
umění třeba, se zaměstnávati bude,
národ ten dojista vším právem nej
výtečnějším se nazve. To důstojný
cíl snah, tužeb každého lidomiln— !—

Aby však lidé, kteříž novým
strojem o výdělek přišli, náhradu v
jiné člověka důstojná práci našli,
ano aby se jim také práce zjednala;
aby zisk ze strojů a fabrik všecken
jen jedné osobě nepřipadal na u_jmu
tisíců jiných: tot důležitou úlohou
přemýšlení pro národní hospo
dáře a státníky.

Dějepis cíhlářství.
Již v nejstarším věku uměli

lidé hotoviti z hlíny rozličné zdoby,
a za časů rvních států dělali z ní
též cihly. do však v tomto ohledu
učinil začátek, není známo; nejvíce
se pravdě podobá, že cihlářstvl toho
času vzniklo, když už lide u vzdě—
lanosti poněkud pokročivše nutnou
toho uznávali potřeba, aby si stavěli
pevných příbytků. Byt poskytující
ochranu proti škodlivému vlivu pod

nebí a(počasí zajisté b 1ajest posudnejpře nější potí-obou idí, a byt sebe
nevzdělanějí'u'chdítek přírod . Ztohe
ohledu užívá se hlíny všeo ecně co
staviva v hospodářství nevyhnutelně
potřebného.

První lidé žili v libém vzduchu,
pod širým nebem. Ve stínu stromů
širokým listím oděných nalézali
ochranu proti palčivým paprskům
slunečným, a jen když nesnesitelná
panovalo vedro, aneb když se strhl
lijavec, srkývali se v jeskyních, při.
rodou ve vrchách a skalách utvo
řených. Táhnouce však z místa na
místo nenalézali všude takových
skryší, pročež si pletli z roští boudy,
které pokrývalí listím a zemí, až po
sléz když započali vzdělávati půdu,
museli pomejšleti na trvanlivější a
pohodlnější bydliště. Příroda sama

ukázala člověku v nouzi první hrulzjzačátek, probuzený tvořící duch li 
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ský pak neustále opravoval. Mohli
se sice říbytky stavěti :: kamení;
ale v pv rodě nalézá se málo kamení
poněkud pravidelného jímž by se
mohlo bez obtíží stavěti, a lidem se
nedostávalo nástrojů, jimiž by byli
mohli kameny lámali, otesávati a k
stavbě vůbec upravovati.

V této nesnází připadlo snad
lidem na mysl, aby si sami utvořili
z hlíny potrebné stavivo, které bylo
Zprvu sice neůhledné, hrubé, aniž
zcela říhodné, avšak zponenáhla
vždy dbkonaíejši. Nebylo k tomu
zapotřebí více, než aby se hlína
rozdělala vodou, této hmotě aby se
rukou dle libosti dala jistá forma
a tato pak slunečným parnem se
usušila.

Později vynalezeno bylo také
pálení těchto strojených kamenů čili
cihel; nebot lidé brzy pozorovali,
že příbytky z pouze usušených cihel
vystavené nemohou dlouho vzdoro—
vati všem vlivům ovětrnosti. Zá
roveň poznali, že orkými paprsky
slunečnými země velmi vysychá a
vždy tvrdší apevnějši se stává; pro—
čež pokusili se ohně k vysušení cihel
upotrebiti. Od toho času pálili cihly
čímž tyto nemalé nabyly pevnosti.

Sanchom'aíhon připisuje vyná—
lez cihel sedmé generaci; tím způ
sobem by už byly bývaly před po
topou světa známy. Pověst sice
vypravuje, že prý děti Sethovy o
stavily sloup „z pálených kantonu.“
nemáme toho však platných důkazů.

Nejstarší jistou památku cihel
nalézáme za času Assam a Num-ada

(snad 2000 let (př. Kr. , když bylytotižvystavěnyz ibab onské,chrám
Belův jakož i město inive z cihel
pálených i napálen ch.

Obyvatelé B lom'e, u vzdě—
lanosti hodně pokročilí, uměli už také
hotoviti cihly fermežovanó a dosti

živými barvami polévané. Ku svýmvelkolepým stavbám brali ve mi
zřídka, a jen kde toho nevyhnutelně
bylo zapotřebí, otesané kameny.
Obyčejně stavěli vnitřní zdi ze sy
rových, zevnějši však z pálených J

cihel, 'sž zazdívali maltou z asfaltu

gloms é klí č. klej) anebo ze sádry.'hly tyto byly jen čtverco střevíc
veliká a 5 palců tlusté. alézáme
tu zříceniny, jichž věže a zdi jsou
tím způsobem stavěny, a cihly na
nich po tolika tisíci letech ještě zcela
neporušené.

V Assyríz stavěli cihlami ne
pálenými, jež pouze bahnem spojo
vali. Ostatně snadno se pozná a
kási souvislost staveb assyrskýcg s
babylonskými.

V Medicne'prvé začali pokrý
vati sti-ech taš ami; tašky jejich
chrámů by y ozlaconé.

Indové ělali též značné po
kroky ve stavitelství. Mimo velikan—
ské kameny brali k stavbě těž cihly,
jak se při pohledu na pagodu Dža
gernautskou v Orisse přesvědču
jeme; výška její obnáší 350 stř. a
2500 let se na ni pracovalo (od r.
1302 př. Kr. až 1198 po Kr.).

" né stojí osud na témž
stupni vzdělanosti, tere dosáhli za
panování dynastie Tšěn (1122 až
248 pr. Kr.). K začátkům jejich sta—
vitelství přináleží čínská , kterou
vystavěli v třetím století před Kris
tem. Majíc základy z otesaných
kamenů pozůstává zeď ze dvou rov
nobčžných cihelných zdí s cimbu
i'ími; prostora mezi oběma zemí
jest vyplněna. Zed jest 300 mil
dlouhá, 25 sti-. vysoká a 11 široká.
Dvory čínských domů dlážděny jsou
cihlami nebo mramorem.

Egyptčané znali hotovení cihel
už 2000 let př. Kr. Známot, že
nutili Židy k této práci, neboLv 2.
km. Mq'ž. [, 14. stojí psáno: „Zivot

jp'ich byl ztrpčen těžkou práci slinou a cihlami“ a t. d. — Stropy
jejich příbytků ozůstávaly z jed
notlivých vedlé se e kladených cihel,
které byly hlínou spojeny. -- Město
Sais prý bylo vystavěno z nepálených
cihel. Herodot povídá, že bráli
Eg těsně k tomu cili hlínu z je
zera oeris. Cihly jejich byly dělány
z jílu anebo z hlíny, k níž přimíchá
vali slámy; tenkráte jich však jestě



nepůlili, nýbrž usuěiv's'eje na slunci
k stavbě jich upotřebili. V Egyptě
spatřujeme posud několik pyramid,
které jsou z takových cihel vy—
stavěny.

V Palestině potřebovali k stav
bám nejvíce cihl pálené.

Kroesův pa do v Syrii byl už
postaven z červených cihel silně
pálen ch.

limo jiné bylo i město Troja
z cihel vystavěno; Apollo s Merku
rem (as 1400 př. Kr. ?) líčení jsou
jakožto cihláři.

Na ostrově Cyperském vynalezl
(1174 př. Kr.? tamější kral Cinira
neb Cinyras ci ly za času trojans
ké valky.

Formu kůrek vynalezl p By
zas nebo Byzeš (550 ř.Kr.), v adét',
aneb dle jiných řez él- na ostrově
Naxos.

Nejstarší řeckéstavby jsou zdi
cyklopzcké. Přistěhovalci z rozličných
zemí, jmenovitě však z Egypta, při
nesli do ŘeCkajakésl vyšší vzdělání,
a zde na klasické ůdě vystouplo
stavitelství, jako věec a krásná umě
ní, na nejvyšší stupeň dokonalosti.
Řecké stavby staly se vzory pro
všecky čas .

V Athénách postavili bratři
Euryalus Hyperbius první ci
helny. — ekové měli dvojí cihly:
Pentadory, jejichžto šířka ve čtverci
obnášela pateru, a Tedradary, u
nichž obnášela čtverou šířku ruky.
Tlouštka byla nepatrná.; snad neby
ly silně'ší našich tašek. Těchto
upotřebii ckové k stavění privat
ných domů, oněchk stavbám veřej
ným. Oba druhy však pozůstávali
z hlíny ku které byl písek přimí
chan. čim déle se sušil na slunci,
tím větší měly cenu; aby byly dobré,
musely býti dvě léta před tím dě
lány, než iich upotřebili. Mimo tyto
sušené dělali Řekové i pálené cihly,
ku kterémuž účelu míchali hlínu s
roztlučeným d'Arem (TuHstclu).

Etruskové, kteří měli své sídla

v ňtředné Italii, a o nichž zároveňs oky zmínka se činí, _od těchto
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mnohému se přiučili; vodné stavbyjejich svědčí více než po 2000 letec
o pěkné je'ich výstavnosti.

Do Řgmska uvedeny byly cihly

za času republiky (510 př. Ehl: aza panowiní císařů římsk ch nei la
vněji jimi se stavělo. ané se
taktéž od Řeků a Etrusků učili
stavitelství; avšak stavby své pro
vedli v rozsáhlejěím rozměru. V
tom ohledu nejlépe učíme se je znáti
vykopávanim římského provincial
ného města Pompeji, které bylo r.
72 po Kr. následkem výbuchu Ve—
suvu lavou a po lem zasypáno.—
Plinius činí zmín u 0 cihlách v VII.
knize svého přírodopisu' Taktéž
chválí Vitruvius jistý druh cihel, z
nichž byly největší sloupy vysta
věny. Varro, Caesar a Cicero v 
právějí o cihlách zvláště pevný-el.,
na nichž bylo znamení legii, které
dělaly takové cihly. Byly červené a
silně pálené. Ne'více z nich stavěny
byly domy pro 0 ydlí. veřejná stavení
&klenuti. Rímské cihly, jmenem Ly
dia,byly1'/ stř. dlouhé, 1 stř. siroké
a tak tlusté jako řecké, s nimiž se
shodovaly i co do způsobu jich dělání.
U Řeků i 'manu nalézáme též po
locíhly, které majíee polovičný rozd
měr cihel obyčejných kladeny byly
při stavbě střídavě s celými cihlami,
tak aby jedna štěrbina nepřišla na
druhou, aneb je dávali do zdí na rohy.
_ Mimo tyto polovičné cihly měli
Rímané jcštějiné, 'en 8 paláců dlou
hé cihly (latercui besSales), jimiž
vizdi'vali malé kanály a pod orovali
visuté podlahy (stropy) v ázních.
Místo tašek (tegulae) měli Řekové

tenké mramorové tabulky, ljež pryByzes vynalezl; poději kryi domy
cihlami, které se jmenují „Tegulae
bipedales.“ Jejich plocha obnášela
2 ', u jiných pak (te gulae sesqui
pe les) 1 1/2D'. -—„Tegulae hama
tae“ měly na dvou stranách vypukly
kraj. Kůi-ek (imbrices) užívalo se
tedy bud k zadělění štět-bin mezi
„tegulae,“ anebo k okrývéni celých
střech, jak se osu stává. —-Mimo
mramorové a hlinčně _bylytenkréte
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také bronzovécihly, které staří časem
i pozlacovali. _

Od Římanů přiučilí se Němci
cihlářstvl. Tomu svědčí základné
hradby zřícenin na Rýnu a navmnoha
jiných místech. Světovlédní Rímané
rozšiřovali všude, kam přišli,užitečné
umění, stavěli silnice, zakládali města
a prováděli stavby, tak že jsou až

po dnešní dobu cesty znamenény,udy táhly římské le ie.—
Toltekově a. Aztežové, kteí'í pa—

novali v Mexiku od roku 544 po
Kr. až do nalezení Ameriky, byli
též ve stavitelství obeznalí. Jejich
náhrobky jsou buď hliněné, buď z
cihel vystavěné. Ferdinand Cortes
podmaniv jejich říši nalezl v hlav
ním městě Mexiku 360 věží a 3000
chrámů, z nichž jeden se vyzname
naval nesmírnou skvostností a kré
soa. Mnohé zachované amétky
stavitelství v mexikanskýe říších

nes nalézají se v témž stavu, jako
dyž tam bpanělové přitáhli.

U 0 atolů Perucmska spatřu
jeme pode né stavbyjako u Azteků;
jejich zdi jsou vzstavěny z černých,
velmi hladkých cihel bez malty, na
nichž byly rozličné okresy zlatou
barvou namalovény.

I v Bram'lú' musel žíti národ,
jenž upotřebil při stavbě cihel; pa
matky stavitelství jeho se však víc
a více ztrácejí.

Ve středověku braly se cihly
'en k stavbám privatným, ke koste
Jlům však čtvercové kamen ; jenom
v zemích, kde těchto snadno dostání
nebylo, 11př. v severném Německu,
Holandsku atd. stavěny byly kostely
z cihel. Avšak i k věžím brali cihly,
kde b 1 nedostatek kamene.

ěihly tehdejšího času byly
mnohem pevnější cihel novějších;
důkazem toho 'sou stavení ze sta—
rého věku poc azející, které. pozů—
stávají jen z cihel, jimž se ani ka
mení co do trvanlivosti a pevnosti
nevyrovná., nebot dobře dělané cihly
'sou vlivu povětrnosti méně podro

eny než kameny.
Avšak i my za časů našich

můžeme dělati tak dobré a trvanlivé
cihly jako ty, jež na památkách
starovékych posud spad-ujeme, a
jichž trvanlivost podivem nás na
plňuje; jenom když při dělání jich
nešetříme pilnosti, race a péče k
tomu přihlížejíce, a y ku př. hlína
byla dobrá, všecky manipulace byly
vy lnény, pálení patřičně bylo pro
ve eno atd.

Dělání cihel jest za'isté jedno
z těch umění, které na ytují spo—
lečnosti lidské velky užitek, což
uznali a patřičně ocenili v Holands—
ku, kde si dá. kral každoročně na
zlaté míse přinésti nejlepší cihlu,
které byla toho roku udělána v jeho
království. Avšak Holandsko má
také dobrotě svých cihel více děko—
véti než které. jiná. země; nebot jak
známo vystavěny jsou z cihel ohrom
né hráze, jež vlnám mořským Vzdo—
rujice zemi před povodní chraní. -—

[ v průmyslném a podnikavém
Anglicka, kde se nejvíce domy staví
z cihel a zevnějšek zřídka se eVr
huje, s velkou epatmostí a pilností
dělají cihly.

Nejrozmenitější form cihel vy—
hoví ku podivu stavitele ému pře

chu a potřebám, které se řídí
Elo obyče_e a účelu.

Proh.:ídneme-li si ku př. cihelnu
v Holandsku aneb u Londýna, a

orovname-li ji s některou naší ci
elnou, patrných poznáme rozdílů.

Tak u př. v cihelnách u Londýna
dělají soustruhem římsy, sloupy atd.,
což še v jiných zemích buď velmi
zřídka, aneb ani nestává.

Bylo by velmi zéhodné, kdyby
se celistvé stavba cihlami víc a více
rozšiřovala. Domy z cihel nejen
že špíše ohni odporují, nýbrž dělají
se z nich též nejzdravější„ nejsušší
a nejteplejší příbytky. Celistvé, se
střechou dobře spojené štíty dobrým
jsou prostředkem proti požárům, kte—
ré se v novějším čase, mnohd jen
z ohavného zneužívání pojištujících
ústavů proti ohni, u mís tak zméhají,
že můžeme skerem denně č.“stiv no—
vinách o velkém neštěstí toho druhu.



Potřebné. množství cihel mohli
bychom si zao ati-ití íabričnou prací,
mašinami; ne ot dělání cihel spo
čívá na tak jednoduchých pravidlech,
že bychom snadno mohli ruční práci
lidskou vynahraditi mašinami. Dílem
se už takto stava, ač se musíme
přiznati, že mašiny k hotovení clhel
vynalezené svému cíli zůplna nedo
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stojí, pročež ještě mnohých oprav
potřebují.

Zkušeným a vytrvalým mužům
se snad podaří posavédní nedosta—
tak tento překonati, tak že ném
přece bude možno hlavního cíle do
sébnouti: ab chom totiž dělali dobré
a laciné cihřy u velkém počtu.

Drobnůstky
' T. Clarkson, angličan, nejvétsí

odpůrce prodávání otroků, po sedm
let vlastni rukou dopisoval si se 400
osobami; každým rokem dal spis
jednající o zrušení zlozvy u toho,
aby obecenstvo v stálém :) věci té
rozvažování udržel. Cest vykonal
po suchu i na vodě více než 35.000
mil. Tak m šlénkou: osvoboditi
veliký počet 'dí nešťastných, zau
jat byl! .

Bývalé cechovnictví ve Francii.
Pred vypuknutím revoluce íran
couské sedal mistr v každé dílně
na stolici vyšší sedadel tovaryšů, a
i tovaryši si hráli na malé knížata,
buď podle staří neb ššího platu
od sebe se různíce. Mě i hlavy oho
lené a jen nejstaršímu tovmyši a
nejstaršímu učedníku bylo volnonositi vlásenku. Přisel-h kdo do
krému neb do dílny, a nebyl-li mistr,
jehož bylo znéti po veliké vlésence,
právé přítomen, musel se obrétiti
na nejstaršího tovaryše. Mistr od
druhého rozeznaval se i počtem
kadol-í své vlásenky. Mistři krej
čovští a ševcovští měli 'en jednu
kadol-, klenotníci a hodináři dvě,
lékémíci tři atd. Mimo těchto kudr—
linek zachovalo se mezi řemeslníky
až do revoluce ještě množství po
dobných podivnůstek kastovních. V
každém městě, ano skoro v každé
čtVrti panovaly zvláštní zvyky. Tak
v některých městech sestoupili se
ševci v náboženské bratrstvo a v 
značovali se i oděvem, černými pléšvti

s bílým plátěným límcem se odíva
iíce. Teprv zakonodérný sbor vy
zdvihl tuto puritánskou republiku
ševců, zrušiv zároveň všecky stano—
vy cechů prohlésiv nepomeznou
svobodu préce.

Broušení nožů, kos a 'íny'ch
nástrojů řezacích. Na broušení l'itev
osvědčil se zkušeností velmi jedno
duchý spůsob co nejlepší. Brtva
sméčí se as půl hodiny ve vodě, do
níž přídáno as 20. díl dle váhy ky
seliny buď solné neb sírkové, pak
se ozorně otre a za několik hodin
na rousku 'en přetébne. Kyselina
zastupuje z e brousek, le té. totiž
celý povrch břitvy a to všu e stejně,
a není pak než uhlazení zapotřebí.
Smačení to nikdy ještě břitvu nez—
kazilo, zato však špatně uhlézenou
napravila, aniž by toho původ byl
známý. ——A nyní užívají již mnozí
řemeslníci spůsobu toho i k brou—
šení svých nástrojů, nakyslé voda
jest až hanba laciné a nástroje se
tak brzy neobrousí, 'ako na brusu.
Velmi prospěšným y byl zajisté
též při broušení srpů a kos.

Vařená píce pro dobytek dat
nejší. Mr. v Mason vCamden, . J.
Severní-Amerika, vypočítal že libra
vepřového masa ho stojí 13 centů,
když dobytek krmí zrnim syrovým
a 4'/, ctů., když vařeným, které více
vydé. Henry Elsworth mnoho podob
ných pokusů udelal a nalezl že 30 lib.
syrového zrní co do vydatnosti živné
se rovné 13. lib. vařeného zrní při
krmení nepřového dobytka.
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Lípa
11Kněžic v Jihlavsku.')

Zpomtnka na tisíciletou národní slavnost wadlo-Metodýskou

dne 26.1! 26. srpna v Brně 1863.

Vítej lipo, llpo čarokrasné.,
Vévodlcí jako kněžna jasna.

tverokmen tvůj vždy se více šli-í,
Stínem blažíc, an slunéčko žířl.
Jako cedr zápach vonný dýméš,
Květem léčnym rány naše snímáš.
Nad tebou ční hrádek běloskvoucí,
V něm rod bydlí leskem nehynoucí.
Věky přešly, zbořily se hrady, .
Beuřil vichor, spustly krásné sady,
Města slavné zřítila se v rumy,
Padly říše, jak dl žalné dumy.
Ty pak stala's u všech bouří vzteku
Nepohnuta ve svém miloděku.
A i nyní klidně zvedáě hlavu
V bouřných živlů rozníceném davu,

lěyěně zíráš na jezero jasné,němž se zhlída týmě tvoje krásné.
Přijmiž i mne znojem zemdleného
Z cesty krušné v blahost stínu svého.
Dej mi okřat z úpalného vedra,
Seimi břímě z umdlého mi bedra.

A už vzala v milé stíny svoje
Sličný. lípa umdlé oudy moje;
Už mne kochě v mateřském svém

lůně,
Už mne blažl rajské její vůně.
Z jejích listů zejí libé vénky,
Jimiž síla. sladké mi libénky.
Ochlad milý ovlva mé čelo,
Osvěžení čije vše mé tělo.
Rozkochaně k jezeru ted zírám,
S touhou sladkou rémě rozprostírém.
Ana labuť na vlnách se houpa,
Týmě lípy v krystalu se koupě.
Ctyry kmeny v jedno se tu pojí
A vše k sobě nerozlučně stojí.

*) Lípa tato má v průměru 10 střeviců
:. kolem ní může 20—24 osob na lavici
okolo ní jdoucí sedéti. Mát lípa ta vlastně
tři hlavní kmeny, než jeden z techto na
dva a sice na jeden větší a na druhý menší
se rozc

Šumí vítr a v tom ěumném vání
Ku kmenu kmen bratrsky se sklání.
Větev s větví sňatá svatou páskou
Celuje se s pobratimskou láskou.

Luzný stíne na vod jasném líci,
Jakou zvěst chce obraz tvůj mně říci?
Proč jak manna sladký's nitru mému,
Proč tak toužně k obrazu lnu tvému?
Všecky struny v ůtrobě se chvějí,
Toky slasti v duši mou se lejí,
An se na tě, luzný stine, dívám.
Aj což vidím? O čem asi snívam ?

Vidím slavnost, slavnost veleslavnou.
Po níž s touhou prahnuli jsme dávnou.
Kde druh druha k srdci svému vine,
An se z retův pozdrav bratra line.
Všecka plesem rozechvěla v hloubi
Morava zde s echií se snoubí.
Bodrý Slovák spojen se Slezanem
Celuje se s bratrem Moravanem.
Slávie tu praporové vlají,
V modru růže s liliemi plají.
Důstojný kněz, láskou veíevroucl
Ku národu jako nikdo lnoucí,
Vzdává obět Pánu na Výsosti,
Jako Mojžíš prose s horoucností. 1)
A 'ak v hlahach nebeštané plynou,
K yž se zvuky a nebes harfy linou:
Tak slast plyne zemském na podnoží,
An zní s kůru: „O Beránku Boží !“
Lahodou tou měkne tvrdý kámen,
A v něm vaplaje zbožných citů

plamen.

O vy luhy, přespanilé luhy
U města. _tam s květnatými

.) Professor Fr. Sušil, teď kanovník.
sloušil mši sv., přikteréž zpívána na kruchtě
nová mistrovská mše orl Zvonařo, jejižto
nejdo'emnř—jšikrásou jest „OBcršnkuBoží !“

') ]Šlo se odpoledne dne 25. srpna do
luzůnek u Brna : prapory bez hudby, kte
rél k účelu ohmatat-mu poptino nebylo.

uhy,



Aj jak k vám se praporův les valí
A s ním kráčí slovanský lid kaly.
Zášt se chmouři nad těmito pluky,
Neptejíc jim hlučné hudby zvuky.
Ale nebe s lahodou se dívá,
An se libě na ples ten usmívá.
Nemá mráčku blankytjasnomodrýl),
Líbý vánek ovívá lid bodrý.
Dva své sloupy 2) národ bouřně vítá
A jim vděčně slávy věnce skýtá.
S obdivem též ku hvězdě pozírá,')
Jejiž jasnost slaví země šírá.
Zahrmí střelba, střelba slávoblasná, ')
Umlká vše, tichost vládne včasná.
Vstane řečník, rázná slova hlásá
A ves zástup s hromnýmtleskem jásá.
A už tonu v moři harmonií,
Jež v mé srdce proudy těchy lijí,
Neb au vlny stříbrozvuké lynou,
Cyrill,Metodžehnaiícnám ynou.5)
Hromem zavzni: „Zlomte pouta

hnusnál“
Ohlas volá: „Zlomte pouta dusná !“—
Z časů šerých choral revelebný
Rozlívá se ve hlas modlitebný:
Pomiluj ny, Gospodine svatý,

Eg,-ŽŠOtec v lásce přebohatýf)' ým krokem Staročech tu
kráčí,7)

Tváří jeho žádný pláč nesmáčí.
V srdci chrabr vesele si zpívá,
Ramonem svým vlast svou mužně

rývá.
Pásma černých trhají se mraků,
Blankyt modrý zas se jeví zraku;
A už opět u velebné kráse ,
Se vsíněhou vla st mazaskvívá se.“)

') V ten jakož i v následující den 26.
srpna byla nejkrásnější pohoda čili jasno.

:) Palacký a Rieger, hlavni to sloupy
národnosti českoslovanské, zavítali k té
slavností.
! 8) Také Dr. Purkyně, co fysiolog proslulý
u všech osvícených národů, obcoval slav
nosti té.

*) Střelba ; moždířů oznamovala lidu po
celých lužánkách se liřícímn začátek slav
nosti.

') Provozován nejprvé „Cyrill a Metod.“
veliký sbor s průvodem hudby od P. Křiž
kovského s textem Suiilovým.

') Píseň sv. Vojtěcha: Gospodi pomiluj
ny. Sbor upravil Zvonař.

") Staročeská, sbor od Fr. Škroupa.
') Vlasti, dvojsbor s průvodem hudby od

Lod. Procházky. l
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Blesky srší, hromy stračně hlučí,
Vrah se chvěje, an ta slova zvučí:
Ovykdožjste Boží bojovníci,')
Zemi střezte, práva milovníci.
V čele země skví se zlatá Praha, 2)
Srdce vlasti, matka naše drahá.
Živě zní tu: „0 ty drahá máti,
Láskou veždy budem k tobě plati,
Budem tobě slávy věnce lésti,
Srdcem věrným vždy se k tobě nésti !“
A zas ohněm pobožnosti zňatá_
Volá mysl tato slova svatá:
Necht vždy Otče, milýnebesPane,“)
Na nás rosa milosti tvé kane.
Proste za nás, apoštolé naši,')
Dědictví ismet, synové jsme vaši.
Hučí řeky, zašuměly bory,
Zpěvem jarým znějí doly, hory.
S MetodemzasSvatopluk k nám vítá,
Velehrad jim věnce slávy splitá.

Zajde slunce, vz luje krásná luna,
V ohnicb plane l)(aždá sadu zuna.
„Moravo,“ znít, „Moravičko milá,
V tobě žije mládež ušlechtilá.“
„Hej Slovane,“ každé ústo zpívá,
Auto chmelem tělo pookřívá.
A co srdce nevýmluvně plesa,
Bratr bratru v náruč blažně klesá.

Mine půlnoc — krásná vzcházi zora,
V jasném zlatu plane každá hora.
Všaký spěchá k Thaliinu chrámu
Rozkochat se v kouzloděkém drámu.
Vyjde Orfej se slovanskou lyrou,5)
Obměkčí měd, hýbá skalou čirou.
A co něžná Filomele pěje'l),
Každé srdce rozkoší se chvěje.
Vstane slavík od Vltavy ladné '),
Kouzlí z prsou zvuky čarovnadné.

1) Kdož jste Boží bojovníci, staročeský
sbor od Bohuslava : Čechtic.

7) Na Prahu, sbor od V. J. Velta
') Otče náš milý Pane, staročeský chora-|

od J. L. Zvonsře.
') Slavnostný sbor ku tisícileté slavnosti

Velehradské, s průvodem hudby složený
od Hynka Vojáčka.

5) Ferd. Laub, houslista slavný, okouzlil
vsechny svou hrou na housle.

s) Slečna Ehrenbergovs, výtečná pěvkyně
České opery Pražské.

") J. L. Lukes přednášel národní písni
spůsobemjemuž není rovně. &;, “3,5 „
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H'bá Brnem Lumír od Dunaje, ')
Zšvítá jaro, máj tu v myslích plaie.
Umný Hlahol reky ze sna budí,2)
Reky dávné se železnou hrudí.
Orlice si rázně pějíc vodí:3)
„Moravan se nikdy neodradí.“
A už sype národ slávy věnce
Na každého skráně oslavence.

Na náměstich chodí jinochovéý)
Krásou sosny, udatností lvové,
S nimi děvy růžolicích tváří,
Ana let jich liliemi září.
Rudo íl prapor s nivou modrou
Nítí hu bou mysl jejich hodrou.

Mine půldne, a vše pílí v sady5)
Pred nimiž jsou ladné letohrady.

Hudba hraje, srdce poskakuje,Praporův les vpřed se pohy uje.
Pí'es Svratka most davem se otřásá
A nad množstvím nevídaným žásá.
Rozhostují pod horou se řady,
Jižto krášlí lesa lihovnady.
An tu víl-í libé hudby zvuky,
Veselí se valné lidu pluky.
A tam opět s hory písně znějí,
Jak kdyz s nebo cherubové pěií.
Sladce tu „Kde domov můj“ zaznívá.

Chrabrost rekův „Naprej“li v srdcev vá.
„Utonulá“ kouzlem toku svého
Hlásá krásy zpěvu slovanského “).
Národ sám si v proudech harmonie

Vlastnlch písní — věnce slávy vidě?Z tisíc hrdel „He' Slovansl“ h u ,
Ana sláva vlasti, ráli zvučí.")

') Vídeňský zpěvácký spolek zpíval:
Přijde jaro sbor od B. Tovačovského.

:) Zpěvácký spolek z Králové Hradce
Hlahol uspěl: Rekův seu.

3) Orlica, Prostějovský zpěvácký spolek
zpival ,Morsvan“ (vlastně um.-van).

4) Byli to jinochovd s děvy z okolí Klo
bouckébo u Brna, jen! na vosích s hudbou

& prapory přišli.) Odpoledne o 6. hod. byla národní bs
seda v Písárce, zábavném to lese u Brna.

6) ,.Utonulá“ výtečný sbor od Křížkov
ského, vybudovaný na písni národní.

") Zpívala se moravská kadryla od Hel—
lera, kde jsOn rozličné pisně moravského
lidu v krásný, mílobavný celek spojeny.

') Ku konci slavnosti provolalo se Jeho
Volič. císaři a králi celemu za milostivě

gež když dumám o slavnosti krásne,erně chmury kalí nebo jasné. ')
Duje vítr, sloupy prachu víl-í,
Blesky hromné na nebesku žil-í.
Padne dub tu, padne štíhlá jedle
A hned sosna roztříští se vedle.
Blesky rázráz v stony lesné bijí
A tam v dům zas s plá olem se vryjí.
Nad lípou už, kde má láhy pramen,
Rachotí hrom, žíří blesku plamen.
A já pláču, hol-ce naHkaje,
Z těsných prsou stesk ten vyvírajc:
Krásná lipol lípo přežádoucí,
Má t radost, má ty lásko vroucí,
Umd é vedrem blažíc dráhně věkův,
Skytajic viem balsamových lákův,
Už už padneš, nic tě neuchrání,
Vrah tvůj jásá, hrány ti vyzvání.
„Veta po ní! nikdy nepovstane,
Tenkrát,“ dí on, „bleskem v ohni

z lano.“
Běda! běda! rázráz blesk bijí,
Z čela mi se říčky potu "jí.
Blesk se mihne! Udeří hrom běsný,
Procitnu v tom, sen mne mije děsny.
A má lípa — o jak dýchám volně,
Ve strachu byv hruzou sevřenbolně—
A má lípa ve vší svojí kráse
Kouzlem vesny pne a zelená se.

Ano lípo! vroucí radost moje,
Klidně zíráš na svých vrahův roje.
Velebný hrad nad tebou tu stojí,
Jenž tě chrání v živlů vzteklém boji.
A hradtenjsou blahověsti naši,
Kteří hromy od Tebe vše plaší.
Pod jich berlou mocně tě stí-ehoucí
Rozkvěteč se ve vší kráse skvoucí,
A vše rány člověčenstva zhojíš,
An co máti včem kvas míru strojíš.

Matěj Procházka.

dovolení této národní slavnosti vroucně
poděkovací Sláva.

') Za příčinou porad, které právě v tento
čas o novém uspořádání spolku německého
se konaly, pojala mnohé rakouská Slovany
obava, jakoby z toho jim mnoho nových
svízslů & strastí ano i utlsčeni jich pojíti
mohlo, kterážto obava však brzo msrnou
se býti ukázala.



Církev

Za našich dnův vykřikují jistí
lidě ustavičně do světa, že nesmí prý
býti trpen „stát ve státu“ a proto Cír
keV, kteráž dle jejich domnění jest
takovýmto státem v státu, musí býti
potlačena, pravomocnostjejí zničena
a Církev podřízena všemohoucímu
a všeovládajícímu státu. Odtud přýě—
tí se bludná věta 19. sv. Otcem
zavržená, v Enciklice „že prý Církev
není pravá a dokonalá společnost
úplně svobodná, nemá též svých vlast
ních a stál ch práv a tudíž světské
moci přiná eží stanoviti, která jsou
Církve práva a meze, v kterých by
tato práva vykonávati směla.“ Dobře
tedy bude a užitečné, abychom po
znali, jeli Církev pravá dokonalá od
státu rozdílná společnost.

A tu již klademe si otázku:
Je Církev a stát jedno? A odpoví
dáme směle: Nikoli. Mezí Církvi a
státem jest makavý a podstatný roz
díl. Církev liší se od státu již svým
zakladatelem. Neboť zakladatelem
Církve přímým bezprostředečnýmjest
sám Bůh — Syn Boží — Ježíš Kris—
tus, kterýž mohl tedy říci, že krá—
lovství jeho — Církev —- není z
tohoto světa. Zakladatelem ale a
původcem států rozličných byl Bůh
nepřímo, prostředečně skrze lidi.
Nebot lidé řízením a dopuštěním
Božím zakládali státy rozličné majíce
v tom od Boha svobodnou vůli, ale
zakládali státy často na bezpráví a
křivdě,jak učí dějiny lidstva, a proto
státově takoví neměli žádné stálosti a
jak povstali tak se opět rozpadávali.

Církev liší se od státu i udelam
svým. Církvi vytknul zakladatel její
na účel vnitřní posvěcení, oblažení
a s asení veškerého člověčenstva,
Vyt nul jí účel, kterýž sahá až za
hranice tohoto života, do věčnosti.
A státu jest se starati o to, aby prů
chod se zjednal právu a občanskému
řádu, kterýž směřuje k oblažení
danému jednoho národa anebo více
národův v jednom svazku státním
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a stát.
spojených, anebo docela má stát na
starosti jen časně blaho jedné toliko
části národa. Ajako jest nesmrtelný
duch daleko dražší a vzácnější člo—
věka částka nežli tělo smrtelné a
porušitelné: rovněž tak účel Církve
nad účel státu jest vyvýšenějěí a
důležitější.

I měr, kterýmž ůsobí Církev
a stát.,jest od sebe roz ílný. Církev
počíná s Bohem, jenž jest 'eden, a
blíží se k jednotlivým lidem, terýchž
jest nesčíslné množství, a ponechá
vajíc jim jejich ráz a povahu ná—
rodní vede veškeré lidstvo k Bohu..
Stát ale množství lidí povahou od
sebe rozdílu ch v jedno spojuje a
usiluje utvoríti jednotu národní ne
rozlučitelnou.

I obor působení Církve a státu
není tentýž. Církev rozprostírá se
po všemmíru po veěkerém světě
a působí v člověčenstvu; stát ob
mezuje činnost svou na jedinou zemi
a přes hranice a meze této země
nesahá jeho činnost a nerozprostírá
se ani o vlas dále. K Církvi ale
pravil její zakladatel: Jdouce po
všem světě, učte všecky národy.

I prostředky obou, Církve a
státu, jsou od sebe rozdilny. Církev
vládne mocí duchovní, státu jest tře
ba moci hmotné, meče, bodákíi, boři
cích děl, vojska, moci zevnitřní, kte—
ráž, dobře—livěc uvážíme, nezáleží
leč v zevnějším donucování.

Zákonodárství c_írkevní &statní
liěí se od sebe; nebot Církev podro
buje svému zákonodárství i vnitřníži
vot, svědomí, myšlení, žádosti, úmysly
a pohnutky a nepostačí jí pouhé
zevnitřní vyplnění zákonův a nutí—
zení jejich čili tak nazvaná legalnost,
zákonitě chování; stát ale uevsímá
si toho jakým kdo úmyslem plní
zákony a ustanovení jeho, prohlédá
k tomu, aby se zákonové plnili na
pohnutky nebera nižádného zřetele.
Církev i stát zapovídá.na př. krádež;
ale Církev co od Boha ustanovená
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náměstkyně a strážkyně zákona za
povídá i žádost cizího statku a jmění.
Stát i Církev velí dávati almužnu
a víme to ze skušenosti, že stát při
rozličných příležitostech vybírá dár
ky a příspěvky na chudé, ale jakým
úmyslem a zdali rád či nerád, s
chutí či nevolí je dává dárce, je státu
lhostejno. Církev velí pamatovati
na chudé a nuzné & ohmýšleti je
dary, ale ona připomíná dárcům
také, že jen „veselého dárce miluje
Bůh“ a kdo dává almužnu, aby byl
chválen od lidí, ten že vzal již
odplatu svou. Církev i stát zakládá
domy pro nemocné a dává je ob
sluhovati a léčíti, ale 'aký tu rozdíl!
Stát má služebníky, tei'íž za mzdu
časnou nemocné obsluhují, jich se
njímají, a kdyb mzdy nebylo, ne
bylo by ani o sluhy nemocných.
Církev taky zakládá nemocnice a
ošetřuje v nich nemocné skrze slu
žebníky, a údy své, milou—dněbratry
a sestry kteří ne pro mzdu časnou
nemocné obsluhují aniž proto jedině,
že bídáci a lazal'í jsou, ale proto, že
v nich vidí samého Syna člověka,
kterýž řekne jednou k mílosrdným
a útrpným těm duším: Nemocnýjsem
byl v hratřích svých a vašich, nav
štívili-, obsloužili jste je, mne jste
obsloužili, mně prokázali, co jste
jednomu z nejmenších mých bratři
učinili.

Jest tedy Církev od státu zcela
rozdílná společnost a liší a dělí se
od něho svým zakladatelem, svým
účelem, obor její činnosti jest daleko
rozsáhlejší, jiné jsou její prostředky
a zákonodárství její dokonalejší. Cír
kev jest sama o sobě společností,
kteráž má své vlastní zřízení, své
zákony a není podrobená státu,
alebrž svrchovaná a samostatná,

samosprávná a svézákonná tak dobře
jako stát. Církev jest svrchovaná a
stát jest svrchovaný, Církev není
pod státem ale stojí vedlé státu co
rovný vedlé sobě rovného. Ano
Církev účelemsvým vyniká nad stát,
zakladatel jeji vytknul jí vyšší a
důležitě'ší úkol než jaký má a ja
kému dJostáti má stát. Ale at se
hádají a prou s Božským zaklada—
telem nepřátelé Církve, kteráž ne
může jim k vůli upustiti od práv a
povinnosti, od plnění úlohy své v
člověčenstvu, sice by upustíc od své
ho účelu, od svých práv samý-mBo
hem ji daných sobě sama půdu pod
nohama podkopávala. Je-li však
Církev samostatná a svrchovaná,
samozprávná a svézákonná ano stojílí
účelem sv'm nad státem, byl by to
nesmysl, a y nižší vyššímu, aby stát
Církvi práva a povinnosti odměřoval
a odvažoval, aby se jí do jejího oboru
míchal a pletl, aby míchal se do je
jího zákonodárství a do kázněa snad
chtěl ustanovovati, co by údové Cír—
kvo věřití, co zachovati měli; byl
by to jen přechmat, kdyby stát chtěl
na př. ustanovovati, kolik se má sv.
svátostí udělovati. A kde se co po
dobného děje, jest to hrubé násilí,
kterémuž se Církev opříti musí vší
silou a všemi prostředky dovolenými,
kteréž jí po ruce jsou.

Jen u rotestantův jest církev
či lépe jejic náboženské vyznání
služkou státu, nebot u nich latí
zásada: Cu'us regio illius et relígio
t. j. Čí je království toho jesti ná
boženství. Avšak protestanti dobře
cití tíži a zlé a špatné ovoce této
zásady a rádi by se vymanili 2 od
danosti a z otroctví státu -—k yby
mohli. —

Drobnůstky.
— Nová laciná obův. Jistý pan

Sparker Hall vynaleznul nový spůsob hotoviti obuv sproslšího dru u,
záležející z plstš a kaučuku. Obuv
tato nahradíti má dřevěnky, která u

anglických dělníků obliby nedošly,
ačkoliv proti zimě &.vlhku nohy nej
lépe chrání. Cena nové obuvi plstěné
obnáší „toliko 2 V, šil. (11/2zl.) za pár.



145

Trappisté.

V minulých stoletích byly založeny mnohé řeholyg kteréž oh
hájeni Církve Kristovy proti nepřá
telům jejim, [; rozšíření pravě osvěty
a vzdělanosti směřovaly veškerou
činností svou, a jichžto zásluhy žád

ný u(příti nemůže, kdo jen poněkud
znít ějiny církevní. V době (pozdější arci uchýlili se mnozí ů ové
řehol starších od prvnotné presnosti,
dílem poměry časovými nucenijsouce
dilem i sami po větší volnosti bažíce.
Tak zvláště od rozšíření reformace
německé, již tedy před sněmem Tri
dentským, začala s. do našich ještě
dnů se udržuje jakási nechtít lidí
světských k oněm přílišné sebe za
píraní ukládajícím řeholám, kterážto
nechut úzce souvisí s novověkým
pohanstvím a touhou (protestantis
mem a racionalismem rozd mychanou)
po vybavení člověka z všelikých
mezi, jež rozumu jeho a smyslným
chtíčům klade evangelium Kristovo.

Tím více nás to překvapuje,
že v té samé době, kdežto vždy
větší mírnost provlvala zákony l'ehol
stsrýchi znovu teprv založených,
nehynoucí síla Církve katolické do
vedla celému světu na odiv utvoi'iti
řeholu, kteráž přísnosti svou daleko
předčila nad řád Benodiktův a prv
otnýeh Cisterciěkův, —-řeholu to
Trappístův.

Zakladatel její Armand Jan
Bouthíh'er dc Rancé (nar. 1626) po
cházel ze vznešené rodiny v Paříži
sídlící a teprv 11 let jsa stár požíval
již příjmyněkolika opatství a jednoho
kanovnictví. Takovéto nepřislušnosti
sice od Církve byly na sněmu Tri
dentském zakázány, ale ve Fran
couzsku si tehdáž zákonů těch nc
valně všímali. I ve vědách světských
i v bohoslovném studium vynikal
Armand nade všecky jiné. Byl vy
svěcen na kněžství a r. 1653 povýšen
za doktora v bohosloví. Od ducho
venstva r. 1655—b7 v Paříži shro—
mdžděnčho byla mu svěřena.péče o

vydáni Eusebia a jiných spisů cír
kevní starobylosti. Nicméně oddal
se hejřivěmu životu, jemuž dříve byl
uvykl, ještě po několik let svého
kněžství. Spatřiv kdysi nenadále
mrtvolu osoby jemu drahé, ()jejímžto
úmrtí ničeho dříve nevěděl, stal se

- zamýšleným, přemítal o posavadním
životě svém, a brzy dozrál v něm
pevný úmysl, že se odřekne všech
rozkoší pozemských, a že v pravé
kajicností konec zití svého očekávali
bude. R. 1660 odřekl se všech svých
důstojnosti, podržev toliko opatství
La Truppe, kterýžto klášter leží v
pusté lesné krajiněv Normandii. Když
Armand zde chtěl zavésti přísnou
kázeň cisterciáckou, protivili se tomu
mniši, tak že byl nucen je prepustiti
a uvésti tam jiné z přísnějěího kláš
tera v Perseigně. J ešte opat Armand
posud mnichem nebyl, vstoupil r.
1663 sám do Perseigne-ského kláš—
tera, a odhyv noviciát., složil sliby
řeholné, načež r. 1664 se navrátil do
La Trappe. Zde uložil bratřím řeholy
mimo jiné tu povinnost, aby stálé
mlčenípo celý život svů' zachovávali;
jedině &představeným lůětera směli
mluviti; sami mezi scbou si zname
ními mohli sděliti jen to, čello ne
vyhnutelná potřeba žádala. Zádný
z bratří nevěděl, z jakého rodu, neb
z které země soudruhové jeho po—
cházejí, čím dříve byli atd.; to věděl
jen opat sam. — Bouthilier musil svel
kými obtížemí zápasiti; opat hlavní
ho kláštera v Cisterci protivil se vše—
obecné reformě celé řeholy Cisterci—
ácké,jakouž Bouthilierchtělprovésti,
a také Papež Alexandr VII. nestvrdil
přísnéhozákona Tra istův. Nicmé
ně setrvali tito neoblomně při za
počatém díle. Bouthilier zemi-el, na
po ele jsa oložen, dne 27. října
1780, —- nagež teprv r. 1713 zákon
Trappistů došel potvrzení od opata
v Cisterci co hla celého řadu Ci
sterciáckčho. R. 1 90 vypudíla fran
couzská revoluce řeholníky : La
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Trappe ; i utekli se, tělo zakladatele
svého s sebou odnesše do Švýcarska.
R1796 založenyjsou kláštery Tra 
pístů v Anglicko, ve Š anělíc ,
Westfálsku, 1803 vNizozemiiliu, 1807
v Italii, 1811 v Americe blíž řeky
Mississipí. Teprv po r. 1816 zakou
pili Tra isté opět původný svůj kláš—
ter vLailg-appepdkudž řádtento brzy
i do jiných částí Francie uveden byl.

Jeden z klášterů Trap istských
nalezá se blíž městečka Ro anu (pů
vodné sídlo knížat z Rohanu) v
Bretagně, nazván jest Thymadeuc

%bretaňsky tolik co: dům dobra).ajímavý jest kratičký výpis návětě
v , kterouž spisovatel cizozemee r.
1 64 v tamě'ěim klášteře učinil.
Slýchával jindly, že Trappiste celý
den trvají na modlitbách a nic ne
pracují; jak se tedy podivil, když
se ku klášteru blížil a zaslechnuv
vážný hlas zvonu, viděl, kterak na
toto znameni z rolí vůkol ležících
se vážn'm krokem vousatí mniši s
holými hlavami domů ubírali, jedni
jdouce za pluhem, jiní za stádem
volů a krav; zahaleni byli v háv z
hrubé látky, někteří nesli v rukou
motyku a rýč. Před 20. lety, když
se tu Trappísté usídili, byl tu les
a pastvina; nyní pak pilná ruka
mnichův již proměnila vše v ole a
luka. Jak mile ten onen novy stroj
se ukáže opravdu prospěšným v ho—
spodářstvi, jak mile se stal pokrok
v tom onom odvětví rolníctví, již
Trappísté upotřebují vynálezů těchku
svému prospěchu,tak že klášter jejich
jest ustavičným vzorem dobře zříze
ného hospodářství pro celé vůkolí.

Nad vraty je nápis: „Dům
Páně.“ Vrátný uvedl pocestného k
hestinskému mnichu, jehož povin
ností jest starati se o cizince. Vedle
kláštera stojí dva domy; jeden
slouží k přechování cizinců & chu
dých; v druhém přebývají strávníci,
lidé to, kteříž po samotě a pokoj
něm ukOnčení žití svého bažíce sem
se uchýlili, a za jistou peněžitou
náhradu úplného zaopatření zde
docházejí, anižby byli pravými mni—

chy. Pokoj takového strávníka jest
velmi pohodlný, jet v něm skříně
s knihami, psací stolek, bílé zá
clony, a postel, vše z dubového neb
ořechového dříví; a též strava 'ejich
jest chutná. Na večer se scházejí
strávníci v hovorně, kdež do určité
doby rozmlouvají; jinak mají zcela
volný pořádek domácí.

Jinak ovšem 'est v klášteře
samém. Na stěnác nalezají se
všude zbožné průpovědi. V kostele
modlili se mniši hodinky; majít
zvláštní způsob zpěvu, jenž se liší
od zpěvu sv. hoře.

V jídelně sestaveny jsou stoly
na způsob podkovy. Uprostřed se
nalezá katedra, kdež mezi jídlem
jeden z mnichů předčítá. Trappisté
obědvají v půl třetí odpoledne, a
BlCe: polívku z vody se zeleninou,
a zemčata nebo bílé fizole. Ná oj
záleží z eidru neboli vína z jabiJek
připravovaného, smíšeného s vodou.
Chléb jest upečen z mouky, v níž
ponechány jsou otruby. Masa, mléka.
pokrmů s vejcemi upravených, vína
z hroznů nepožívá Trappista nikdy.
Mimo oběd nedostávají mniši po celý
den ničeho, nemajít snídaní ani ve—
čeře. Nedostane-li při obědě některý
mnich chleba neb vody, smí se o to
hlásiti; o jiné krmě neb o nápoj
nesmí však upomenouti posluhujícího
bratra, když tento naň zapoměl, jen
bratr vedle sedící smí na to upozor
niti, a kdyžby neupozornil, musí
onen hlad tr ěti.

V síni apitolné žaluje každý
bratr sám na sebe a u přítomnosti
všech mnichů vinen se dává. z těch
hříchů, jichž se proti řehole toho dne
dopustil, začež mu představený uklá
dá přísné pokání. -—Šat Trappistů
jest dvojího druhu; do olní práce
berou dlouhý háv bílý s cruým ška
pulířem a černou kapucí; v chrámě
a 0 dnech svátečných mají široký
talár z bílé látky víneněs červenými
též velmi širokými rukávy a čer
venou kapucí. Pod řehoíným ěatem
mají hrubou vlněnou košili, nebot
košil plátěných nositi nesmějí. Cely



Trappistů jsou tak malé,jako kabi
nety v našich Iovarnach ; misto dvel'i
zakrývají vchod do cely dva kusy
sukna; v celi nalczá se židle, kle
kátko a umrlčí hlava; na dvou prk
naeh leží vlněná. pokrývka a sla
měn ' polštář — tot lože, na němž
s i rappistavřoholnóm rouše svém.
Je dvě hod. v noci probudí jej hlas
zvonku, načež jest přítomen společ
ným modlitbám a mši sv. až do čtyr
hodin. Na velké svátky konají
mniši ve dvanact hodin v noci mo 
litby své.

Po čtvrté hodině ubírá. se každý
za vykázanou sobě praci; při nei
většim vedru nesmi si šátkem uti'iti
pot z čela se řinoucí, nýbrž rukou
toliko, a v největší zimě jest mu
malá. jen chvilka propůjčena, aby
se poněkud ohřál. O svých příbuz
ných nedovi se žádný z mnichů niče
ho; každé psani drží opat; dojde-li
ho zpráva o smrti příbuzných neb
pratel některého z bratři, ohlasi to
všem shromážděným mnichům těmito
slovy: „Zemřel otec, matka, bratr,
sestra jednoho z vas; modleme se
všickni za jejich věčné s aseni.“

Když se Trappistovi přiblížila
posledni hodina, kladou jej bratři

Přirodopisná
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oblečeného v roucho řeholné nadpo ela slamu, a konají při něm mo lit y,
až duši svou Bohu odevzdá.. Pak
vztáhnou kapuci přes hlavu jeho a
bez rakve kladou jej do hrobu v
rouše řeholném.

-Na hrob nebožtíka bratra se
postaví dřevěný kříž na němž po
znamenáno jest jméno zesnulého &
den jeho úmrtí. Sotva že hrob jest
zemi naplněn, již se dají všickni
mniši vesměs do práce, aby vykopali
hrob nový pro toho, kdo z nich
první umře. Tento hrob jest pro
všecky každodenní upomínkou na
smrt, a odtud bezpochyby vznikla
pověst, že se Trappisté vespolek
pozdravuji slovy: „Memento mori“
(pomni na smrt), aneb že každý
Trappista den co den musi sám pro
sebe hrob kopati; což není pravda.

Poznamnání. Dle tohotovýpisusluší
opraviti některé mylně zp švy a náhledy,
jež čteme v kalendáři „ caka-moravská
Pokladm'ce 1865“ na stř. 90. v článku
„Řehole Tmppist—ůvf' Zdá. se, že p. spi
sovatel čerpal z pramenů, Církvi katolické
nepříznivých.

vypracování.
Trojlístek.

(Misto předmluvy).
!ý/tufnfu, .

V neděli Exaudi stali tři chlapci
v Polanech pohromadě. Crhajme
noval se jeden, Adam druhý a Hanuš
třetí. Pažit pod jejich nohama byla
tak zelená, 'ako limec u kabátu
mladého mys 'vce z PaSCk', a nad
nimi v květóuci jabloní bzučelo to
od včeliěek, které přicházely a od
cházel .

C apci ale měli dlouhou chvili.
Crha zatočil se na patě, a podpatkem

své boty vyvrtal díru do země,
Adam okusoval si nechty a Hanuš
ae škrabal za uchem, všichni tři
hleděli k zemi jako _máiovl brouci,
kd ž přemýšlejí. Rekl-li jeden:
„Nyařežemesi pištalek,“ kroutil druhý
hlavou a řekl-li onen: „Co budeme
dělati ?“ dali ostatni dva takovou
odpověď, 'ako pařoz.

Tu že pan učitel okolo zahrady.
v níž chlapci stali. A iak by dobře

10*
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to pro ně bylo bývalo, kdyby byl
přes plot na ně zavolal: „Chlapci,
pojďte se mnou !“ a kdyby byl s
nimi tam nebo onam šel a byl jim
hezký příběh četl pod velkou li ou
přede vsi, aneb byl jim ukázal de
rostou doubravníky (hřiby) a mo
draky v lese aneb byl s nimi na
kopec Holín vylezl, kde jest viděti
stopy zdi, hradeb a příkopů starého,
Od Ziz'ky roztlučenéko zámku, a byl
jím vypravoval o starých časech a
udalostech v Čechách, na Moravě
a v Uhrách, a. třeba i také jak se
otvírají poklady, když se pašije v
kostele čtou, a jak jich lidé hledají.
Učitel ale šel okolo zahrady a ne
zavolal na chlapce. A chlapci se
rozešli pro samou dlouhou chvili,
jako duhy prázdného sudu ve sklepě
ježto nevědí, co by dále při sobě dě
lali měly, jeden tam, druhý onam,
a třetí opět jinám.

Crha šel se svou dlouhou chvíli
na dvůr pošty, a se díval stul-tama
pod šlehami, jak dostavniky přijíž
děly a odjížděly, jak p_oeestni se
svými podivnými čepicemi a ranceml
vystupovali a vstupovali. Takét ne
odchazíval s praznou. Nebot po
štovský, jemuž se byla cestou při
kryvka s koně stratila, poslal ho,
'i hledat, a obdaroval ho krejcarem,
ltdyž ji nalezl a přinesl, a od jed
noho pana na poštovském voze, pro
kterého psaní b ! panu faráři do—
nesl, dostal i ta (: gmš.

To se zlíbilojemu ijeho matce,
tak že proti tomu nic nenamítala,
když pravil, že nepůjde ku krelčlmu
Jehličkovi do učeni,něbrž že zůstane

ři poště, a že se chce svým časem
také do těch velkých bot a kože
ných kalhot dostati a trubku nu
šňuřo přes zada pověšenou nositi. —
I tedy chodil od této chvíle den jako
den na oštu, a byl tam chován
jako vrabec, kterýž jak mile se
počal den rozbřeskovati, na dvůr
přichazival a večer opět do svého
hnízda se navracel. Nikdo mu ne
poroučel, aby přišel, nikdo aby ode
šel, nikdo že se mýlí, nikdo, že ho

potřebuje. Než ale kde něco dva dě
lati mohli, by byl všude při tom. Jest
liže poštovský své boty viksoval,
cidil on ostruhy, aneb když se jeden
kůň zapřahal, chápal so druhého, a
když držitelova pošty plátno na
bělidle polivala, nosil v cevně vodu
!: tumu z potoka. Také u stolu ne
měl ani mista ani lžíce pro sebe;
jedl co čeladka nechala, a když se
najedl, utřel lžíci o modré sukno a
vhodiljí do stolníku; mísa s hliněné
talířky ale vynesl do kuch ně.

Po dvou nebo po třec letech
zasvitl den, kde držitel pošty k své
ženě řekl: „Dnes jest sv. Martina
ajsi-li s tím srozuměna, vezmu Crhu
do služby.“ Držitclová pošty neměla
nic proti tomu. Tohotéž rana, prvé
nežli Crha dostal závdanek kopl ho
nový kůň, kterýž Crhu ještě neznal,
a přcrazil mu hnát. Musel dvanáct
dlouhých neděl doma přeležeti, a
pak _mčl ještě jednu nohu kratší.
Bylot to smutné podívání, když při
svém prvním východu z domu za
rakví své matky pokulhával, která.
samou starostí o něj hořem zašla.
Od hrobu půdil opět na pošta a
jídal tam od této chvíle chléb z
milosti.

V létě stravil noci na seně a
v zimě libaval na lavici ve světnici
hostinské, aneb se uhnízdil v ko
nírně do postele poštovského, na
kterého byl pořádek v noci jeti.
Košile a šaty, které se v domě od
ložily aneb pohodily, připravovaly
se na něm pro apírnu, a co jídla
a pití potřebova, nechali hosté ve
džbánkdch a čelddkavmisech stati,
nepočítaje tučných kousků, kterých
se mu dostalo, když posvícení sc
drželo, svatba byla aneb jiný den
hostina so dávala. Slovem Crha žil
so svou chromou nohou, jako drozd
na velké jabloní, co nezvaný host,
a předcc trpěn. Ješto ale byl tak
poctivým, jako starý domaci pes,
staly mu všechny dveře otevřeny a
držitelova pošty pravila mu vícekrúte
než jednou: „Crho jdi do komory
a vyhledej jablka, co už nahnivaji,“



aneb „Jdi do výstupku a přines
dětem švestek a ořechů.“ Také
měl titul který až na maličkost skoro
tak vypadal, iako majitel nebo drži

tel East :, nebot v celé vesnici a voko ' ní do ho jinak nepojmenoval,
než „Crha z pošty“.

Najednou ale, asi po osmi nebo
desíti letech, roznesla se pověst,
Crha že zsvšivěl, a od té chvíle
nechtělit ho na poště už trpěti a on
tam nemohl zůstati, tak jako co muž—
ského jména jest v panenském kláš
teře. Musel! se uhytovativ pastouěce,
a odtměiii přináleželk něj
nižěímu druhu žebráků, kteří dále
než pod okna a přede dvéře nepři
cházeji. __---——

Adam ale, na kterého pro Crhu
zapomenouti nesmíme, šel onu neděli
se svou dlouhou chvíli do lesa kde
mnoho starých buků etalo, a lesní
holubi všudy vrkali jako by věděli,
že jsou v knížecí oboře, a že se
nemají od nikoho čeho obávati.

Adámek ale málodbal na oboru,
a nic si nedělal z toho, že byla kní
žecí, nébrž on vylezl zde na jeden
buk tam zas na jin ', a vybral pěkně
mladé, kterých zdi: v hnízdách na
opálky bylo, a prodal je po grosi
do rozličných kuchyň hezky po tichu.
A když groše promlsal přišel v úterý
a ve čtvrtek opět a učinil taktéž.

Když se napotom učcnníkem
u ševce u potoka stal, nešlo mu to
už dobře a honbou v lese, nebot ve
všední den musel s vrankou do
Chlebovína jezditi a v neděli a ve
svátek se už často smrkávalo, nežli
on věechno dílo roznesl, anebo s
mistrem od koželuha z města domů
přišel s uzlem kůže na zádech. Avšak
v svatvečerní hodiny dělával oka.

z.pevných konopných motouzů, an íkl je sem tam do plotu zahrad
za humny. A přisel-li polní zajíček,
a chtěl-li mlsati, v letě na jetelince
a jiných bylinách, v zimě ak
na chřástech které se tam na Ero
madách pro dobytek uchovávaly,
aneb chtěl-li když mnoho sněhu na
padlo,;kůrnmladýchj ablo'ňekohrýzti,
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chytl se za krk a vzal za své, jako
kvíčala vc smčcce. Adámek ale
řídko kdy osedlal svou vranku ::
rána prvé, nežli by byl ve svém há
jenstvl (revíru) se poohlídlachyceně
do zástěry sebral. Zvěř-inu mu od»
koupili na poště, a kd ž svědomí
paní držitelově pošty ta (! sem tam
se pobouřiloa se rozkřiklo: „Kdyby
nebylo schovávaěe, nebylo by také
zloděiel“ aneb něco podobného pro
řeklo,odpovídávala vždy kuchařka:
„E co, co jde do úst není hřích,
ale co jde z úst; a kníže pán má
zajíců dost. Což jich neběhá po
jatelištíeh dost, jako něhdy desát
kových kuřat po farském dvoře?“

Za peníze zajícovč koupil si
Adámek nově náčiní a ranec a šel
do světa na zkušenou, přímo přes
hranice do Němec a do výcar a
do Francouz. A když se po osmi
neb desíti letech opět domů navrátil,
nemohl se dosti vynachváliti krás
ného tam živobytí a obzvláště to si
chválil, že tam v zemi každý smí
stříleti všecko, co mu koli pod ruku
přijde,zajíce, srnky ijeleny. S listem
dovolovacím od sudího může se s
zbrani na zádech celá francouzská
zem pochoditi. Optal-li se ho kde
ale, 'ak moc tam zastřelila proč si
nedal z jeleníce koženky udělati,
vyplívl stranou řka, že přišel trochu
pozdě. a že tam už b lo všechno
postříleno, když si zap til list do
volovací. '

Ve svém ranci přinesl si však
ručnici a ta se mohla rozdelati a
rozěroubovati a azení do kapsy
strčiti, hlaveň ia o hůlka v ruce
něsti. Na čekane byla ale tak dobrá
jako zbraň, co myslivec na zádech
vesnici nosíval, když zrána vycházel
aneb večer o ět domů se navracel.
A s tou vyš si jednou pod večer,
prvé nežli k ěevcovi u potoku zase
do práce vstoupil, do obory, kde na
bucích a dubech doupnáci hnízdili
a při jasném měsíčku dančí zvěř v
stádech se ásla, a dvanácterák
(jelen s paro y dvanácterozubova
tými) pyšně okolo nich si vykra
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čoval, jako ěikovatel okolo hromad
ky rekrutů. _

Ale bud' že Adámek (takt mu
i teď řikali, když, se byl ze světa
domů navrátil) ručnici svou dobí'e
neseěrouboval, aneb snad dobře ne
nabil, aneb že mu snad puškaí- ve
Štrasburku z výmětu (z ausšusu) dal,
zkratka, ona se mu roztrhla připrvní
raně, kterou na tučného daňka vy
palil, a utrhla mu spodní čelist (saň

. Také mu_snad ještě něco víc
udělala. Nebot se skácel bez sebe
na zem, a zůstal ležeti až druhý den
ráno o 3 hodinách myslivec říše!

a ho nalezl,l an v krvi ležel. dalho odnésti Odpusťte—ali".
Hanuš ale, na které 0pro Adám

ka zapomenouti nesmíme, šel onu
neděli se svou dlouhou chvíli do
horní hospody, kde byla musika.
Cestou nařezal si u potoka vrbových
větví, jako prst a 'ako palec tlu
stých, udělal si nic tři píšťalky, z
nichž šla vždy jedna lepší než druhá,
ježto v umělém řezání a v pískání

řednost řede všemi soudruhy měl.
hospo 6.protlačil se skrze chasu

a děvčata co venku stály, a sedl si
na otevřené okno, pod nímž modrý
bez byl a hromada hnoje hospod
ského. A nápěvy, které chásníci zpí
vali a ěumařina'svých klarinetech,

olnicech a lesních rohách a na
gumách hráli, dobře si zapamatoval
a přehrával je ihned na svých píš
talkach, když se přestalo na okam
žem' tancovati.

To spozoroval neipřednější mezi
šumařl, & proto že se mu nejen
dobrý sluch chlapcův líbil, nébrž i
také jeho smělé a veselé chování,
:: posuňk , které k tomu dělal, když

píšťalka o huby dal a pískal, i zašelněmu a dal se mu napiti a dal mu
krejcarovou pletenku a těmi se ho,
zdaliž by také nechtěl šumarem byti.

Hanuš patřil ale poslíci Polan—
ské, a býval od své matky v hovoru
s jejími dobrými přítelkyněmi „zby
tečným“ nazyván, poněvadž už star—
ší dceru měla, která s ní posílky
obstarávala. A proto nepotřeboval

více, nežli z hospody na okamžení'
domů zaběhnouti a jí říci: „ umař
z Uchálovic chce mne za darmo do
učení vzíti“, a věc byla už v pořádku.
Svůj nitlavý polátaný všední oblek
nechal doma, a na druhý den ráno
ubíral se z vesnice, s rancem na
zádech, v němž housle jeho pana v
dřevěném pouzdru, pak dvě jeho ko
šile a trochu tučných zbytků od
veselky v modrém papíru se nachá—
zely. Ze svých píšťalek ale, které
přes noc ve vodě se močily, měl tu
nejlepší v ústech popískávaje na ně
tak pohnutlivě, že to mnohé divčici
ve vesnici tak tuze do noh šlo, jako
by to byla mocná píšťala myšaře,
co totiž německé myši chytá, kterýž
jednou před časy dobré děti celého
městečka ven vyvěbil a navedl, aby
otce a matku opustily a s ním šly.

A jako na píštalce z vrbového
proutí, tak to chodilo Hanušovi za
krátký čas na Betně, a na klarinětě
a na lesní troubě i na polnici. Chasa
v Polanech a v celém okresu, který
k městskému šumátoru z Uehalovic
přináležel, dala mu brzo svědectví,
že svého principála desetkráte pře.
píská, a vtlačila mu mnohy ěesták
za jeho zády do ruky. A kdyko
livěk o hodech (posvícení) nebo o
svadbě měsšti šumaři novou polku
hráli, ujištovala děvčata, tu že Ha
nuš složil.

A tak přišlo i uteklo osm nebo
deset dobrých let pro Hanuše. Zlé
roky ale také se dostavily. Neboť
od jakéhosi vozky, s kterýmž jednou
v jedné posteli spal, zdědil svrab, a

poněvadž se mastí od ovčáka z Věžniconem vyléčiti chtěl; vehnal svrab
do těla a dostal souchotiny, měchy
v jeho prsou byly čím dál slabší,
jeho zatruhování vždy kratší a na
posled nemohl prach a vzduch tan
číren už ani snésti, a navrátil se
konečně, s houslemi, na nichž tři
celé a jedna přetržené.strůna se na
cházela, pod paždí do Polan přímo
do pastoušky, protože jeho matka
byla už mrtva, a že jeho sestry
muž ho přijmouti nechtěl.



Ted byl trojlístek od neděle
Exaudi opět pohromadě. Crha
stál u jediného okénka, kteréž měla
jizba, a díval se dolů na poštu,
celý smutný, jako do ztraceného
ráje; mrtvola Adámkova ležela —
do roztrhané poslamky-- zavinuta,
na lavici u stěny; Hanuš seděl na.
svém místě za kamny na slámě.
Už dokašlaval a posledních hodin
se dočkal, kde skoro všichni sou
chotináři doufají, že jest jim lépe.
T_aké brzy odebral se za svým ne
štastným soudruhem na věčnost.
Crha stal se povšechným dědicem
obou dvou. Poněvadž ale také ze
lený frak a červenou vestu muzi
kantovou oblekl, zdědil po něm
také souchotiny a umřel za půl
roku o něm.

žadní díl pastoušky byl opět
prazen, jakož to b l prvé, nežli ti
tři soudruzi od ne ěle Exaudí své
životy tam dokonali. Laskav pak
čtenář pozoruje už něco, a a za—
jisté vypravovači v srdci svém za

ravdu, že z očátku tohoto přiěhu m slel, jak by bylo do řc
bývalo, kdyby byl mladý pan učitel
tehdáž přes plot zavolal: „Chlapci
pojďte se mnoul“ a kdyby byl na
potom s nimi tam nebo onam šel

pod lípu na rozcestí, aneb do smrového lesa, aneb na vysoký vrch
Holín. Než ale v neděli odpoledne
může učitel s chlapci jenom tehdáž
do pole jíti, jeli pěkně a nema-li
on sám jinak důležité zanepraž
dnění. Prělli, musí s nimi doma
zůstati. Aby jim pak ve škole ne
byl čas jeětě delší, nežli tam za
humny na zahradě, musí pro ně
nejen vážné věci ale také něco
kratochvilného po ruce míti. K ta
kové pak kratochvíli v neděli od
poledne po křestanském cvičeni i
večer mohou panu učiteli a rodí
čům i dětem pěkně a výborně po
mahati školní či obecní kni
h Arny, které by se měli v každém
městě i městečku i v každé pořa—
dné vesnici a to nejen pro pod
druhy a chalupníky ale také pro
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sedláky zřizovati; k podobné kratc
cbvílí nechat také nasledující pří
rodopisné.vypravování slouží, která
k zábavnému poučení a k mrav
nému vzdělání pro mládež i přa
tele její jsou opracovúna.

Špaček z Újezda.

I špačkovi to může prospěšno
býti, 'estliže se něčemu naučil, čím
více dětem i lidem dospělým. — V
jakési zachovalé vesnici, chci říci
v Újezdě, tam se to ale nestalo,
nébrž zde v našem kraji, možná že
ve Lhotě a ten komu se to přiho
dilo, čte to snad také v tomto
okamžení, na ten ě aček ale ten
člověk. Tedy, já 1—u, v Újezdě
lazebník měl ě ačka, a vůbec zná.
m učenm'k aval mu hodiny v
muvení. paček se naučil nejen
všechna slova, která. mu jeho pan
učitel jazyka uložil, nébrž on si
přisvojil konecoě také to, co od

- svého pána slýchal, kuufříkladu:„Ja jsem lazebník z Uje a.“ Jeho
pan míval ale také ještě jiné. při
sloví ve ZVyku, která při každé
příležitostí opakoval, jako, ku př.:
„Tak, tak, la la“, aneb „par corn
pagnie“ (to jest tolik jako: ve spo
lečnosti s jinými); aneb: „jak Bůh
chce,“ aneb „tulpo.“ Tak tituloval
totiž obyčejně učenníka, když půl
Hastru na stůl namazal, místo na
plátno, aneb když břitvu na hřbetě
obtahoval místo na ostří, aneb když
lahvičku roztlonkl. Všechněm po
i-ekadliim těmto naučil se zpone
náhla ěpaček také. Poněvadž pak
mnoho lidí v domě bývalo, protože
lazebník také hořkou a balěanovou
a perlovou nalíval, bývalo mnohdy
krate mnoho smíchu, když hosti
mezi sebou rozpravku vedli, a špa
ělíček se také s některým svým
s ovem do toho vmíchal, které se
k řeči hodilo, jako by z toho ro—
zum měl, a někdy, když učenník
na něj volal: „Janku, co děláš?“
odpověděl: „tulpol“ a všichni lidé
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v sousedstvu věděli o Jankovi vy
pravovati. Jednoho dne ale, když
mu ostříhaná. křídla opět narostla,
a okno bylo otevřené, a povětří
krásné, pomyslil si ě aěek: „Však
už jsem se toho toli naučil, že se
mohu ve světě uživiti,“ a frr, byl
byl oknem venku. Byl ten tam.
První jeho let byl do pole, kde se
do společnosti jiných ptáků vmí
chal, & když vzhůru vylítli, letěl s
nimi, nebot si myslel: „Ti znají
příležitost zde v kraji lépe nežli
já.“ Oni ale vlítli na.neštěstí všickni
po spolu do tenat. Spaček pravil:
„Jak Bůh chce.“ Když pak ptáč
nik přišel a viděl, jak mnoho jich
chytl, vybíral pozorně ptáka po
ptaku, zakrucoval jim krky aházel
na zem. Když ale vražcdlnické

prsty opět po jednom věznu nataoval, na nic nemysle, rozkřikl se
vězen: „Já.jsem lazebník z Újezda.“
Jako by byl věděl, co ho musí za
chrániti. Ptáčník se zpočátku ulckl,
jako by to zde nebylo po dobrém,
napotom ale, když se zpamatoval,
nemohl se smíchem udržeti, a když

pravil: „Ai, Janku, zde bych tebeyl nehledal, jak přicházíě do mých
tenat? Odpověděl Janek: „par
Compagnie“ I donesl ptačnik
špačka jeho panu a dostal dobré
zpropitně. Lazebník ale získal si
tím mnoho návštěv; nebot se to
daleko široko rozhlásilo a. každý
chtěl pamětihodného Janka viděli,
a posud kdo chce v okoli sobě dáti
žilou pustiti na ruce nebo na ja

ku, jde k labezníkovi Ujezd
s ěmu.

Pamatuj si: Takovéhoněco
stane se špačkovi malo kdy. Ale
už mnohý mladík, kterýž také ra
ději se potuloval, než aby byl se
doma držel, upadl nůpodobně par
Compagnie do osidel, z nichž
nevyvázl nikdy více.

Křepelka.

Kdož nezna křepelku? každýví že se ona podoba oroptvě, jen

\ . “\ _,
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že jest o polovičku menší. Ona při
chází k nám v květnu z Afrik ,
zde hnízdí, a když mladé v sedě a
& ěkně odtlonkla: „Poj te žít,
poi te žít, dostanete pět peněz,
pět peněz“, navrací se v měsíci
září i s mladými opět do Afriky.
Nebéřo s sebou nižádněho růvod
ného listu anebo p0pisu sv osoby
a proto koná. cestu svou nejraději
v noci, a aby ji nebylo smutno—
v nesmírných hejnech. V tom pak
čase, co jsou křepelky na cestách,
bývají i ty kí'e elky, co se v kle
cich uvězněné drží, velice nepokoj
nými, a chtějí také za svými druž
kami, a proto skáčí a hlavičkou o
klec tlukou, tak že se jim musí na.
klec plátěný strop děti, aby si
hlavy nepotloukly jako tak mnohý
člověk co chce hlavou zed prora
ziti. Maso jejich je velmi chutně.
Na něm si hltavě pochutnávali také
israelité na poušti; nebot když se
jim bylo zastesklo po maso a oni
se dali do rcptaní; zachvátil vitr
za mořem křepelk , přinesl je, a
spustil na stany, tak daleko, co by
mohl zajeden den cesty ujiti, ze
všech stran vůkol ležení, a ony
lítaly v povětří na dva lokty zvýší
nad zemí. A lid israelský vstav,
celý ten den a celou noc i druhý
den shromažďoval křepelky. Kdo
málo nasbíral, měl jich deset měr,
jiní mnohem více. 1 sušili je okolo
stanů. Ze ale byli přiliš hltaví, a
a ncmímě jich užívali, pomřclo a
pochováno jich tam množství veliké
příliš.

Než ale to všechno bude la
skavému čtenáři bezpochyby zně—
mo, méně známým mu snad bude
ale nasledující příběh s kí'epelkou
kleci, který se sice nestal roku
tohoto, nébrž za jenerála Laudona,
jehož památka se posud na fajf
kach oslavuje.

Dva totiž dohra vychovaní a
počestni sousedé žili jinak pospolu
vždy v pokoji a. v přátelství; ted
sice také ještě, ale jeden z nich
měl křepelka. K. němu přišel ko



nečně soused řka: „Přiteli, sousld
ku, což pak nenahližite, že mně
váě hubotluk, váě bubenik tuhle,
velmi nepřiležitým býti může, když
bych ráno jeětě hodinku rád zdi-l
mnul, a že tím mrzutost děláte ce—
lému sousedstvu? ——Jemu odpově—
děl soused: Ja nabližim toho opak.
Což pak to není chvály hodné, že
má křepeluška celému sousedstvu
jitro za darmo oznamu'e, a tova
ryše budi, &jinak také kratoehvili
dělá, a ja ji sam živim?“ Když
pak všechno ředstavovění nepro
spělo, a křepe ka pořad tloukla a
vždy zvučněji, přišel konečně sou
sed jeětě jednou řka; „Příteli, ne
chtěl byste svou křepelka prodati?
—Soused dl: „Chtělbysteji zabiti ?“
— „To ne,“ odpověděl druhý. —
„Aneb pustiti?“ — „To také ne.“
—- „Aneb ji do jiné ulice přestěho—
vati?„ -— „To také ne, nébrž zde
před své okno chci ji pověsiti,
abyste vy ji také mohl každé ráno
poslouchati.“ Soused ničeho ne
znamená; nebot on nebyl ten chy
třejěi z obou. „E co,“ myslel si,
mohu-li ji před tvými okny za
darmo poslouchati, a dostanu jeětě
peníze, tož jest to tím lé e. Dáte
za ni stříbrný dvouzlatnl ?“ otá
zal se souseda. Soused si sice my
slil, to jest mnoho peněz, avšak
nebude mně to na škodu, a ještě
tutéž hodinu byla křepelka odstě
hována.

Na druhé ráno, když svého
předešlého pana ze spaní probu
dila, & on právě pomýšlel; „Eihle,
má.křepeluška jest už také zhůru,“—
u prostřed této myšlenky mu na

padne: „Nikoli,jest to mého sousedařepelkan'“ ——To nevděčné hovad
ko,'“ pravil konečně třetího jitra,
„celý rok strávila u mne, a dobrých
dnů užila., a teď držl s jiným, a
žije rnnč na vzdory. Soused by měl
rozumnějělm býti amel by považiti,
že neni sám na světě, aspň ne v
městě.“ Po několika dnech ale, když
to mrzutosti už nemohl vydržeti,
šel ]: sousedu a takto opět sam k
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němu promluvil: „Sousldku, vaše kře
peluěka měla minulou noc opět krat
ké spam.“ —- „On jest to hodný
pták,“ odvětil soused, „ja jsem ho
nepřeplatil.“ — „On se stal velmi
hodným pod vašim opakováním,“
pokračoval onen. „Co chcete nádav
kn, abyste mi ho opět přepustill“
Tu se usmíval druhý řka: „chtěl
byste ji snad zabiti ?“ —-To ne.“—
„Aneb pustiti?“ — „To také ne.“ —
„Aneb do jiné ulice přestěhovati?“-—
„To také ne. Ale na její staré mlsto
chci 'i opět dáti, kde ji můžete také
tak obře poslouchati, jako na jejím
nynějelm.“ ——„Přiteli,“ odvětil mu
na to soused. „před vaše okno ne
přijde mi křepelka více, dáte—limi
ale mě dva rýnské stříbra naspátek,
tedy ji pustím.“ Soused pak si tu alel
aám u sebe: „aniněji nezbu u ji
a krku, než za jeho vlastní penize.“
Tedy navrátil mu ty dva rýnské
a křepelka letěla.

Laskavý čtenář račiž v tom
příležitostně p-pznati. má.-li toho za—
potřebí, jak veliký jest to rozdil,
zdaliž něco před vlastním oknema
ve vlastním domě se stává aneb v
nějakém jiném; dále —- nebot k
tomu není ani křepelky zapotřebí -—
zdaliž někdo v nějaké společnosti
sám píská a na stůl prsty bubnuje,
aneb zdaliž to jiný poslouchati musí;
item: zdaliž někdo sám až do 10
hodin v noci rozvláčitý, omrzel
příběh vypravuje, a zdaliž oči: o
jiný při tom býti a chvílemi se
tomu obdivovati a něco na to říci
musí jako-by pozor dával.

Hnízdo ptačí.

Když laskavý čtenář hnízdo
pěnkavčl do ruky vezme & ho po
zoruje, co si při tom mysli? Zdaž
si troufá. také něco takového uplé
sti, a to sice zobákem a nohama?
Já. myslím že sotva. Ba chci při
pustiti: člověk dovede mnoho. Umě
lec svým dvacaterým uměleckým
načenim může po mnohých ne



154

podal-ených pokusech konečně, něco
vyvésti, co jest na pinkavčí hnízdo
podobné, a všiekni, jížto he vidí ne—
mohou ho od skutečného hnízda,
které pták vystavěl, rozeznati. Tu
si pak umělec na to něco zakládá
a se domnívá ted že jest také pin
kavou. Rozmilý příteli, k tomu
schází ještě mnoho. A kdyby pravá
pinkava, jakou se takétynyní býti
domníváě, k tomu se nahodila, a
tvůj výrobek prohlednouti mohla,
jako pan cechmistr mistrovský kus

rohlížívá, tu by hlavu trochu na
lbvo stlačila a se na tebe pravým
okem divně podívala, a kdyby po
lidsku s tebou mluviti mohla, řekla
by ti: „Milý človíčka, to není pěn
kavčí hnízdo! At si ho prohlížím
jak chci, to není ptačí hnízdo. Tak
zpozdile a nemotorně nestaví nižádný
pták. Oč se vsadím, že's ho. ty
hudlaří, sám udělali“ To by uměl
covi pověděla pěnkava.

Nápodobně jest to s opovrženou
pavučínou. Člověk nedovede pavu—
činu udělati.

Nápodobně jest to s předivem
do něhož se housenka jakoí'ka do
svého rubáše zapžedá, má-li její
proměna nastati. Clověk nedovede
housenčí předivo udělati.

Já řku slovíčko více. Všechna
pěnkavčí hnízda po celém světě jsou
sobě podobna, jako asi kapucinské
kláštery, od prvního v ráji až do
posledního z jara toho roku. INe
naučila se to ani jedna od druhé.
Každá to umí sama. Pěnkavčina
matka klade tuto motornost a umělost
už do vejeete. Tak též všechny
pavučiny, každá ve svém z ůsobu;
taktéž každý rubáš pokolení ousen
čího ve svém způsobu. Člověk to
dobře ví, ale nemyslí na to.

Ještě slovíčko více. První hníz
do pěnkavčino jest už tak umělé,
jako to poslední. Ona se tomu nikde
lépe neučí. Ba mnohé zvířátko po—
třebuje své předivo jenom jednou za
svého živobytí, a nemá. k tomu ani
mnoho času. Bylo-by zlé na tom,
kdyby prvé nemotornou práci dělati

muselo a mysleti mělo: „Pro tento
rok jest to dosti dobré, na rok to
udělám lépelu

Ještě slovíčko více. Každé
ptačí hnízdo jest docela dokonalé
a bez hany, ono není ani příliš velké
ani příliš malé, není na něm ani

příliš málo, ani příliš mnoho, trvan—ivé k účelu, pro který tu jest. V
celé přírodě není učennieké práce,
samy to mistrovské kusy.

lověk ale co má k motornosti
přivésti, tomu se musí po mnohý
čas a s mnohou prací učiti, a nežli
se tomu naučí, dostane kolik pohlav
ků od mistra, kterýž sám mistrov
sky to neumí. Nebot nižádné lidské
dílo není dokonalé. Což laskavý
čtenářještě nižádnýeh hodin nekoupil
a když se domníval,teď jdou nejlépe,
zůstaly státi, aneb pár botů, jednou
jsou příliš těsné, odrubé příliš vol
né, aneb v prvníc osmi dnech něk
terý podpatek (kramflek) začne se
zpouzeti a chce uběhnouti.

Co říká laskavý čtenář k tomu ?
Tedy jest člověk ještě méně, nežli
pěnkava? — Chyba lávky! -—

Neboť předně není to pták co
staví svě hnízdo, aniž červík stele
si své lůžko k Spaní, nébrž věčný
Stvořitel to činí svou nepochopitel
nou všemohouenostl a meudrostí, a
ptáček musi toliko svůj zobáček a
nožičk , a jakořka, jméno k tomu
dáti. roto umí také každý pták
jenom jednaké hnízdo stavětí, já
kež i každý strom jenom jednaké
květy a ovoce přináší. Proto také
nedovede člověk ani ptačí hnízdo
aniž pavučinu padělati. Boží dilo
nikdo nepadělá. Za druhé, jakož věč
ný Stvořitel na svém místě každé—
mu jmenovanému tvoru jako obydlí
při ravil, nikoli-ale všechna na stejný
zpusob, jednomu tak, druhému jinak,
jak se to dle jeho účelu a potřeby
hodí, podobně člověku něco ze svého
božského rozumu do duše vkápnouti
dal, aby nápodobně dle svého vlast—
ního předložení pro rozličné účely
stavět: s. řemeslovati mohl, jak sám
myslí, žeby to dobře bylo. Člověk



může strážnickou bůdku zhotovití,
rádelnu, stodolu, dům, palác, kostel

každé dle svého spůsobu, item kos
telní hodiny, item varhany s 48

registrzy čili mutacemi.a třetí, věčný Stvořitel člově
ku udělil milost, že ve všech svých
prácech může zdola zapoěínati, a je
napotom vlastním přemýšlením,vlast
ní pilností a úvahou k dokonalosti
božských díl vždy blíž a blíže při—
váděti. To jest jeho čest asláva.

Item pěnkavka, avouk a hou
senka pracují o svýc dílách jako
náměsíčníeí a jako ve snách. Člověk
pracujev bdění, a má—lidokonalost
stvoření Božích před očima, a v
hloubi svého srdce náchylnost k ní
se přibližovati, dokazuje tím, že ještě
něco z podobenství Stvořitele svého
na sobě má. On není ale na to
pyšným, nébrž raduje se toliko z
jejího provedení, každý-li přisvědčiti
a vyznati muší, a on-li sám říci
aneb mysleti může: Ony jsou tak
dobře.

Co se rozličnosti ptactva v říši
austriacké týká, uvedena zde budiž
následující zpráva, jak 'i noviny po
daly: V sedění Vídensllé zoologické
jednoty, odbývané dne 2. prosince
1857 mluvil spolučlen pan Jul. Fin
ger o hojnosti ptactva v říši rakous'
ké, vypočítav přísn m vědeckým
pořádkem všechna po olení, o nichž
dosaváde slyšeno. Z obšírného sez
namu toho viděti, že máme v Ru
kousích 934 rozličné rody a 183
pokolení ptáků, i domácí drůbež
počítajíc. Co zvláštnost. udal
Finger, že v jižném Dalmatsku, na
tamním skalnatém pobřeží, máme
také šlechetnou, jen v Islandsku
žijící hus (Anas molíssima;Eidergans)
která převzácné pe'rí dává.

Obrovské indické čápy.
(bogdály, gule)

Na jednom dosaváde trvajícím
náhrobku e ptských Faraonů jest
v kameni po o-vypuklým spůsobem

p. jutantů“ přijali.
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vytesaný čáp obrovské velikosti, s
dlauhými péry v ocasu, kterýž ne
má s jinými“ tento náhrobek ozdo
bujícimi, podobně vytesanými zvířaty
žádného souměru. Mnozí však skou
matelé přírody za to mají, že obrov—
ské toto čápisko v dolcjšim Egyptě
za nejstarší dob Faraoni: skutečně
žilo a že se je o plemeno až do
vystavení nejvyšší pyramidy (2.100
roků před nar. K. P.) udrželo, kte
rého času ústí řeky Nilu ještě husté
křoviny tak zvaného papíru (pa
pírového stromu) pokrývaly. Na poz—
dějších výtvorech egyptského řez
bářství nikde se více obraz čápa
tohoto nenalczá, odkudž se zavírá,
že pokolení jeho v udané době ne—
známým spůsobem vvhynulo. A však
se do dnešního dne čáp, egyptskému
čápu příbuzný, nalézá v Indii, kdež
'méno marabuta nosí, u nás také

ěžné pro skvostná. drahocenná ra,
kteráž se mezi 12 dlouhými br ami
ocasu nalezají a od knížat indických
za nejvzácnější ozdobu považována
bývají. Nohy marabuta jsau na
půl naši sáhy, celé těio 7 stop vysoké,
tak že tedy výšku kteréhokoli muže
svou hlavou přesahuje; širokost ptá
ka s rozpiatýma křídlama vynáší 3
sáhy, 2 stopy. Užitečnost marabutů
v tom zvláště záleží, že největší,
nejjedovatější hady pohlcují, všude
s nimi boj na smrt podnikajícc;
ostatně jsau lidem a jmenovitě pánu
svému věrností psa oddáni, tak že
obyčejně před ním anebo za ním
jdou, odkudž i podivné jméno „ad

Marabut afrikans
kých pustin jest menší nežli indický.

Krtek.

Mezi všemi zvířaty, které své
mladé kojí, jest krtek samojcdiný,
jenžto o potravě své jenom v tma
vých c odbách pod zemí se shání.
— A ten jediný nadělá. dost zlosti,
řekne snad tak mnohý, jenžto na
své pole a louky myslí, jak jsou
krtíncí (krtkovými kopamí) pokryty
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jak bývá zem podryta a provrtána,
jak rostliny na hoře osychají, když
potouchlé zvířátko doYena kořínkšch
se pase.

I tedy budeme nad zlosynem
soud držeti! ,

Pravda jest a nedá se to upí—
ratí, že on svými podzemními chod
bami sem tam půdu podrývá. a jí
tuhosti trochu odnímá.

Pravda jest a nedá, se to u 
rati, že vyvrhnutými kopkami mno o
úrodné země se pokrývá, a od
nimi ležící klí (klíče zárodky? v
zrůstu zadrženy ba i udušeny býti
mohou. Proti tomu jsou ale v pil
né ruce hrábě dobré.

Kdo to ale viděl, že krtek
kořínky podežírá? Kdo to může
osvědčiti? lnu, takto se praví: kde
jsou kořínky podežrany a byliny
posychají, tu se také krtky vynacha
zejí, a kde není krtků, nestává se
to také. Následovně dělá. to krtek.——
Kdo to dí, bude bezpochyby tentýž,
jenž jednou takto tvrdil: Když zjara
žáby včasně škrkají, vyráží také
listí včasně; pakliže ale žáby nechtějí
dlouho škrkati, také listí nechce
vyražeti. Následovně vyškrkají žáhy
listí na stromech. ——Ejhle jak se
může člověk mýlitil

Tut ale přichází zastupitel krt
kův, zkušený to rolník a prírodo
znalec, ten povida takto:

Krtek nepodžírá kořínky,nóbrž
pondravy čili kundráty, kteří jsou v
zemi, a z kterých se napotom, když
čtyry leta v zemi strávili, cbrousti
májoví a jiní brouci vylíhnou. Krtek
ale žere pondravy a očišťuje zem
od těchto nepřátel.

Teď to můžes tedy už pocho—
piti, proč krtek vžd cky tam bývá.,
kde jest tráva a byliny chřadnou a
posycbají, proto že tam pondravy
jsou, po kterých on slídí a které
pronásleduje. A pak musí on za to
obskakati, co tyto stropily, a dostává.
za dobrodiní, které vám prokázal,
katovského poděkování.

„To zase někdo ve světnici
vynalezl anebo z knih _se naučil,

řeknete, on jistotnš ani krtka ne
viděl.“

Ouha, příteli, kdo to praví, znít
krtka lépe, nežli vy všichni a všech
ní vaši nejlepší lapéči krtků, jak
hned uvidíte. Nebot můžete dvojí
zkoušku učiniti, zdaliž pravdu mluví.

„Předně, když se krtkovi do
huby podívate.“ Nebot všechna
čtvemohš zvířata, čili ssavci, kteří
od přirozenosti k tomu ustanove
ní jsou aby byliny hledali, mají v
každé čelisti, ve svrchní a v nižší
jenom jediné dva a sice ostré přední
zuby, a nemají nižadných špičáků
(klů čili kelců nébrž mezeru až k
zubům třenovním') To jest viděti
na př. u krávy že trávu žere a tak
se můžete i na jiných domacich zví
řatech, která. od rostlin jsou živu,
přesvědčiti.

Všechna dravá zvířata, šelmy,
ale, kteréž jiná zvířata lapají a žerou,
mají šest i více předních ostrých
řezacích neb trhacích zubů, pak
mají špičáky čili kly na obou stra—
nách a za těmi mnoho zubů třenov
ných.“) Tak to můžete i na kočce
viděti, že myši chytá a masem se
krmí. Když pak zuby krtkovy po
zorujete, naleznete, že má.ve svrch
ní čelisti šest a v nižší osm špi
čatých licnýeh, předních zubů, a za
nimi kly na všech čtyrech stranách,
z čehož následuje: že on není zvíře,
které byliny hledá.,nébřž mala šelma,
která jiná zvířata ožírá.

„Za druhé, když zabitému krt
kovi bricho rozríznete a se do ža
loudka pdíváte.“ Nebot co žere,
musí v žaloudku míti, a co v žaloud
ku ma, to musel sežrati. Tu ale,
uděláte-li tuto zkoušku, nikdy ne
naleznete v žaloudku krtkově kořín
ků aneb něco podobného, vždy ale
kožky od pondrav, červů a jiných
žížal v zemi žijících.

Jak to teď vypadá?
Pronásledujete-lj krtky hodně

') Přirovnej: Dra Vácslava Staňka příro
dopis prostonůrodní, str. 46.

') Týž přírodopis str. 26.



pilně a je chcete vyhubíti, sami sobě
tím největší škodu děláte a pondra
vám největší radost. Pak mohou
ony beze všeho nebezpečcnství vaše
louk a pole pustošiti, rostou a jde
jim k duchu a zjara vylíhnou se z
nich májoví chrousti, ti obežerou
stromy na holo jako koštata a ři
nesou vám za odplatu také žežlihl
čino podekovani a odměněni se. —

Tak to vypadá.

Pes.

Pes jest po celém světě roz
šířený, a člověka společníkem nej
věmějším. Jest Velmimnoho druhů
psovských lemen, tak že jeden od
druhého velikostí i podobou, chlupy
i barvou velmi se liší. Jsout pak
člověku svou otražitostl i učenlivosti
velmi prospěšni. Zdaž potřeba při
pomínati,_jakéslužby pes ovčác ký
pastýřům koná ochraňováním stáda
před dravou zvěři jakož i tím, že
vede a zahání dobytek na pokynutí
svého pána? Psi svatober
nardšti mají tu zvláštnost, že
vyhledávají na vrchu sv. Bernarda
v neštěstí upadlé lidi, zvlástě sně
hem zasypané a uvádějí jim na
omoc své pány, tamč'ší mnichy.

žrámo též jak chrt neho anglic
k ý p es pričuchna k šatečkám dítěte
straceného běží po stopě dítěcl dle
čuchu, až dítě nalezne. Podobne
byl také už nejeden vražedník vy—
zrazen.

O tom jak si svou věrností
a ostrovtipností ldi před nebez

ečenstvim ochraňují, dítky a domy
áji a zločiny vyzrazuji, daly by se

celé knihy sepsati. Ze všech pak psů
nejučenlivější jest pudlík; on si ot
vírá dvéře, chodí po zadních nohách,
delá kotrmelce, donáší pánu svému
věci, pro které ho posílá, chodí si s

penizem koupit housky, nosí předpánem svým ucerny atd Vypravo
vání hodná jest ale následn—jící
událost, kteráž ne v Paříži roku 1857
přihodila.
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Učedník jakýsi nesl přes ulici
dva bochníky chleba, pod každým
ramenem jeden. Nepospichaje příliš
zastavil se a z plného srdce se smál
Opilci po ulici vrávorajícímu. Náhle
pocítí chlapec ránu, přitiskne mí
movolně ruce k tělu a shledá. že
jeden bochník je ten tam. Ohlídnuv
se, spatří, kterak pudl s chlebem v
hubě uhání. Hoch počne naříkat
a lidé útrpní ženou se za psem.
Ten však chytře se jim umí vy
hnouti a vklouzne konečně do jaké.
hos domu. Stíhat.:le za ním až do
pátého poschodí. Tu v malém koutku
leží stařec na bídném loži, vyzáblý
a bledý jako umírající. Pes krčí
se v koutku a bojácné pohlíží na.
nezvané hosti; ukradený chléb ale
leží u prostřed světnice. Stařec táže
se. co mu kdo chce, dozvědev se

o kousku psa svého, pločne s pláčem
všpravovat, že z ospodářskýcho ledů stále leží v posteli, jelikož
zpozoroval, že při tom za uzavřeným
oknem denně s jedním sou') vystačí.
Po tří dni ale již ničeho v ústech
neměl, nemoha také na žádnou pomoc
se spolébsti. Pudl nepochybně po
znal smutný stavjeho a nezpozorován
se vykradl & krádež onu spáchal.
Mezi lidmi v komůrce byl také hrabě
D., kterého tam zvědavost vedla.
Slovy :tarcovými pohnut, přistoupil
k němu, několik slov mu pošeptal
a pak k ostatním se obrátil, řka:
„Pánové, beru věc tu na sebe; zde
chlapče, to vezmi svůj chleh.“

Když pak všickni odešli, vy
slechl smutnou historii starcovu a
dozvěděl se, že druhdy žil v ukol
nostech velmi dobrých. Odcházeje,
pravil : „Budte bez starostí; tuto jsou
peníze, ošetřujte se; později vám
opatřim misto při železnicí; do té
doby však v ničem nebudete mít
nedostatek.“

*) Sou, vysíov: sů; jest francouzkýpe
níz, platí 1/0 frauku, a frank platí asi 41
krejcarů ra ouského čísla, tedy sou platí
asi 2 kr. rak. č.
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Ještěrky.

Ze se mnozí lidé hadů bojí,
před nimi utíkají aneb je o život
připravují, to jest ještě pochOpitcl
né, poněvadž se považují za jedo
vaté, a \? pochybné případnosti se
raději nejedovatý had zabije, než
aby se dal kdo od jedovatého ušt
lmouti. Proč ale mnozí lidé i na
ještěrky zanevřeli, na tato nevinná.
zvířátka, která nikomu neubližují,
nikomu neškodí, nébrž raději rol
níku velmi užitečnými se stávají,
ježto se ony od všelijakých ma
lých škodlivých hmyzů ažížal živí?
Nejvcjš mohou vás trochu polekati,
když v myšlenkách pohrouženijdete,
a najednou něco v listí zašustí.
Kdo ale dobré svědomí má, musí
si zvykati, nelekati se všeho. Kdo
zlé má svědomí, tomu arci je v této
věci zle raditi. Vítr v lese, list na
stromě našustí mu strachu.

Než ale, všichni lidé nejsou
ovšem také tak bojácní, a zjara,
když se opět na pole a po mezách
okolo luk chodí, a všude v rozma
nité podobě veselý život se hemží
a ozyvá, pozastavujet se také ro—
zumn člověk na několik okamžení
i pře jeětěrkou, pohlíží na její ze
lené roucho, kd ž se ono co sma
ragd na slunci eskne, obdivuje se
její veliké čerstvosti, a s těšením
se dívá na její nevinně ry. Pak
jde s dobrými myšlenkami svou
cestou dále, voní k své kytce z
jarního kvítí, a nemůže se ani dost
nadívati na kvetoucí stromy 9. ha
revné lučiny. Nelehá si ale neopa
trně do tráví, aby usnul jako ta
děvečka, co jí v leté 1857 ve spaní
na poli ještěrka do huby vlezla, a

ak ji i s ještě:-kou do nemocnice
do Prostějova k milosrdným při
nesli. To budiž zde pro výstrahu,
neboť se také už stalo, že se dítěti
na poli bez dohlídky spícímu had
do pootevi'ené hubičky vsoukal.

Pán Bůh se stará také o tato
zvířátka, o ještěrky. Oni nemají
dosti tepla v sobě, aby přes zimu

na zemi vydržely, a také by se
jim potravy a křoví ke schování
nedostávalo. Ony proto zalezají do
země, a tráví zimu ve spaní. Bez
kalendáře vědí svůj měsíc. Jako
ale z jara chasa. malých mušek Oži
vuje a všechny kly v trávu a vše
chny pupence v listí přecházejí a
všechny paličky se rozvíjejí, vybu—
zuje hloub pronikající jarní slunce
také tento tvor ze spaní a zimního
obydlí, a když se on probudí, jest
už o všechno postaráno, co k jeho
výživě a života potřebě přináleží.
Jak známo jsou ještěrky pokrytý
šupinami tenkými, pergamentovými;
mají prsty dlouhé a nesrostlé, ně
které leaou i na stromy, avšak ne
mají všechna tato zvířátka 'edno
stejné barvy; jeden ale drulln jich
musí k vůli své potravě nejvíce do
zelené trávy z temného křoví vy
cházeti. Proto jest také jejich barva
zelená. V této barvě nebývají v
trávě ani od zvířátek, po kterých
slidí, tak snadno Spozorovány, aniž
od čápa, kterýž jejich životu úklady
strojí. Tyto ještěrky snadno krotnou
a dají se velmi ochočiti. Ma'í na
hrdle pásek, složený z většíc šu
pin. Mnozí mají je také u velké
vážnosti, povídajíce, že ještěrka spl—
cího člověka I'ed hadem ochra
ňuje tím, že 0 po tváři šímrá.
Vajíčka její se ve tmě svítí. Před
potopou světa byly ještěrky také
veliké, tak na přikl. 'edna taková
ještěrka vykopaná nalezá se v mě—
stě Mastrichu, a jest 12 loket dlou
há. Velojeětěr (Megalosaurus) byl
ještě větší a musel mívati asi 70
stop zdélí.

Jsoutě pak také dvojí ještěrky
ve vodě, jenže se jinák jmenují a
tyto jsou k plování. Často ina dně
čistých pramenů studničných se na—
cházejí, a proto není třeba člověku
této vody se štititi. Ani tyto je—
štěrky ne'sou jedovaté, nesdílejí
vodě nižá é nečistoty. Ba mnozí
studňaří si to raději za dobré zna
mení pokládají. Takovéto zvířátko
ve své uzavřitě studňové světnici '



má. tajemné živobytí, nevidí nikdy
slunce vycházeti a zapadati, nic
neví, zdaliž jest ještě více tako
výchto studňových světnic na světě,

aneb zdaliž ta jeho jest jedinou, apředce ve svém mo rém živlu ra
duje se ze svého života, a nemá
žadn 'ch stížností aniž dlouhé chvíle.
V ře Ach, pak v krajinách horkých
zdržuje se jeden druh, těchto vod
ních 'eštčrek, a ty mají ocas zmáč
knutý, a na hrdle jsou bez šupin.
Že pak, jak se praví, lidi hvizdá
nim pí'ed ostrovidem (krok\dilem)
vystl'ehují, proto se tato ještěrka
„vystrahačem“ nazývá..

Na velké, s černými a pome
rančovými škvrnami o ati-ené, bra
davicovaté a špinavě vlhké ještěrce,
ktera živobytím svým se velmi ža
bam podobá a proto od mnohých
také k druhům žab se připočítává,
na této jeětěrce, kteráž se mlekem
(salamander) nazývá., nemá. nikdo
radost a potěšení. Ještě méně to
ale ji těší, když člověka zočí, ne
bot malo kdy odchazi bez prona
sledování a bez úrazu. Z kožních
bradavic vylučuje v čas nebezpe
čenství ostrý mok, kterým žhavé
uhlí uhasiti může. To zavdalo pří
činu k báječnémujmenu ohnižil,
jakoby v ohni žíti mohla; zkuše
nost ale učí, že u větším ohni tak
jako jiné zvíře zhynouti musí. Ona
se zdržuje jenom v tmavých, vlh
kých a studených místech, a nej
lepší se udělá, když se tam necha
s pokojem seděti. Kdo ale chut má.,
může ji srdnatč do rukou vzíti;
ona vam neublíží, nebot jest ne
škodná. K tomuto druhu přiči—
táva se také čolek, čili tak zvaný
vodní štír, dle polského: hla
váč, kterýž má. ocas po stranách
zmáčknutý, a celý svůj život ve
vodě ztraví, umějc obratně plavati,
a pak čolek velký, jenž jest
nahoře tmavohnědý, dole žlutý s
černými skvrnami. Sameček ma na
zádech aubatý hřeben. Zivotné síly
jeho mají neobyčejnou obnovivost
čili dorůstavost, takže utíznuté čast
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ky, nohy, oči zase znova mu na
rostají.

Kdo se pak chce řed 'cštčr—
kami pravem hatí ane hr inský
skutek zabitím jich dokázati, musí
do Afriky, nebo do Asie, aneb do
Ameriky jíti.

Nebezpečný kajman (alligator)
v řekách Amerických, a v řece
Gangu v Asii, jakož i strašný ostro
vid (krokodií) v Nilu v Africe není
nic jiného nežli dvacet i na pade
sát stop dlouhá, ještěrka. Před ta
kovou potvorou, to už aby se klo
bouk smekl. Svrchu jest hněda s
černými skvrnami, vespod bíložlu
tava. Tělo i ocas pokryty jsou kru—
néřem, složeným ze samých čtyr
hranných koštěných štítů, tak že
kulkou jich prostřeliti nelze. na
břichu jest měkký. V každé čelisti
veliké tlamy stojí na padesát ostrých
zubů. Ocas z obou stran zmač
knutý obnáší přeš polovičku celé
ostrovidovy délky a po celé délce
ocasu běží hřeben zoubkovaný. Jím
převrací ostrovid malé lodky a za
bíjí lidi jednou ranou. Na zadních
nohách má prsty blanou plovací
spojené, žije v sladkých vodach,
ku příkladu v hořejším Egyptě, a
také v jin'ch velkých řekách kra
jin hornatych. Jest zvíře dravé a
vychází si také i na zem, žere ryby a
jiná zvířata, chlapce iděvčata a
také zrostle egyptany. Jako šipka
v rovné linii přepadá. čerstvě svou
kořist, avšak po suchu má. chod
neobratný, a protož člověku tu méně
nežli ve vodě nebezpečen bývá.
Zdlouhavč jen se obrací, a proto
šťastným uskočením na stranu jest
člověk mimo nebezpečenství. Egyp
ťané staří měli ho za posvátného,
v písmě pak svatém se o něm činí
zmínka, co o zvířeti poěkvrněném
v 3. knize Mojžíšovi! 11 kap. 29.
verši, avšak také leviathanem se
zve. (Job. 3, 8,-—40,20. Isai. 27, 1.)
Ve vodě je—li egyptanům s ním se
potýkati. hledí mu pod břicho se
dostati a nožem probodati a roz ů.
rati, na suchu pak vyvábí ho je en
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z pelechu a druhý naň vskočí a
ostrou železnoa týčku do tlamy mu
vráží, vždy ale jest takovýto lov
aneb boj nebezpečný. Tak zvaný
„brněnský draku, kterýž se v rad
nici v zadní síni u stropu pověsený
nachází, není nic jiného, nežli tako
výto ostrovid z Nilu, kterého už
vycpaného italští kupci z Alexan—
drie přivezli a městu Brnu, kde ob
chod vedli, darem dali. Pověsti pak
kteréž o něm kolují, teprv později
obrazotvornost lidu utvořila. Samice
snáší sto kožených vajec, tak vel
kých jako husi vejce, a zahrabuje
je do toku. Teplo slunečné je vy

líhne. ětši dilďjich ale prvé, nežlito k tomu přij e, bývá. od egypt
ské krysy (druh myší větších) se
žrany. Také lidé jich hledají, a
hubí aneb jedí. Prejí dobrého chut—
ními!

Pavouci.

Pavouk jest opovržené zví
řátko, mnozí lidé se před nímj
bojí, a předce jest on pamětihodny
tvor, a jest ve světě k užitku. Ku
příkladu: pavouk nemá dvě oči,
nébrž osm. Mnohý si při tom po
myslí, to potom arci není divu, že
muchy a tiplice, co v jeho síti uváz
nou, tak spěšné spatřuje a laps.
Avšak to není ta pravá toho pří
čina; nebot moucha má dle vyše
třování přírodoznalců mnoho setočí,
a předce nemá. na pozoru síťa svého
nepřítele, který dosti velký v ní
sedí. A co z toho nasleduje? Ne
patří k tomu jenom oči, nébrž také
rozum a motomost, chce-li kdo
šťastně světem projití, a nechcevli v
skrytých osidlach se octnouti. Jak
tenoučičké jest nitka, kterou pavouk
v největší čerstvosti od jedné stěny
až k druhé natáhnouti dovede! A
předce ujištují opět přírodoznalcí,
že takováto nitka., kterou jest pou
hým okem sotva viděti, asi šestti—
sícnásobně složena býti může. Na
to pak takto přicházejí. Pavouk

má. na. svém těle nikoli jenom jednu,
nébrž šest bradaviček, z nichž po—
jednou nitky vycházejí.*) Každá.pak
z těchto bradaviček má asi tisíc ma
lounkých otvorů, z nichž nižadný
nebude na darmo. Když pak po
každé ze všech těchto otvorů tako
váto nitka vychází, tedy na počtu
šesti tisíc neni ničeho vystavovati,
a pak lze jest,poebopiti, že tako
vato nitka, ačkoli tak tenounké,
předce také tak pevné býti může,
že toto zvířátko s největší bezpeč
nosti po ní zhůru a dolů lézti a se
na ni v bouři a nehodě spolehati
může. Zdaž nemusí člověk nad umě
ním a obratnosti těchto zvířátek
udivením žasnouti, když se na ně
dívá, jak tiše a neomrzele pracují,
a si při tom na velikého a mou—
drého Stvořitele zpomíná, kterýž o
všechno pečuje, a takovéto divy v
tak malém a nepatrném tělíčku
ukrývali ví?

To jest všechno dobře, myslí
si tak mnohý, 'enom kdyby pa
vouci nebyli je ovati, a utíká od
nich aneb na na, šlape, kde jich
jenom napadne. Ze by pavouci byli
jedovatí, & který snad druh z nich,
potřebuje důkazů; to pak jest sku
tečne, že se nenacházejí sem tami
lidé, kteří je tak jako chrousty (má.
jové brouky) na chleb mažou apo
líkaii? Přeji dobrého zažití, komu
to chutnal A také tato zvířátka,
kteráž jenom o zachování svého
života jsou starostliva, neubližují
nižádnému člověku. Naopak posky—
tují v přírodě veliký užitek, kte
rého si ale lidé, jak se obyčejně
stava, mnoho nevěimají, poněvadž
každý pavouk sám o sobě málo k
tomu přispívati se zdá. To jest to
nejmenší, že sem tam některou
muchu ubezduší. Těm by se itaké
jinak poraditi mohlo. Oni ale stráví
také každoročně a každodenně ve
liké množství jiných malých tiplic,
které nám svým množstvím ku po

.) Přirovnej: Dr. Václava Staňka příro
dopis prostonérodní. V Praze 1843.
str. 230.



divu obtížný a skodlivy bývají, a
kter 111by se člověk nemohl ubrá
níti, dyby se zmohly. Zdaliž nejsou
častokra_te na podzim celé hrazdy
a strniětata a celé nivy pavučinami
potaženy a se třpytí v rsm' rose?
Tu vezme tak mnoho set tisíců, i
millionů mušek za své, které b se
snad do osení vzcházejicího daly a
bo poškodily. Když ak pavučin
těch není více na po ' zapotřebí,

poněvadž svou službu už byly vyonal , smete je vítr.
Jakýs vězeň jednou ve svém

osamotnělem vězení pavouka tak
ochočil, že jeho hlas znal, a vždy
cky přišel, kdykoli na něj zavolal
a něco pro něho měl. On mu na
místě, kde k němu nižšdný, příte
líček přijíti nemohl, mnohou tru
chlivou chvíli ukrátil. Když to ale
strážný žaláři.: zpozoroval, připra
vil pavouka 0 život, nechtěje ne—
štastníku ani takového obveselení
popřítí.

Jiný vězeň, kterýž nic jiného
neměl na práci, dával dlouhý čas
na pavouky pozor, a zpozoroval,
že také povětrnost předpovídají.
Brzo dali se viděti, a racovali,
brzo ale ne. Jednou ple i a nata
hovali lenošně , podruhé čiperné,
nitě dlouhé, nebo krátké, 'ednou
blíže k sobě, jindy opět al od
sebe, tak aneb jinak, a konečně
mohl po tom poznati, jaka pově—
tmost nastane, vítr, dešt nebo slu
nečno, stále aneb proměnlivě. V
tomto umění jest obzvláště pavouk,
kterýž od toho, že má na zádech
puntičkovaný kříž, křižníkem se
nazývá., pravým mistrem. O něm
už skoro každý ví, že pavučina
jeho napnutajasnou povětrnost před
povídá; ochabla ale aneb potrhaná
na deět ukazuje. Tedy takěktomu
se oni hodí, a když se někdo po
ranil, honem vučinu nalezne, a
může—liji na acející ránu přilo
žiti, také jest tomu velmi povděčen.
Jestliže ona čista, bez prachu jest,
může krev stsviti i bolest umírniti;
pakliže ale jest plna prachu, bolí
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to tím více, protože nečistý prachdo any přij e, a pak jeětě nejlépe
se učiní, když se rěna studenou
vodouWhonem vymeje.

Ze jsou ale rozličná. zvílatka
tohoto druhu, jest už po rozličných
pavučiněch sem tam v povětří, na
oknech, v koutech i na polích vi
děti. Mnozí umí v herně své pro
vazky plesti, ačko ' nikde do ro
vaznického cechu připovídam z
učení repouitěni a za mistry při
jati ne yli. Jiní opět nepředou a

nepředou pražadných nití a pavučin, něbrž toliko s očmo nebo běž
mo kořist svou přepadají a uchva
cují. Jiní dělají si ve vodě hnízdo
a chytají po vodě hmyzy.

Zjara a ještě více v suchý,
teplý podzimek viděti jest často
velmi mnoho nití v povětří lítati.
Všechny stromy bývají toho plny,
a kloubouk pocestných na silnicí
se tím pota u' . Dětí tomu řika'í,
že babí čili babské leto lita. Dlo o
se nemohlo uhodnouti, odkud t
bílé motouzky a provázky poc 
zejí, a rozličné si to lidé předsta
vovali. Nyní se ví dozajista, že
jest to samé předivo od nesčíslně
mnohých černých avoučků, kteří
se proto babílétáci menují, a kteří
pavučiny své na polích roztahu'í,
jakož výše už podotknuto bylo. u
pak jest Opětviděti, jak mnoho se
může také mal mi, nepatrnými sl
lami dokazali, dyž jen mnozí to
těž činí.

Také se už stalo, že pavuči
nou byli lidé před smrtí zachra
nění, ne sice tím že by byl někdo
když se schodů etěl na pavučině
vězet zůstal jako mucha, aneb že
by se byl za ni 'ako za nějaký
provaz ch ' a u žel, ale stalo se,
to následovně. Svatý Felix, kněz z
italského města Nol , jehož pamět
ku církev dne 14. edna slaví, byl
v čas ronasledovaní křesťanů bez
poch y za anovaní císaře ale
riana na ůtě u před pochopy, kteří
s vystavenými meči po jeho stopě
šli, jak jim bylo povědíno. I asko

11
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čil skrze díru vybořené zdi a skryl
se. Pronásledovníci přišli brzo na
totéž místo, avšak podivným způso
bem pavouk na otvoru zdi udělal
spéšně pavučinu, a oni vidouce ji
soudili, že nemohl nikdo pred ně—
kolika okamženími tím otvorem
projití, sic žeby musel pavučinu

rotrhnouti, a protož pádíli dale.
roto také, biskup Nolanský, kte

rýž ném životopis sv. Felixe napsal,
dokládá.: „Jest-li Christus s námi.
bude nám pavučina za zeď; Není-li
Christus s námi, stane se i pevná
zeď pavučinou?

Housenky tažné.

Často se boiívéme, kde není,
čeho se hatí, a podruhé bývame
lehkomyslní blízko při nebezpečen
ství. V dubových lcsach zdržuje
se druh šedých, chlupatých house
nek, kteréž u velmi velikém počtu
pohromadě se zdržejí a v celých
velkých tazích čilí průvodech těšně
vedlé sebe a na sobě se stromu na
strom putuií a táhnou, a protož se
také průvodnímí čili tažnými bou
senkami nazývají. asto iest je
viděti zdlouhavě o zemi lezti, aneb
na dub zhůru ta noutí; někdy se
rozdělují jako řeka na dvě i na
více ramen, táhnou tak na kus, a
pak se opět spojují a uzavírají práz
nou prostoru jako ostrov, u prostřed
mezi sebou. Casto býva viděti po
délce celého stromu nesčíslné množ
ství prazných kožek, které při svém
vykožovéní se nechaly visetí. Kdo
v létě často do doubrav (dubových
lesů) přicházívú, bude se_yědětíupa
matOVatí,že to už viděl. Ze takovéto
celé tahy žravých housenek na listu
stromů, kam —zapadnou, velikou
zpoustu ztropiti a zdaru i zdraví
stromů řekážetí mohou, dá se snad—
no uho noutí; avšak to není to nej—
horší, nébrž ony se mohou i lids
kému tělu nebezpečnými statí, příj
de-li se jim na blízko, aneb svévol
ně-li se znepokojují, aneb jestliže

dokonce z nepozornosti obnaženou
částí těla se jich kdo dobytka aneb
je mačká.

Onyt toho netrpí bez potřesténí,
mohou li se pomstití. Mnohych truch
livých příkladů na lidech se už
přihodilo, kterýmž se něco takového
stalo. Onit dostali brzo silné otek
liny, naramných a bolestných zánětů
na tom místě těla, kde se těchto
housenek nahou kůží byli dotkli.
a dle svědectví zkušených lekařů
byloby mohlo z toho ještě větší zlo
povstati, kdyby se nebylo přiměře
nými lečivými rostředky tomu pře
dešlo. Ale jag a kterak se to díti
může? —-Housenky pousti okamžitě
své krátké, tuhé pichlavé chlupy,
a vtlačují aupotí—ebujíje téměř jako
šípy svému pepríteli do útlé kůže
tělesné. Tot jest rostředek, který
příroda čili raději Ban přírody, stvo
rítel a zachovavatel všech věcí, také
těmto opovrženým zvířátkům k je
jich obraně dal. Více jiných druhů
housenek chlupatých to také učiní.
U housenek tažních ale iest množství
nebezpečné. Tělo dostane nesčíslné
mnoho malých, neviditelných ran,
v každé zůstane tenínký, jizlivý šíp
vězetí, a mnoho malých ríčin do,
hromady způsobují veliky účinek,
což se také iiněk v lidském živobytí
tak často zkouší, a predce tak mělo
v uvahu bére. Nema se tedy s
těmito zvířaty nížádné. nepotřebné
svévole tropiti; jest-li příčina a za
potřebí komu, na strom léztí, má.
se vždycky na horů napřed podivatí
co tam na něm jest. Nemají se
nikdy polonahé děti na zem blíž
dubů dávati, a má se též ditkam
dáti výstraha, aby též samy napřed
se podívaly na zem čili na pázit,
kam si sednoutí, a kde si hráti
chtějí. Snadnější jest, úrazu aneb
škodě předejití a zabránití, nežli
napotom jí napraviti.



Poučení 0

Při sepisování článečku toho
máme na zřeteli čtenáre, který v
právech zběhlý není. — Jedná se
o to, aby mnohý venkovan, který
o výměncích již mnoho slyšel a
každodenně o nich mluviti slyší, o
právní jejich povaze aspoň po
vrchně se poučil, pak ale zvlášť o
to, aby v případě nějaké smlouvy,
kdežto o výměnek se jedná, třeba
bez vyhledáváni drahé porady u
právníka sám sobě poraditi a ipo
moci s to byl. -—

Jak se mnozí z náších milých
čtenářů letos v „Moravské Orlici“
byli dotčli, jest výměnek věc věc
obeCnému blahobytu a hospodářství
více škodlivá než užitečná, — ne
budem zde opakovati, co v článcích
těch tak dobře a důkledně rozebráno
bylo; poukážem však na jednotlivé
vady výměnek v dálším pokračo
váni těchto řádků. -—

Pojednáme tedy dí'íve o tom,
jaká právni povaha, jest výměnku
jak výměnek povstává, v čemzáleží;
a pak se podiváma, jakých prostí-ed—
ků rozumný a prozřetelný hospodář
užívati musí, aby řádnou smlouvu
o v'měnku uzavřel, aby mnohým
chy am často se v té příčině nas
kytujícím vyhnul. a tím rozepřem
a soudům předešel.

1.
Co jest výměnek?

Výměnek jest právo čistě osob
ní, dle kteréhož osoba které to
právo přísluší, od majitele jistého
statku nemovitého doživotně a bez
platně plnění jistých povinnosti žě
datí může. —

Třeba tento pojem poněkud
rozebrati.

1. Výměnek jest právo čistě
osobní. To znamená, že užívání
toho práva přísluší toliko tě osobě,
pro kterou ustanoveno jest, tedy
že nemůže nikdy na jinou osobu
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výměnkách.
převedeno býti; že smrti výměnka—
řovou se končí, anižhy dědicové
měli nějaké právo na dálší jeho
užívání, že nemůže ani v cestě ve
dení ráva prodán, ani od výměnka—
ře z arma neb za odměnu jinému
postoupen býti. ——

Stává se někdy, že výměnkal',
jsa zadlužen, a nemaje ničehož,
čímž by věřitele svého zaplatil příjde
pod sekvestra. — V tomto případu
dávky a plodiny výměnkai'i patří
tak dlouho, až věřiteljimi zaplacen
jest. To může trvati mnoho let, a
třeba až do smrti výměnkaí'ovy,
nicméně však nemá ani věřitel ani
sekvestr jeho práva k výměnku,
nýbrž toliko právo k odebírání dá
vek výměnkaři atřících. —

2. Výměnek jest právo doži—
votně a bezplatné.

Hledíme přijmenováni těchto
dvou známek na původ a účel vý
měnku. —

Původ výměnkv a vývoj jeho
hledati se musí ve zvláštní ústavě
selského obyvatelstva.,v Čechách na
Moravě a vůbec u Slovanův, kterážto
ovšem na základě již stavajicich

poměrů a národních obyčejův a zvyův od videnskě vlády zákony 
mezena byla, a jejiž hlavní zásadou
jest, že selský statek jestne-f
rozdílný, a že sedlák více
nežj eden statek míti nesmí.——
(Patent od 20. října 1790. a dekret
dvorní kanceláře od 2. července 1807)

Následek těchto ustanovení
byl, že hospodářina sedlskěm statku,
když pro churavost neb seělost vě
kem více hospodařiti nemohl, nezbý
valo nežli postoupiti jej mladšímu
hodřejěímu, hospodáři a sobě vymí
niti na tomto statku výměnek. —

Kdož by také rád opustil ve
svém stáři místo, kdežto mnohá léta
byl působil, kdežto celý svůj život
byl ztrávil, a. které mu z mnohých
milé a drahé jest? -—

Ačkoliv původ výměnku a zá
11*
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kladni myšlenka již praltara jest,
a také v římském a staroněmeckěm
právu se nalezli., přede lze s jistotou
tvrditi, že výměnek nabyl svou ny
nějěí způsobu v krajích českoslo—
vanlkých zvláště z pfíěrn svrchu
udaných.

Uěel výměnku vyplývá z jeho
původu, —-aa poněvadž zkušenost
svědčí, že vždy, kd se o zřízení
pravého výměnku je nalo, účel vy
jednávajících byl ten, aby se odstu

pu'ícímu hoslplodůřidostalo doživot—ně o a bezp tněho opatření a vy—
živy stale, -——musí se doživotnost
a bezplatnost ovažovati za pravou
znamku každ o výměnku.

Nelze tedy dle našeho náhledu
uaz vati pravo nějaké výměnkem
tí'e a by týž obsah mělo,jestli jest
ustanoveno na jistý vyměřený čas,
k. p. až k plnoletství nějake osoby.—

Zvykem a dlouhým užíváním
zobyče'něl výměnek tak, že se skoro
pokaž é vyjednává, kdykoliv někdo
statek svůj do jiných rukou dává,

aniž by toho prava potřeba byla,což ovšem přečaeto velice ěkod ivé
a rAhubuó následky pro hospodar
ství má.. —

Jmeno „výměnek“ nejlépe se
odvozuje od časoslova „vymíniti“
čímž zřejmě oukúzdho na obyčejný
původ výměn u. Na Moravě rikame
též, a také správně „výměna“ aneb
výměnka“, což od časoslova „vý—
měniti“ odvazovati lze.

2.
Jak povstává. výměnek.

Obyčejně se zaklůda výměnek
na smlouvě mezi dvěmanebo více
osobami uzavřené. -—

Neřídkě jsou ale prede při
pady, kdežto výměnek v p o s l e &ní
vůli určen bývá, c'o odkaz.

Zůk 0 ne m ale určen jest vý
měnek beze smlou jen v jednom
případu, když totiž yl otčím statek
nevlastního svého a nezletilého syna
dobře a svědomitě spravovál, má na
temto statku taki-ka za odměnu do

životný . bezplatný slušný výměnek
požívati, což ustanoveno dvorním
dekretem od 7. srpna 1759. č. 247.

Promluvíme dříve o případu
obyčejném, když se smlouva o vý
měnek uzavírá..

V každé smlouvě vidíme dvě
jednajících osob, jednu, která. se
druhé k něčemu slibeu zavazuje,
druhou, která tento slib přijímá..—

' Když tedy se smlouvě zvlastní
někdo jisté osobě se zavazuje, že
jí jistý doživotuý a bezplatný vy
měnek bude dávati, a tato osoba
slib ten přijme, může se říci, že tyto
dvě osoby ves olně smlouvu o vý
měnek uzavřeři).

Velmi zřídka se stává, že by
smlouva o výměnek byla sama o
sobě uzavíraná, ——obyčejně bývá.
tato smlouvaspojena sjinou smluvou,
bud' kupní, neb postupní, neb sva
dební. —

Při kupní smlouvě se to stava
tím Způsobem, že majitel usedlosti
tuto někomu prodá, a kromě kupní
ceny na hotovosti vypočítané sobě
ještě na této usedlosti jistý výmě—
nek ponechá.,kterýž mu kupec bez
platně a doživotně dávati se za
vazuje. -—

Podobně při postoupení.
V tom případu obyčejně po

stupuje otec neb matka dítěti neb
zeti statek za jakousi výplatu, po
nechávaje si kromě tě výplaty vy
měuek, což týmž způsobem se také
ve svatebn ch smlouvách stáva. —

Tot jsou obyčejné případy,
kdežto o výměnek smlouváno.

Není ale pochybnosti, že si
může někdo výměnek za jistou cenu
koupiti, aniž by nějaký statek postu
poval aneb prodával, — než že může
postupitel aneb prodávatel uvedlosti
vyjednati výměnek pro nějakou třetí
osobu k. p. churavěmu bratrovi atd.

3.
| Jaký jest oblah výměnku?

Obsah výměnku jest velice
rozmanitý, a v rozlíčuýck krajinách
rozličný. '



Praviděíně rozhoduje starý
obyčej, který od lidu svědomitě
zachováván bývá. —

Obyčejně bývá. míra výměnku
dle sk uš eno sti vyměřována,a řídí
se dle velikosti a vlastností usedlosti,
která výměnek dává.,jestli to čtvrt
nický statek neb půllún a. t. d.

Výměnek zavírá v sobě právo
k bydleníní v jistém místě, právok
jistým dávkám: obilí, dříví, soli,
mastnébo, k uživání roli, k společ
nému obědu, k zao třování šatem,
k dovozu ke slnž m Božím a. t. d.

Nelze zde vy'poěitati způsob
rozmanité, v kterych se výměnekv
v krajích československých ukazuje;
obmezujem se jen na vypočítání
způsobů nejobyčejnějšich a na Mo
ravě oblíbených. —

4.

Chce-li hospodář o výměnek
smlouvu učiniti, musí následující
věci bedlivě roz-věžíti:

Není li výměnek pro jeho statek
příliš velkým břemenem. —

Nejlépe jest ověem,jak se již
podotknulo, když se výměnek žád
ný nedává.,a hospodář hledí jakým
koliv jiným způsobem tomu nade
'ítí. ——

) Neboť jest výměnek takové
břemeno pro každý statek, at si jest
sebe větší, že častoj pilného hos

odáře na mizinn přivádí, aneb
jej aspoň v zdárném vyvojí a po—
kroku zadržuje.

Nejlépe si může hospodář vy
počítati, co si za břemeno na svou
usedlost uvalil, když všechny davky,
obilí a obdělávání rolí, zkrátka
všechno, !:a p en ězí e b si vypočítá.

Pak teprv uvidi co to dělá.
dohromady. Dejme tomu, že by
hospodář dal svému Otci odstupují
címu 1od uvedlosti následující vý
měnek:

Svobodné obydlí, 8. měr žita,
4. míry pšenice, 10. měr bramborů
'ablek,) jedensáh tvrdého štípového
i'íví, dva sáhy měkkéhoštípového
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dříví, 25. liber soli, 4. múz “dla
pak užívání a obdělávání jedné
míry role. -—

Každý skušený mi řisvědčí,
že to není výměnek velky, ha na
opak až příliš mírný.

Podíváme se, co asi obnáší na
hotov ch penězích. '
Obydí čitejme ročně na 12 zl.
Směr žitana . . . 16zl.
4 míry pěeni e na . 14 zl.
jeden sah tw; _éhoštipověhodřívína . . . .6
dva sáhy měkčho štípovéhodřívína.....Sel
přívoz toho dříví na
25 liber soli na
4 másy mastného na .
obdělávání jedné míry pole,
a přivežení ourody do stodoliasina. .. . ..
Tedy obnáší výměnek ten na
penězích 73 zl. 75 kr.

Nečitáme zde Mch a čočku,
tak nazvané vaření, které obyčejně
těž dáváno býva, ani povozy do
mlýna a ze mlýna s obilím a mnoho
jiných věcí, které se v skutečném
životě při každém výměnkn více
méně ukazují. -—

Oýratíme-li tento roční peníz
73 zl. 75. kr. r. č. dle způsobu
čítání pětiprocentových úroků pa
kapitál, tak se ukáže,“ že výměnek
ten představuje kapitál 1475 zl. r. ě.
pravím: čtrnácti set sedmdesáti pěti
zlatých rak. č.!! jimiž hospodář nsed
lost svou na dlouhý čas obtížil. —

Není to pak povážlivě takové
břemeno ojehož tíži hospodář často
ani zdani ,nemá, na svůj statek
uložiti? *

Za nynějších ěasů jediné ten
„zdárně a a prospěchem hospodaří,
,kdo dobře umí počítat, -—aani
v Ameryce ani v Anglicka, kdežto
lidé dobře čítají nedal by hospo
dář někomu dříve výměnek, nežli
si do krejcaru nevypočítal, mnoho-li
asi ten výměnek do roku obpděí. -——

Ukázaíi jsme,že není pro hos

3 zl..
2'75kr.
4 _.

podal-e pravě prospěnó výměnek dá
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vatí, teď se podívejme, jakéko štěstí
výměnkař s tím svým výměnkem
požívá. —

A věru jest to malé štěstí, —
a výměnkůí' jen malý pán!

Málo kdy má kromě svého
výměnku nějaké jiné jmění, nic mu
na tom světě nepatří do vlastností. ——

Takový výměnek, jak jsme 'ej
nahoře udalí, sotva stačí ab lm

řed hladem chránil, a při tom bývá
ještě postrkován z jednoho kouta
do druhého, musí přede pracovati
jako nadennik, a vební často bývá
od hospopáře za obtížné břemeno
považován, nenáviděn, tak že tisic
krate již litoval, že na výměnek
šel, a svůj statek jinému postoupil. —

Když tedy ani hospodář ani
výměnkař z výměnku nic dobrého
nemají, co dělati? Což pak se nedá.
najíti 'íný prostředek nežli ten, aby
hospodářství sedlské nepřišlo docela
na mizinu? Nuže.

Na tuto otázku odpovídáme
z krátke: Když to poměry nutně
a nevyhnutelně požadují, budiž vý
měnek din, každý ale at se střeží
jíti na výměnek, dokavád jen trochu
sám statek svůj spravovati může.
Vidíváme často může sotva 50. let
staré a zdravé, kteří již na výměn
ku jsou. Mohou 'estě mnohá. lóta
dobl'e dělati, hospo ařiti, &.přede jsou
na výměnku. — Bylo toho potřeba?

noho &.mnoho mrzutosti a
bídy b sobě takový rolník us ořil,
kdyby byl dále hospodařil. —— ždyt
se syn jeho, kteréhož oženil a jemuž
byl usedlost postoupil., ještě dosti
brzo dostane na statek, a vžd jest
líp, když se podrobuje v hospo a'í'em'
mladší staršímu nežli naopak.

To když se dobře rozváží hos
podář, nepůjde lehkovažně na vý—
měpek.

5
Jak se mduzavírati smlouva

o výměnek?

Pl'i uzavírání smlouvy o vý
měnek hlavně sluěno pozorovati těch
to připomenutí:

1. Aby byl výměnek náležitě
a určitě ustanoven, tedy aby jeho
celý obsah ve smlouvě byl vyjádřen,
nic aby nebylo mlčením pominuto
neb zatajeno co výměnkati patří. —

Marně by se pak u soudu od—
volával výměnká'í' na ustanovení
oustnl, která do smlouvy napsaná.
nebyla, nebot takových ustanovení
nůš zákon nepřipouští. -—

Ahy byl výměnek náležitě ur
čen, nestačí jen ustanoviti m n oh oli
výměnkař ode všeho, co mu patřiti
bude, každoročně dostávati má, ný
brž ijaké to býti má..—

Nebylo by tedy dostatečno do
smlouvy jen napsati, že heapodář
povinen bude výměnkaři každoročně
dávati k. p. 10. měr žita, 4. míry
pšenice, 2. sáhy dříví a. t. d. n'brž
vždy se má důkladně udatí ja ého
obilí: předního, neb prostředního;
jakého dříví: tvrdého neb měkkého,
štípověho neb oblákovóho a. t. d.

Při ustanovení obydlí, které
výměnkář míti má.,mysleti se musí,
v čem to právo k bydlení záleží:
má.—livýměnkař míti právo ku zvlášt.
m' světnici, nebo mali společného
bytu s hospodářem užívati, a čeho
při tom bytu jeětě užívati může k.
9. komo , půdy, sklepa; má-li právo
míti na voře si chlívek postaviti,
na mlatě si společeně obilí vymlá
titi; kam úrodu svou s chvovati
má; co se v případu nesrovnalosti
stran státi má., buď že hospodář
výměnka'ri zvláštní chaloupka vý
měnkdřskou vystaviti musí, neb že
povinen bude mu jistý plat ročně
na byt dávati. —

Jestliže k. p. hospodář povl
nen bude výměnkaři d'ríví dávati,
at se ustanoví, má,-li také to dříví
jemu přivézti a. t. d.

Mnohým zbytečným a nákla
dným soudůmse takto p rozřetel
no 11ůmlovou předejití může. —

Soud při takových rozepřích
obyčejně uznává, nedokáže-lí se eos
jiného, že výměnkai-i patří vše v
prostřední dobrotě, což ovšem



pak vždy hospodářna ujmu vý
měnkaře vykládá. —

2. Za druhé ——dobře se vy
jádřiti musí, kdo výměnek dávati
má. —- Zdá se být odpověď na tu
otázku velice jednoduchá, a přede
se rávě v této příčině velice často
hru évchyby stávají. —

Rikává se ve smlouvě : budouci
hospodář, aneb nastupující hospodáři
manželé . . . budou povini odstupu—
jicímu následující doživotný a bez
platný výměnek dávati a. t. d.

Když ale se zavazují manželé
k podávání výměnku, káže opatrnost,
aby byli obá zavazáni k ruce ne
rozdílně totiž aby jeden stál za druhé
ho a oba. za jednoho, tak aby se
výměnek od každého celý žádati
mohl, a nebylo třeba žalovati jich
obou. —

Kdož takto opatrně hospodáře
sobě zavázal, může si pak vybrati,
od koho celý výměnek bráti chce,
jestli od manžele neb od manželky; ——
zadlužil-li pak manžel odíl svůj
který na usedlosti má tak), že niče
hož již nemá, vybývá snad polovice
manželčina, a dává dostatečné jis
tety; -- postoupil-li polovici své
majetnosti manželce, těžko by bylo
od něho polovici výměnku vymahati,
a pročež pak prospěšnější jest, držeti
se s celou výměnkou manželky.

3. Třebajasně vytknouti, kdo
výměnek požívati má. — Když se
jedná jen o jednu osobujest to jed
noduché, a nemůže povstati v ohledu
tom nižádný spor. — Jinák ale,
když sobě vymiňuji manželé výmě
nek. Může pak povstati otázka:
Což když jeden z nich zemře může
žádati pozůstalý celý umlnvený vý
měnek, aneb jen polovici jeho?

Mnoho se o té otázce již psalo
a přemýšlelo, — soudy o ní rozličně
rozhodovali, hrzi že má pozůstalý

jen právo na polovici celého výměnku, rzi zas že jest výměnek nerozdě
litelný, tedy že celý pozůstalému
patrí, ba i nejvyšší soud vídenský
různé o té věci rozsudky vynesl.

Aby se ale ovšem soudům a
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všemu nebezpečí pro pozůstalého,
předešlo, jest velmi prospěšná
mysleti na ta otázku hned při uza
vírání smlouvy, a výslovně si usta
noviti, jaký výměnek vdova neb
vdovec užívati má, jestli celý, jak

'ho dříve obá manželé užívali, nebo
jen polovici předešlé. —

4. Dále velice potřebno jest,
určití dobře čas v kterém výměnek
od hospodáře podáván býti má. —

Nestačí ted říci, že se má
podávati výměne po žních, nebo
na podzim, — nebot čas po žních
jest dlouhý, a podzim trvá až před
štědrý večer. A dle našich zákonů
ma ten, který nějaký závazek na
sebe vzal, právo, vyplniti svou po—
vinost až v poslední chvíli, — dříve
by s žalobou těžko naň kdo něco

dil.
K tomu též patří, aby se vy

jádřilo, má-li být výměnek dáván na
jednou, nebo čtvrtročně, neb půl
ročně, při čemž zase třeba četl-ití
důkladného ustanoveni času, totiž
měsíce a dne. —

asto se stává, že se na všech
no to, čeho při smlouvě o výměnek

nevyhnutelně šetřiti opatrnost káže,z té i'ičiny ohled ne ral, poněvadž
jednali rodiče se synem, a domnívali
se, že proti vlastnímu dítěti není
třeba takové opatrnosti..- A ředc
také často této neprozřete osti
hořce litovali. _ S n přišel o svůj
statek, a výměnkaři o cizých rukou!

K lepšímu vyjasnění celého
toho poučení o výměnkách podáme
smlouvu, dle kteréž rodičové a majet
níci sedlské usedlosti synu svěmu a
manželce jeho tuto usedlost do vlast—
nictví postupuji, ponechávajíce sobě
výměnek.

Postupni smlouva.
Nižepsaného dne a roku stala

se mezi manžely Antonínem a Mar
kytou Kučera, majiteli čtvrtlánu č.
12. v Horovicich co postupitely ze
strany jedné, pak mezi plnoletým
Josefem Kučerou a jeho manželkou
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BarborOu co nastupitely ze strany
druhé následující postupni smlouva;
Jozefem Kučerou a 'ebo manželkou
Manželé Antonín a arkyta Kučera
postupují touto smlouvou svému
synovi Jozeíovi Kučerovi a jeho
manželce Barboře jim patHcí a kni
hovně připsaný čtvrtlén č.f12vHoro
vicích, se všemi k tomu čtvrtlánu
přikatastrovanými poli, se všemi
právy a zévazky, se vším na tomto
statku se nacházejícím dobytkem
hbvézím, čern'm i ovčím, se vším
nůl'adím a na ytkem nyní se tam
nacházejícím, vůbec tak jak oni
tento čtvrtlén držeti Oprávnění byli
do neobmezenébo spoluvlastnictví,
za umluvenou postupni cenu 2500.
zl. r. č. pravím: dvou tisíc pěti set
zlatých rak. čísla:

2. Nastu itelé manželé Jozef a
Barbora učera toto postoupení
čtvrtlénu č. 12. v Horovicích, tak
jak v prvním odstavci řečeno, za
postupni cenu 2500. zl. r. č. do ne
obmezenébo spoluvlastnictví přijí
mají, a zapraví tuto postupni cenu
nésledujícím způsobem:

a. na hotovosti bude vyplaceno
postupitelům hned po podepsání této
smlouvy . 500 zl.
r. č. pravím:
rek. čísla.

b. Nastupitelé manželé Jo
zef a Barbora Kučera přijí
mají na sebe k zaplacení a
od dnešního dne k euroko
vdní následující na tvrtléně
č. 12. v Horovicíoh knihov—
ně pojištěné pobledanosti: po
bledanost Lisinského kontry
bučenskébo fodu a dlužnibo
listu ze dne 15. března 1865 400 zl.
pohledanost p. Jindřicha Dvo
řéka z dlužního listu ze dne
1. dubna 1865
Takto zaplaceno na postupnícenu......1
r. č. na hotovosti. —

c. Zbytek postupni ceny 1500 zl.
r. č. čímž pak celé postup
'M 0011“ o o o s u . 25m ale

.pět set zlatých

100 zl.

r. č. vykézéné jest, má pro odstu—
pující manžele až do jejich umrtí
na čtvrtlénč č. 12 v Hořovicích
knihovně pojištěn býti, aniž by
Oni aneb jejich prévní néstupcové,
dokavad postupitelé naživu budou,
prévo měli, tento zbytek 1500 zl.
r. č. vykázati.

3. Na místo ouroků z pojištěného
pro postupitelé kapitálu 1200 zl. r.
6. zavazují se nastupitelé manželé
Jozef a Barbora Kučera postupitelům
manželům Antoninovi a Františee
Kučera k ruce nerozdílně následu
jící bezplatný a doživotný výměnek
ve dvou lhůtách 1. října a 1. dubna
každého roku pořádně odvádět:

Deset měr žita předního čis—
tého čtyry míry pšenice přosti-edm',
jednu miru ječmena předního hrachu
a čtvrt míry řední čočky, V, miry
15 měr zdravycb bramborů, 4 mézy
sédla vepřového, dva múzy sádla
hovězího, pět a dvacet liber soli,

což se všechno mé odvéděti v?měnkarům v je'icb obydlí; tři sé y
tvrdého ští v o a 2 séhy měkého
štipového řiví, kteréžto nástupitelé
výměnkarům až do domu dovézti
povini budou.

Déle mají postupitelé prů/romíti k svobodnému dozivotnému a
bezplatnému obydlí na čtvrtlaně č.
12. Horovicícb a sice v pravé svět
nici phi vchodu do domu, a k uží—
véní půdy nad tou světnici a sklepa
pod ní se néchazejicí, při čemž se
zvléšt vyjednalo, že kdyby vyměn
kaři s nastupuiícimi hospodáři neb
jejich nástupci v jednom domě z
důležit ch příčin bydleti nechtěli;
bospo ři povini budou, výměnka
řůmzvléstní výměnkal'skou chaloup
s jednou světnici a pudou a sklíp—
kem slušně a v dobrém potřebném
stava postaviti. —

Výměnkai'ové ponechév'ají pré
vo !: wšívaní doživotnému a bezplat
nému pole tak zvaného „lučka“ pod
půl-druhé míry výsevku, kteréž na—
stupující hospodáři každoročně v
patřičný čas pořadně obdělati a
opatřiti, jakož i mrvu naň vyvěšeti



a ourodu do stodol dovézti beze
věí náhrady povini udou. —

Vyměnkařové budou míti právo
na společném dvoře mrvu si složiti,
jeden chlívek pro dva kusy černého
dob tka si ostaviti, na mlatě v
sto ole si obilí své v 'mlátiti, slámu
svou a ourodu z pos na zvláštní
místo v stodole uložiti. ——

4. Kdyby se stalo, že by jeden
z výměnkatů zemřel, ma pozůstalý
nasledující doživotný a bezplatný
výměnek poživati, kterýž nastupitelé
k ruce nerozdílně děti se zavazují:

Obydlí celé se vším k němu
patřícím, totiž s půdou a sklepem
'ak jej l'ed umrtím jednoho výměn
ícaře o & společně užívali. — V
případu že b pozůstalý výměnkaí'
společně v je nom domě s hospodáři
bydleti nechtěl, má. jen právo míti,
ročně 16 zlatých rak. čísla ve čtvrt—
ročních lhůtách 1. ledna, 1. dubna,
1. července, a 1. října od hospodářů
žádati, což tito k nerozdílně ruce
zaplatiti se zavazují. —

Dále bude pozůstalý výměnkař
táhnouti:

5 měr předního žita, 2 míry pros
třední ěenice, jednu míru prostřed—
ního j mena, ůl míry vaření, kaž
dého polovíc, 18měr zdravých bram
borů dva mazy sádla hovězího, 20
libr soli; což se všechno má odvé—
děti v 'eho obydlí;
Tři salíy tvrdého štípového a dva
séhy měkého ětípového dříví, ktež
to nastupitelé výměnkéři až do
domu dovézti povini budou.

Výměnkař bude ero míti,
vystavíti si na společném voře dřevě
ný chlívek na černý dobytek, aneb
již stojícího až do své smrti jak
dříve užívati. -—

5. Smlouvající strany jsou srozu
meny, by na základě této smlouv
se vymohl vklad prava vlastních 
ho pro nastupující manželé Jozefa
a Barboru Kučera na ctvrtlénu č.
12 v Horovicích, pak vklád bezvý
minečného prava zástavního pro
výměnek v odstavci 3. a 4. této
smlouvy ustanovené ve prospěch po
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stupitelů manželů Antonina a íran—
tiěky Kučera, — na tomž čtvrtlénu.

Na důkas toho smlouvajícich
stran, a dvou dožaduých svědků
vlastnoruční podpisy.
V Horovicich dne 1. května 1865.
Takto asi má. vypadati smlouva,
kdežto o výměnek jednáno. —Ob
šírnost větši ve vyjádření jednotli
vých výměnkaI-ům příslušících prav,
nebudiž nikomu závadné.,nebot jest
mnohem lepší svědomité a obšírně
ustanovení při uzavírání smlouvy,
než nejkrásnější soud u nějakého
pana advokáta, který vždy mnoho
peněz a nepříležitosti stojí. —

Netřeba snad našim milým
venkovanům, kteří jakékoliv smlou—
vy uzavírají, v pamět uváděti, co
bezpočtukrát se iž v našich časo

isech a při každé příležitosti opa
kovalo, totiž hlavni pravydlo, že ten
kdo se smlouvou k něčemu zavazuje,
té smlouvě též dokonale rozuměti
musí. —

Pročež at každý Moravan na
na to usiluje, by se sepsala smlouva,
kterouž on si za své peníze vyho
toviti káže, v tom jazyku jemuž on
nejlépe rozumí, at se nespokojí s
vyhotovením smluv v jazyku cizěm,
nebot přečasto se již stalo, že přišel
mnohý do znamenitě škody jen z
té příčiny, že nevěděl dobře, co ve
spisu od něho podepsaném vlastně
stálo. —

V každém skoro i sebe nepa—
trnějěím místečku jest osoba, které.
za peníze sousedům smlouvy děla,
nebo vlastně kazi. —

Lid se často obraeuje k tako
vým pokoutním písařům, davaje si
smlouvy od nich sepisoan :; dom.
nivaje se, že k tomu přišel velice
lacino. —

Tomu však není tak. —
Jak skuěenost svědčí, žádá

takový pokoutní písař nejen menší
plat, nežli lecjakýs advokat, nýbrž
velice často i mnohém větši. —
Mimo to musel mnohý svou nepro
zřelelnost velmi draze, ha snad i
stratou celéhosvéhojmění zaplatiti.—
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Pročež aikaždý ráděj se smlou
vou se obrátí k můži právnicky
vzělanému, jsz ku jeho & obyčejů
lidu úplně zna ému. —

Podobná pravidla jako při uza
vírání smlouvy o výměnek, sluší
šetřiti tomu, kdož v poslední vůli
někomu výměnek odkázati zamýšlí.

Zde plati pravidla., která zá.—
konem o vyhotovení poslední vůle
předepsána 'sou, totiž: že musí být
poslední vůe bud od pořizujicího
celá.vlastnoručně psána.&podep sána,
nebo že jí tento vlastnoručně aspoň
v přítomnosti třech svědků poslední
vůle podepsati musi, _— že ústní
posledni vůle má s rozmyslem před
třemi svědky spůsobilými projevená
býti, kteří jsou zároveň přítomni, ae

jsou scho ní vysvědčiti, že v osobě
pořizujlci 0 není ani podvodu ani
omylu. —

Mnoho již psáno o v'měncich,
jakými prostředky by nej epši bylo,
se jim vyhnouti, a něco jiného na
jich misto postaviti, co se s výměn
kem státi mě, když statek na němž
pojištěn jest' v cestě exekuce se
prodá. &. t. d.

Ty a rozličné 'ině otázky
musime pominouti, nebot jsou to
věci právníka a politika se více
dotykajicí: nám záleželo hlavně jen
na tom, upozorniti na důležitost
opatrného uzavírání smluv o výmě
nek, a podati několik připomenutí
při takových srnluvách velice potřeb
ných a prospěšných.

Rozmluvy o směnkách.
I. S 0 u s e d Slavík. Prosím

vás mlynáři! vy jste přece ku
sem světa prošel, povězte nám, kdo
se _ty zatrolené směnky č. veksle
vynašel? -—to je také kus krásné
novoty, tuhle Martin šeredně o nich
zpívá..

Mlynář. Jste na omylu,směn
ky nejsou nic _nového, ty už před
sta lety kupci a obchodníci vy
mysleli. — _

Slav. Tož pak už tenkráte
hleděl jeden druhého ošálit?

Ml. Směnky nejsou milý Sla
viku k ošálení a věru bez nich by
ani obchod neobstál. Můj syn ten
co v Brně študoval mi to jednou

šykládsl a povim vám, co vim. Vysrtine jste si na směnkii peněz
vypujčil a víte tehdy, že na ni stá
lo: Ode dneška za tři měsíce za
platíte na tuto směnku 50 zl. r. č. 2000
v hot. peň. — Podtim stranou pod

ls věřitele a v_vjste připsal: přijal
srtin N. Proč jste nepsál: já. Mar

tin jsem dlůžen 50 zl. a za čtvrt
lets je hotovymi zaplatim ?'

Mart. To je pravda! nač to:
vy zaplatíte, když se pak podepíše
dlůžnik sám?

Ml. Tož poslyšte k čemu směn
ky počátečně bývali a posud jsou?
z toho pak vyrozumite proč se tak
píši a jak důležitými jso . Udám
příklad. Brněnsk kupec bvarc kou—
pil od Fogla v mburku za 2000
zl. kávy na dlůh (jak v obchodě
jinák neb á). Fogl však zase 'je
dlůžen j émus Maierovi v Brně
také tolik. Tn vidite že kdyby se
všichni “měli vyrovnat, by musel

oslat bvarc z Brna, Foglovi do
Ěamburku 2000 zl. &.tcn zase také
tolik zpět Maierovi do Brna. Co
by to bylo placeni a ktomu by
museli dvakrát měnit, neb tam nej—
dou takové penize jak u nás. Směn
kou však se to snadně vyrovná..
„Fogl v Hamb. napíše směnku na.

zl. tu našle na místě peněz
Maic ovi do Brna, ten tak ji před
loží varcovi k podpisu, který ze
svých kněh ví, že Foglovi tolik
dlužen ji podepíše. V patřičný čas
si pak dá Maier od Švarce směnku



vy latit a všichni jsou vyrovnáni
and; by byly peníze jezdily sem a
tam. ——

Slav. To je věru šikovné; ale
že pry se ty směnky také prodávají?

MI. Ovšem že a to tak. Kdyby
v našem kaladůMaier potřeboval
di'ive peněz než Svarc je povinen
platit, tu zajde k některému velko
kupci a ten od něj, sraziv si umlu
vených úroků, směnku koupí v
pravý čas pak si 'í od Švarce da
vyplatit. Tak pro'dle směnka někdy
10—20 rukou a koluje mezi kupci
jak ně'aka bankovka.

Il art. To je všechno hezké,
proč však když člověk hned platit
nemůže horempadem eksekuce na
krku?

Ml. To hrachu musi být, kam
pak by obchod přišel, kd by k za
placeni dlouhých muselo šýt proce
sů, vždyt mnohý kupec víc jak
polovic jmění má. jen ve směnkách.

Mart. No at u kupců. Ale u
nás? Nač tu to hartušeni? vždyt
nenteču s ntem.

Ml. řiteli! tu soud nemůže
dělat žádného rozdilu, směnka je
směnka ta má svých práv.

Slav. Hezká, prava, když tu
může každý lichvář člověka ošálit.
To aby se pro nás raděj zcela za
pověděly.

ML Oho! za to bych se podě
koval; vždyť mi často jinak prodati
nemožno. _.

A pak, jsou-li pak směnky
tak nebezpečné? Jsout, ovšem, jako
&inta, kdo snimi neumi zacházet

Kiřijdek ourazu, proto je ale zakazat?aji se snad všechny pivovary pro
to sbourat, že někteří ochmeleni se
do krve seperou? —

Slav. a Mart. Ha—ha—ba
vý _toumíte! směnka, Hinta a pivo!
to je pěkné přirovnání!

Ml. Chtěl jsem tim jen ukázat
že se vším musí býti moudře nakla
dano nechceme—lise škody dodělat.

Mart. Das aby tomu směn
kai'ení rozuměl, kde si 50 zl. vypoj
člm a 150 musim zaplatit. 
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M!. Kdyby ste byl opatrným
býval, nic by se vam nebylo stalo.
Je to ovšem smutné, že v novější
době tolik lidí směnkami ošizeno
bylo. Bohužel jejich vlastní vinou.

Mart. No já, jsem taky jeden
z nich a co jsem provinil?

Ml. Nechte mne jen domluvit.
Svoji vinou, které. zase mívá. dvě
příčiny: neznalost věci a mamivost.
Vy jste chybil obojím, nehoršte se
na mne, 'e to pravda a 'sme tu mezi
svými zle to bohužel] pravda že
těžko za nynější doby dostat penize
na hypotéku, avšak těch 50. zl. co
jste vy potřeboval, těch by jste byl
i u mne dostal. ale marnivost tomu
nedala. Martin nechtěl ukázat, že
dělá dluhy. Na. směnku se to s lich
vařem tak pěkně od pokličkou
jedná, ten kus papírku se tak tajně
podepíše že žádny o tom ani dost
malo se nedovi! Nedoví! nikdy!
až teprv, když z toho soudu pov
stanou kde toho pak vlna ves.

Je-li pak tomu tak?
Mart. No to je pravda, vy ělo

věka znate ani bych to nebyl řekl.
Ml. Nu vidíte! a ři takovém

tajnůstkařstvi se dá. nej ěpe řídit a
jsou to šibalům pravé žně. Však
již pozdě, příště vám povim, jak
jednati, aby vám směnkou škoda
nevzešla.

II. Slavík. Jak pak p. mlynáři,
když jsme se Opěttak sešli, vyložte
nám to o těch směnkach.

Mlyn ář. S radostí. Mám
pravě rázdnou směnku t. zvaný
blanqu u sebe. na tom vam nejlépe
ukáží, čeho třeba, byste se s- směn
kami neošidili. Tu jest, prohled
ňeto si ji.

Především hleďte, by směnkabyla psána moravsky, ýste ro
zuměli co v ní psano, napotom at
je úplná. Nikdy nepodpisujte jen
na čistý papir neb neni-li vše nále
žitě vypsáno, hlavně summa, kterou
máte platit a čas, kdy mate platit,
nikdy nepodpisujte směnku ně
meckou. ' —
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Martine! věděl-li k 'ste 
de sev směnku, na. lpdholio-lipre
upisuiete?

Martin. Ovšemže, zde v
právo na. vrchu u 1 stelo zřejmě

50 zl. r. 6., kdo ak mohl vědět,
že si šibsl jednuš u připíše & tak
z 50—150 zl. udělá..

Mlyn. A víc na ní nebylo?
Martin' Já. myslel, že toho

dost, když vidím summu & potom
že mám za tři měsíce platit.

Mlyn. To jste ještě dost štast
ně vyklouzl, mohl vás šíbal ještě
hůř napálit. Tu vizte jak.

On nemusel k oné 50 ničehož

pHgisovst, mohl jen v prostřed na.té louhé lince 112. napsat p ismem
sto na.padesát neb mnoho-li chtěl
a v byste musel tolik zaplatit;neb
soud uznává vždy,jeli summajednou
číslicemi (ciframi) podruhé však pls
mem udána tuto poslední ze pravou,
ať už je menší neb větši 'ak ona.

Slavík. Jak pak nie kdýž
jsou obě summy číslicemi neb obě
písmem psány a nestejné, která. po
tom plati?

Mlýn. Tu platí .vždy menší.
Vidíte, že takovou chybu ěíbel ne—
udělá., tu by se sám ošidil, on vám
raděj vždy s vrchu číslicemi summu
ns lie, vy eo dobrák podepíšete &
chihpik si doma písmem vpíěe, co
sám chce.

Tehdy pozor! at je vid , než
pode isujete směnku summs, tetou
jste luien psána plsmensmi na. př.
padesát zlatých r. č., s. pro jistotu
ještě musíte před a. ze tou sumou
udělat —-— stojí—li pede—
sát sl. r. č. tůze vpravo tu by'vúm
později mohl před tonapeet „sto“ a.
a. vy musíte tolik zaplatit.

Napíšeme tehdy tak
desát zlatých r. č.
ničeho vepsat nemůže.

Dále hledte, by na směnce
vždy b ] udůnjistý určitý den, kde
máte p alit .n. pr. dne .15. července
neb o ovšech svatých, na sv. Jana
Nep. neb jinak, jen když den jest
určitý.

Píše se ovšemtaky ode dneška
za tři měsíce .zeplstlte tolik :: tolik.
Tím vás ale může do hezkých noz

pa
tu pro “čáru

J puků přinésti.



Martin. Jak pak to?
Mlyn. No počkejte. Vy si

n. př. dne 1. dubna vypůjčíte něco
peněz na čtvrt leta, ve směnce je
summa náležitě i písmenami psána
& uddno, že ode dneška za tři mě—
sice se ma zaplatit a ejhle, za 14
dní od vás žádá zaplacení a vy
musíte chtěj neb nechtěj platit.

Slavík. Tomu nerozumím,
jak b to mohlo být.

šílyn. Může to být! jen

když jste zapoměl před podpisemse podívati, zdaliž jest den, k y se
směnka vystavuje již náležitě napsán
(na vrchu v právo u 3.) Opomenul—li
jste toho, tu všm v našem příkladu
chlapík napíše na místě dne 1. dubna
dne 15. ledna a ejhle od toho dne
do 15. dubna máte 3 měsíce a mu
síte, vy ůjčiv si na '/. leta, zaplatit
za 14 ni.

Slavík. Nač tu člověkmusí
všechno pamatovat, to se budu roz

mýšlet, než vnylpůjčím na směnku.Mlyn. te dobře. Nejlépe
nechat směnkaření, zvlášť nevyzně
me—lise náležitě v tom.

Když pak už jinak není, tu
vypůjčit od známého počestného
muže a řibrat si k tomu někoho
kde vše: rozumi, aby směnka, již
podpisuieme, byla řádně a p*zději
nikym nemohla býti falšovana.

A na konec ještě jednu radu.

Kd ž áste 'iž na směnku vypůjčil,
tu le to yste v pravý čas mělpeníze po otově, byste pořádně
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zaplatil. Čekat vám nebudou. A
i z toho umějí ěibalově kořistit.
Jistě že vám vyhrožuje eksekucí
nemůžete-li v pravý čas zaplatit, a
tak hezký groš na vás vydře, chce
te-li by dšle počkal. V takovém

padu pak raději vystavit novou směnu neb necháte-li mu starou v ruce
může vás žalovat, být by ste si byl
dost draze dalšího čekání od něj
zakou il.

yšel-li takový šíbal na lov
nezkušených, lut sám si hledí to
narafičiti tak, aby směnka došla ten
kráte, když dlužník peněz nema z
čeho pak on kořisti. On vam zdan
livě ulehčuje avšak v opravdě šidí.
Vy na příklad chcete vydlužit až
do doby kde prodáte í'ipu,l'ekneme
na 2 měsíce, chlapik vám ale radí,
nechat to až na delší čas, že prý
snad hned peníze nedostanete, že
tou dobou máte daně platit a t. d. ——
Vy mu ještě děkujete za takovou
shovívavost a chlapík se směje. Ví
on dobře, že mate—lipeníze v rukou,
dlouho že u vás nezůstanou, tu se
koupí to, tu ono, dlůh zůstal, směn—
ka se má platit, obilí neni prodáno
a hle dálší čekání stojí mnoho peněz
11takových ptáčků.

Tož už toho bude dost. Na
rozloučenou ještě: zanech směnka
ření, kdo tomu náležitě nerozumíš
a nikdo nepodpisuj, čemu nerozumí.

Sl av. a Mart. Děkujemevám
a budeme si to dobře pamatovat.
Na shledanou.

Rím.
Bylo mi malo kdy tak slavně

okolo srdce, jako když jsem dne
23. listopadu 1856 večer přijížděl
k Římu. cem velika minulost města
věčného stála tu přede mnou: ti
strašní bojovníci, kterých se třásl
veškeren svět; ti chytH státníci ,
kteří uměli krajiny dobyté poutati

zákonem mocněji, než bojovníci me
čem, ti velicí náměstkové rybáře
galilejského, kteří štěpivše nabo—
zenstvl lásky na strom tvrdě politiky
starořímskě metali do všech končin

blesky světla a bles? hněvu -—tivšickni stáli živí ře mými zraky
a naplňovali mys mou jakousi sva—
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tou “hrůzou. Hovor můj se vzdě
laným kupcem z Florencie, který
se mnou z Civita-Vecchie do ina
jel & mně všeliké poměry vlašské
obšírně a výmluvně vykládal, se
řetrhl a trvalo slavné mlčení, až

jsme se octli před bránou Porta Ca
vallogieri, kdežto mne dobromyslný
průvodce ze snění vyburcoval, zvo
lal náhle: Ecco la cupola di San
Pietro (Vizte kupli SvatOpetrskoul)
A přede mnou vypínala se hrdě v
šeru večerním k nebesům nejslav
nější budova na světě! Užáslý pa
třím na ni »—tu stane vůz ve bráně,
otevře se okno a do něho zní na

olo velitelsky a na polo zdvořile:
řassaporti signoril (Pánové, pasy!)
Pasy byly hned doručeny, dali nám
za ně lístky a jeli jsme dále podlé
nádherného sloupořadí, ježto objímá
se dvou stran náměstí Svatopetrské,
a za osvětlení lynem čarovně do
jímá diváka. lgrojedše úzkou ulicí
hledíme tu v levo na velikou stavbu
kulatou, před nlžto hlučný hovor
francouzský oh vojáků ——jest to hrad
Andělský, někdy náhrobek císaře
a poutníka Hadriana, nyní tvrz ob
sazená od Francouzů, kteří tu od r.
1849 střeží hrob sv. Petra. A již
jedeme po krásném mostě Anděl
ském na levou stranu plavého Ti
beru, a brzo staneme před domem
poštovským a v hospodě. Blažící
vědomí, že tu sedím v Římě, uko—
lébalo mne brzo do líbého spánku,
tím libějěího, že jsem minulou noc
na parní lodí z Livoma do Ci
vitá-Vechie ztrávil a bouřlivý vítr
listopadov' mně hrubě spáti nedal.

Hne druhého dne z rána pu
toval jsem dlouhou s nádhernou
hlavní ulici římskou, Corso nazva
nou, k nejslavnějšímu místu v Římě
a snad na světě, ke Kapitolu. Podlé
vysoké sochy císaře filosofa Marka
Aurelia, na jehož místě nyní stojí
apoštol filosof Pavel a rozsáhlého

alazzo di Venezia, který jako stře
gověký hrad zásmuěile hledí a na
němž viděti rakouského orla na

dále několika krátkými úzkými ulič
kami octl jsem se pod slavným Ka
pitolem. První dojem památného
místa toho není tak mocný, jakého
mysl starými básníky a dějepisci
připravená očekává. Obraznost si
tu postavila horu, vždyt ak ji i
Rímané tak nazývali a v skutku tu
vidíš nepatrný pabrbek! Na něj se
kráčí po dvojích širokých schodech:
jedny v levo příkřejší, vedoucí k
chrámu írantiěkánskému, stojícímu
asi tam, kde někdy se vznášel chrám
Jupiterův, druhé v pravo, znenáhla
vystupující, po nichž přicházíme na
náměstí Campidoglio. Prostranstvi
nevelké, pravidelně, čtverhranné, na
severní stranu, odkteré jsme přišli,
otevřené, s ostatních tří stran vsak ěk—
nými ač nevysokými paláci obk íče—
né; uprostřed náměstí usmívá se na
nássocha jezdecká -—jediná toho dru
hu — ušlechtilého císaře Marka Au—
relia, jehož mocná zbraň se někdy i
po hranicích naších ozývala. Palác
za. ním na straně jižní vystupující
jest ze všech tří nejvýšši a nad

něj se vypíná štíhlá věž, s nížtojest nejpě nější rozhled po celém
ímě. Tam na ní tedy vystupuji

a pod nohami mými jest tu celé to
město sedmipahorkové. Jsme tu
zrovna na. rozhraní města starého,
pohanského, a nového, křesťanakého;
na severní straně prostírá se po
pahrbku esquilinském & po uiri
nalském, viminalském a zabra ním
(Monte Pincio) a pod nimi na něk
dejším poli Marsově město nové, na
jižní straně pak vidíme na bývalém
forum, na blízkém Palatinu za ním
na Aventině a na protějším Coelíu,
město pohanské, město zašlé, zří
ceniny, mezi nimi kláštěry, chrámy
a zahrady, jen sem tam nějaké
obydlí obyčejné, přístřeší nejchudší
třídy lidu. Zrak můj utkvěl na
této 'ižní straně, tomto pomníku ve
likýc lidi a velikých činů. „,

S Kapitolium, kde vítězný Rí
man skládal díky bohům svým za
podmanění národů nejvzdálenějších,

znamení, že tu sídlo vyslancovo, & zřím tu pod nohami svými to po—



věstně forum, kde se rozlěhal hlas
věhlasných státníků, kde ob vatel
stvojrímské rozhodovalo nad osu
dem tří dílů světa — nyní hromada
zřícenin, Campo Vaceino (Kravské
nllměstí) nazvaná, z nížto se pyšně
vypíná. v levo dobře zachovaný ví
tězný oblouk Septimia Severa, toho
chytrého surovec, který vyslovil rvní
zásadu zlověstnou, že třebasi h eděti
přízně vojska a jiného nedbati, tu v
pravo od něho několik ěkných sloupů
přečkalo všech strasti voutisícilelých
a hledá. smutně druhů bývalé slávy
své; o něcodále tamstojí zbytky chrá
mu zasvěceného Markovi Aureliovi a
jeho manželce Faustině —-zde nebyla
úcta pochlebnictvím! a tam o sto kro
ků dále oblouk Titův, postavený na
památku zbořeníJ erussléma. Podncs
vyhýbá. se rozptýlený rod Israelský
příšernému tomu místu. Za ním ten
velikěn mezi zříceninami římskými
-—colosseum — jehož přes polovici
dobře zachováno, ostatní rozvezeno
po Rímě, jsout vystaveny mnohé
palace z kamene tu nalámaného.
Nad forum ční na západní straně
homolovitý Palatin, zelenajici se o
sud asi tak přirozeně, jako k yž
tu Romulus a Remus město zakla—
dati počali — bývalé sídlo Remu
lovo, bývalý zlatý dům Neronův —
vše zmizelo — na jich místě rostou
všelikě zeleniny — jenom hromady
zřícenin svědčí, že tu bývali mo
hutné stavby!

Tam na druhé straně mezi Pa
latinem a Aventinem bývalo veliké
rejdiště' ——circus maximus — užit
karský věk naš tam postavil l 
nému! Aventin, někdejší tvrz lid'u

proti, zpupné šlechtě ——nyní tamláštery, kostely a zahrady. Od

něho napříč od západu k vichodutáhne se Coelius, s něhož něm
pohlíží chrám sv. Řehoře Velikého,
o ravdového velikána mravního, a
o olo něho mnoho klášterů a chra
mů. Od něho k východu stojí u
prostřed zahrad ostrov budov, z
nichž vyniká chrám sv. Jana Late
ránského — dle důstojnOsti své
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první v kresřanstvě, kde nově vy—
volen' papež se slavně korunuje.
Odtu vraeeie se mezi zahradami k
forum maš prastarý velebný chrám
sv. Klementa, zastav se tam a mysl
svou vděčně povznes do výše, tam
odpočívají kosti muže' o Veškeré
Slovanstvo zasloužilého — sv. Cy
rilla. Hledě odtud více k severu,
spati'iš tam na nejvyšším místě Es
quilinu kostel Santa Maria Maggi
ore, t'retí v Římě a první kostel
panny Marie na světě, a odtud týmže
směrem po pahrbcícli a pod nimi
celé město živé nynější. A obrá—
tíšli zraky své na západ přes řeku,
spatříš tam nejvyšší z pahorků řím—
ských —-Janieul, na němžto někdy
stával hrad krále Anka Martin, a
kdežto nyní vábí oko chrám S.
Pietro in Montorio a S. Onofrio,
kdežto odpočívá libezný, nešťastný
pěvec Torquata Tasso a s ním o--_
divný ten muž, jenž obdržel gar
jazykův ještě za našich dnů ——kar
dinál Mezzofanti. S této strany hr-„í
nuli se naposledy nepřátelé do Říma,
tudy vtrhli zvitězivše nad tuhým
od orem republikánů _římských re
publikám írancouzšti, aby prý po—
stavili opět převrženou stolici sv.
Petra. A dále tam k severu na
úbočí nepatrného pahrbku vatikán
ského zdviha se velebnú kaple sv.
Petra —- div umění a chlouba řím—
ska. Téměř opojeně spočívalo oko
mě na te budově! -— ,

Nemohl jsem se ani rozloučiti
s tímto velkolepým obrazem, an mne
mrazivý vitr dzimní napomenul,
že jsem tu již přes dvě hodiny a
že poledne již minulo.

Nynější Řím nemá.jiného a
veta, než kterého mu dodava slavná
minulost, a přítomnost papežova.
Není tu hrubě průmyslu, není ob
chodu, a krajina kolem města jest
neúrodná kampagna, tam vše kolem
mrtvo, teprvé za několik hodin na—
jdeš nějakou vesnici neb městečko,
ostatně jenom roztroušené osamělé

domy. Kdyby se dvůr papežskš' ise všelikými ústavy od něho vyc o—
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vávanými odstěhoval, byl by Řím
jenom velikánskou sbírkou starožit
nosti, života skutečného by tam ni
kterak nehylo. Ale divná věc! tak
u_iocná jest bývalá sláva, že i spro
sták římský po ní se roztouživ ne
všímá si patrných výhod, kte ch
mu pobyt papežův poskytui a v b ou
znění svém netrpělivě čeká toho o
kamžení, až bude pochovaná sláva a
město věčné opět středištem mohutné
říše. Ano tak mocně mluví tu veliká
minulost, že jí i ti, kterým čteníjest
uměním kouzelnickým, dost dobře
rozumějí ——a na zb y starých
staveb s úctou pohlížejí. Obyčejní
naši blatošlapové pražští, ač větším
dilem chodily do školy a učili se
tam lecjakému umění, nemohou se
v ohledu tom ani z daleka rovnati
blatošlapům římským, kteří po celý
život svůj jenom po ulicích se po
tloukaií a slabikáře nikdy v rukou
neměli. Ptej se nač chceš, kde jest
ten neb onen kostel, kde jest oblouk
Konstantiniiv, kde chrám Vesty, kde
pomník Cestiův a nejsprostší nosič
ti hned poví a nabídne se ti oby
čejně ještě za vůdce. Viděti tu nej
lépe,jak slavné skutky ředkůvjsou
anděly strážci národu eslému, ne—
do ouštějíce , aby docela utonul v
kara usté věsdnostii

ezi nesčíslnými pomníky slav
né minuIOstikráčí pak tu přítomnost
oblečená v roucho posvátné. — Rím
nynější jest město svaté, církevní.
Při každém třetím kroku potkáš se

ně'akým knězem, a kněz zde má
mno em určitější ráz než v sever
ních krajích našich: neuhlídáě ho
zde jinak než ve třírohém klobouku,
v bedbávných punčochácb a střeví
cích s velik mi přeskami. A neje
nom kněží c odí v rouše kněžském,
ale i chovanci všelikých duchovních
ústavů vyučovacích mají vážný ten
kroj na sobě. Často potkáš tu chlap—
ce desítiletěbo ve ctihodném tříro—
háku vážně si vykračujícíhol Mně
se věc ta hrubě nelíbila a netajil
jsem se s náhledem svým; ale kněží
zdejší neshodovali se se mnou ni—

kterak. Již záhy musí prý chlapec
zvykati celému z ůsobu kněžskému,
má-li z něho řádlný kněz býti . . .
Obraz tento jest pak tím ůvabně'ší,
an rozličné ústavy vyc ovávací i
barvami šatův se liší, jedni černé,
druzi červené, třetí fialové a jiní
jiná roucha majíce, tak že se skvějí
všemi barvami kvíti polního.

K tomu ke všemu jsou tu četní
zástupcové téměř všech duchovních
řádů v podivné rozmanitosti krojů
svých. ádově tito zachovávají ak
zde, co se vnějšku týče, mnohem
svědomitěji řeholi svou, než na se—
veru; kdyby řeholník se oblckl v
kabát & dlouhé spodky, dal by ve
liké pohoršení. Lid římský nemůže
si mnicha mysliti jinak, než v rouše
řeholním; mnichů, kterým sandály

ředepsány jsou, neviděti nikdy v
botách. Mnichově žebraví žebrají tu
skutečně i na veřejných místech;
vycházeje ráno z bytu svého potká
val jsem pravidelně mladého kapu
cina, který, když jsem se k němu
přibližoval, plechovou kasou zahrčel,
aby zraky mě k sobě obrátil. Lid
sprostý házíval mu ochotně o ba
joku, a když měl mnich něj ý ko
šík s sebou, dávali mu i všeliké ze
leniny, vejce atd.; ale aby mu někdo
ve vzáctnějším kabátě něco daroval,
pozoroval jsem velmi zřídka. Vůbec
pohlíží lid obecný na mnichy nižší
třídy jako na sobě rovné a chová
k nim patrnou náklonnost; ovšem
pak mniši k němu rovně přátelsky
se mají. K důvěrnému tomuto po
měru řis ívá velice prostá titule
tura v ašs á. Ať si “est mnic jaké
hokoli stupně, neosljovuje bo íman
jinak než „Padro“ (Otče), jest-li
knězem, neb „Fi-ate“ (bratře) lest-li
laik. Ostatně se tu činí veliký roz
díl mezi knězem světským a řeholní
kem. Kněz světský požívá v Římě
veliké volnosti v poměrech spole
čenských a viděti je' v hostincích,
kavárnách i v divadlech; mnich se
vystříhá všelikých míst takových.
Kněží tito světští jsou ak lidé vel
mi nestejného rázu. Je i jsou pra—



videlně vzdělaní, pročeděe věemi
školami natízenými, študovalit, jak
naši venkované říkávaji, dvanáct
škol; jiní však učili se z mládí ně
jakému řemeslu nebo třeba ničemu,

a odhodlali se později ke stavu duchovnímu. K tomu onci učí se u
nějakého kněze po několik let lati—
ně a přiučivěe se tolik, že ji poně—
kud rozumějí, udělají zkoušku, na
čež pak bývají přijati do semeniětě
kněžského. Takovíto kněží nemívají
arci velikého vzdělání a b vají také
dosazováni na místa, k 0 jim ho
nehrubě zapotřebí. Zůstávají z ve
liké části v Římě, a zastávají úřad
velmi pros , čtonce každého dne
fundační msi, začni mívají patnáct
neb nemnoho více bajoků; asi 30
kr. nových denně. Že jim to stačí
na výživu, pochází z veliké stříd
mosti vlsěské, šálek kávy, kapustu,
chléb, kousek masa dostanou za to
a bývaji při tom tak Štastni, že
velmi nerádi opouštějí Rím, kdyz
se jim dá nějaké místo na venkově.

Mimo kněze světské & kláš
terni viděti v Římě jeětě jiné zá.
stupce života církevního — v kra
jinách zmizelé ——poustevníky. Ne—
žijít ovšem v poušti, opati-iš je v
pravidelně Vystaveoých domcích u
samých hran, a kráčeje okolo uslyšíš
silné zarachocení plechovou kasou
a slova prosebné, aby si mu „pro
milost Boží a panenky Marie“ něco
daroval. S těmito dárky a s malič
kou fundací, ktorou každá poustevna
mívá, možná zíti ne sice skvostně,
ale dost pohodlně, a tak se děje,
že se o uprázdněné misto poustev
nické hojně čekatelů hlásívá. Nc-jsou
pak to samí Italiani. kteří se takto
světa odříkají. Nedávno př-d pří
chodem mým do Říma poustevničil
asi hodinu cesty od města inábož
ný krajan z družně naší Moravy,
a podařilo se mu za několik let
ušetřiti dost peknou sumičku; ale
rozstonav se, svet—ilpeníze svě dru
hovi, který mu je tak uprimně scho—
val. že jich i po jeho uzdravení
podržel.
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Významné jest, že v Římě i
jinde v Italii chuti k stavu kněž
skému ubývá, tak že není vždycky
ani počet chovanců ů lný. Také r.
1848 a 1849, když vlá &papežská v
Rímě protržena byla, mnoho setkněží
světských i řeholních přestoupilo do
stavu světského, také ze ženských
klášterů mnoho obyvatelů odešlo.

Proto se však netřeba obávati,
že by snad ímu nagtávala muze
o kněze. Má svatý Rim posud asi
dva tisíce kněží světských a bez
mála tolikéž mnichů, a každá ves
nice, která by u nás měla jediného
kněze, mívá zde tři a čtyry. Ze pak
kněží tito, trávice život svůj z ve
liké části v zahálce, mívají málo

podobnosti s horlivě pracujícím, vlastenecky činným duc ovenstvem na
ěim, snadno si pomysliti.

Provázejme kněze i do sva
tyně. Jest právě kázaní, posluchač
stvo sedí na stolicích do polokruhu
postavených okolo kazatelnice, po
hlížejíc pozorně nahoru. A jest po
dívaná zvláštní. Mladý kazatel, z
řádu jesuitskěho, řeční horlivě, prud
ce, mluví o zhoubných následcích
kacířství, a dokazuje rávě, že ka
cířstvím vysýcbá proucl)pravé lásky
k bližnímu. Hled, an se najednou
rozběhne, jakoby na odpůrce rychle
udeřiti chtěl, oko mu hněvem plane,
pěst zatatá hrczí, posluchačstvo trne.
Tu náhle se zarazí, celé vzezření
se zmírní, hlas se obměkčí a řečník
se obrátí ke kříži postavenému na
kazatelnici, objímá jej a modlí se,
aby se všickni kacíri obrátili na
víru samospasitelnou. Takové vý—
jevy se Opakují v nejrozmanitějěich
podobách a jsouce s neobyčejnou
obratnosti prováděny dojímají často
mocně mysli divákův. Cbladnějňímu
seversnu se ovšem výstupy ty zdají
často býti ptiliě divadelními . . .
ale deklamaci by se věru od mno
hých římských kazatelů uěiti mohl.
Než kdo v Italii by potřeboval se
učili mluvení? Jsou to sami řečníci
rození , plní ohně, plní uchvacující
moci. V. Zelený.

12
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Reč o clilnpěenském semináři v druhém
zjezdu jednot katolických v Brně.
Nad bilý den jasněji dovodil

náě Excellenci Pan Biskup v listu
pastýřském důležitost semináře pro
pacholiky, tak že kdo vírou pojal
slova sv. Jana zlatoústého „Kněží
sedía' na stolici Christově obcbrželz'
učení Jeho“ (Horn. Sb.) a výrok

roroka Malachz'áše 2, 7. „Rtové
něze mají ostřihatz' umění, a z úst

jeho budou hledali úkona:“ vděč—
ným srdcem blahořečí podnikateli
v pravdě apostolskému.

Zbývá toliko s náhledy a s
přesvědčením naším o užitečnosti
semináre smířiti těch, co se oddá
vaji nevčasné bázni, že se v něm
pacholíkům nedostane všestranného
vychovaní a vzdělání,jakéhož na kně
žích právem vymáhá národ v době
naší!

1. Co žádá národ na sluhovi
Páně? ——Ba co pravím? Co žádá
Církev na“ sluhovi Páně? Snad aby
národnost toho národu, ku kterému
jej posílá, nemiloval a jeho jazykem
pohrdal? Stotožňuie-li Církev též
ně'akou velmi oblíbenou národnost
s atolicismem? Pokládá-liž za ka
toličtějšího toho, kdo pohrdajc méně
váženou národnosti národu“ toho,
jemuž káže, se vychloubá, že se
řečijeho správne"nenaučil? Počítá-li
mu to Církev svatá mezi obzvláětnl
zásluhy? — Církev i národ žádá na
sluhovi Páně, na knězi, aby se ne
stavěl národnoatí na odpor, ale aby
byl národomíloeným! — Tu však
již nelze nezavaditi o věc oxčem
rozhodnutou rozumem a sprawdlností
Církve svatá. Dlužno tu , pravím,
uvážiti na stanovisko. křesťanského:
C0 jest národnost? -—Národnost jest
soujem (suma) vlastností Bohem sta—
novených, jz'mzž se jistá částka člově
čenstva od člověčenstvu vůbec liší ,
totiž zvláštní ráz smýšlení, cítění a

jednání jem'cí se nq'hlmmejzjazykem,
řečí, mluvou“ Následujícím staniž
De výpověd tato jasnější. —

Jakož rozmanitostí pňřozenýeh
vášní a vloh, i způsobem, jakým se
na ievo dávají, jedna osoba od druhé
se různí: tak též nada! Bůh roz
ličné čáetky člověčenstw různými
povahami, a zvláštnostmi, t. j. sta
novil národnosti. (I. Moj. 11. 10.
II.) Kdo neslyšel n. p. o chladno
krevnosti Angličana, o rozumské
badavosti Němce, o baživosti Slova
na? — Znatel hudby uhodne ze
zadumčz'vostí,jarostí, bolestivosti, ráz
nostz' válečné, mílostnosh' a tklivostt'
chované ve zpěvích národ/nich národ
dotýěný dohodne totiž, že to nápěv
německého, italianského či slovan
ského rázu. -— Pohanaký a kočujíeí
obyvatel krajin východnýdi smyslil
si život budouci co putování duše
5 hvězdy na hvězdu! Chlzpny' Turek
očekává tam (v životě budoucím)
rozkoše smyslné. — Bty'o'vný a pod
manz'vy' Němec, nežli seznal Christa,
hájil o válečné Walhale v nížto se
opíjeti bude z lepek nepřátelův po
bitých a nazval k národní pánovité
povaze své život věčný: Hem-lich
kez't; Slovan pak citlivý a zbožný
dle nejmilejší své bohyně Slávy:
Slávou — „blahoslavemtvím !“

Tím vším jsem chtěl naznačiti
rozmanitost různých proudův v moři
člověčenstva, které naz váme ná
rody, a rozličnost směruv i spůso
bův, jimiž k cíli Bohem stanovené
mu se ženou, a kterým říkáme
národnosti!

Jakož moudrý vychovatel se
snaží přede vším seznati svěřence
svého, aby k jeho povaze napotom
přiměřil pěstování své: tak táž činí
1 kněz ——učitel národu, v čem sobě
byli mistrovsky, a tudíž s blahodat
ným prospěchem počínali naěi svatí
patronové, Cyrill a Method.

První svatí biskupové Slovan
šti učili se řeči, a zpytovali mravy
& obyčeje Staroslovanův, pomocí
vědomostí těch dobyli sobě důvěry



národu, a vykonali vznešenou úlohu
svou, která se nepovedla německým
můsíonářům předchozím, nevšimav
ším sobě a neznavším národnosti
našich předkův. Moudře činili ev.
Cyrill a Method, nezavrhujíce vše
cky obyčeje pohanův, nébrž šetříce
zevnějšiho útvaru (formy) zvykův
a slavnosti, ale vylučujíce obsah a
směr zlý, oživili form duchem
Christovým a jádrem eho svaté
Církve. Proto upotřebili slavnosti
pohanské v duchu roku církevního,
a větipili na strom planě národnosti
šlechetný roub víry, lásky a bohu
služby křesťanské — a tak se kře
stanství zdarně ujalo.

Místo slavnosti hromm'c Peru
nových položili již dávno v Církvi

panující Man'cmskou slavnost svěceníromm'ček, znamenajíclch světlo —
Christa; místo hodů Mořaníných
možnou neděli, a t.. d.

A právě toto moudrá šetření
a upotřebení stránek národových
jest charakteristickou vlastností ka
tolicismu, v jehož duchu novější
Missionáři v Americe, v Africe a
jinde a milostí Boží divy tvoři u
obracováni pohanů na víru Chri
stovu, an protestanšti missionáí-i s
národností nešetřenounárod mravně
njči, místo co by jej měli pokře
staniti a skutečně oblaži ti. Anglický
missionář žádá, aby se pohansk
Novozelandaň dříve stal An liča—
nem nežli se stane křesťanem. álo
z nich podrobuje se nelidskému
nátisku tomu; a i malý počet jich
nemá pravá ceny pro nemoudré
missionáře, nebot jich duch jest
zdrcen tak, že zabíhají buď v po
božnůstkáí'ské souchotě, buď v po
dlou, zvířecí tupost. -— Co zde o—
vědlno o missionál-ích, zakladatelich
Církve v národech pohanských, platí
též o duchovních obyčejných, 0 za—
chovatelich Církve a víry v náro
dech křestanských; i tito musejí
svůj národ znáti, jeho obyčejů a
zvláštností šetřiti.

Jsout lidé, kteří proti národ—
nosti horlí z té příčiny, že jest vý
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sledkem hříchu. V tom i my na
základě písma svatého úplně sho—
dujcme se s nimi; avšak dovoluje
me sobě, ]im dvě skromné prosby
předložiti: ]. Aby nám věřili, že
ohledem na původ národnosti totéž
přesvědčeni máme, a že ji neméně
za výsledek hříchu považujeme,
jako všechny ostatní nynější potře
by tělesné (íysickě) oděv osobní
majetnost, ba i vychování,jakéhož ná
ruživosti lidské, a přirozená náklon
nost k zlému vyžaduje. Kdyby od
porníci národnosti chtěli býti dů
slednl, musili b i roti těmto věcem
stejně horliti, jen se nepostihlým
soudem Božím staly již v člověčen
stvu zákonem, a tím by zabloudili
do bludův Manichejských, od Církve
svaté zavržených. 2. Aby všechnu
důležitost a nutnost, kterou národ
nosti přikládáme, se stanoviska pě
dagogického (vychovatelského) po
jímali, čím zajisté všelikerě obávání
jejich co nedůvodné zmizí.

Moudrý kněz přerozuje neho
spodařwost Slovanův v obecnomysl
nost a v obětivou.dobročinnost, jejich
bažz'vost „ bohodužebnost — nepotla
ěuje národnost; on ji toliko upotře—
huje k účelu nejsvětějšímu, k ná
boženství, v jehož službě teprv po
svěcení a důstojnosti dochází. Protož
pravím, jako pláň se štěpuje, aby

ý míza šlechetná, vejdouc v bujný
peň, divokost přirozenou proměmla
v ovoce sladké: tak sluší jemniti
přirozenou divokost národnosti ště
pem nebeským, jenž jest Christus.

Osobně jsem se přesvědčil,
jak výborným prostředkem jsou
missie k obnovení života křesťan
ského. A zachvátila mne utěšným

podivením ona chla' odhodlanostidu našeho, r ' ti a rozloučítí
se s životem hříšným (: s pohodlnou
ledabylosti u věcech Božích! -— Ai!
tot známá vlastnost národní mě—
kého lidu našeho, že se kvapně roz
hoduje a pak ředsevzetí svému —
nedostojí ! — rotož vidíme horli—
vce upřímné na základě národnosti,

vědou a náboženstvím prpavětleně12
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a nošená, napomáhati národu ku
povznešení a k vytrvalosti nábožen
ské prostředky bohosměrnými,jakož
jsou: bratrstva, jednota katolická a
čtení dobrých spisů. Náš čilý lid ne
rád si dlouho hovívá na peci; ale
zaměstnává se ne-li povoláním, tož
-— rozkošemi. — A proto soudím
(ovšem již pozdě) že, kdyby sta
teční bojovníci proti morné álence
hos dál'ům za obvyklé zá avy v
krčmách byli záhy podali Dědictví
sv. Jana — a kdybychom již ten
kráte byli měli spasitelné Dědictví
sv. Cyrilla. a Methodia, „Hlas“ a v
každé obci školní km'howm, že by—
chom se nebyli dočkali tolikerého
věrolomného rušení slibu alrželzbosti
odpálenky!——Aconadto! „
tání mysl :“ rozum osvěcuje, bludy
života napravuje, náhonč-ěmmarnosti
odjímá podnětu, uči, čeho by se od
rovati, káže, čeho by následovati měl.“
Tak napsal sv. Isidor, v roz. s člov.
Já pak přidávám z vlastní zkuše
ností, čtení napomáhá sloučíti roz
padávajicí se rodinu, na níž spočívá
obec, národ, stát, církeo, budoucnost !
——Však toliko čtení, jakěž schva
luje sv. Alfons v kat. P. I. cap. VI.
č. 22. a způsobem, 'akýž radí sv.
Jeronym „čtení nás uj po modlitbě,
a po aení následuj modlitba.“ In 17.
ep. ad Latam.

A takto kněz „maje býti“ se
sv. Pavlem „viem decko“ musí do—
bře pojmoutí národnost. A jakož se
nesmí jeho srdce netknouti úpadek
jednotlivce, aneb neštěstí celé obce:
tak též musí útrobou jeho býbatí:
slast i strast, radost i žalost, sláva.
i hana celěho národu. Kněz má my
sliti i cítiti a lidem svým, a pak ——
ma'e víru nezvratnou a k tomu
lás 11k národu, a tudyž i k jeho
řeči, _— dovede divy tvořiti ovšem
s pomocí a hůry.

' A po kněžích takových touží
srdce tvé, lide můj! —- a takových
kněží dostane se tobě semeníětěm
pro pacholíky, kdežto synové tvojí
neodnárodnejjí se tobě; ale priroze
ným a národním vychováním vzdě

lání vejdou co užiteční sluhové Pá
ně, pro lásku k Němu s láskou k
tobě, hájití víru svatou v tobě. —
Sláva našemu nejvyššímu duchov
nímu pastýři, kterýž Tobě tako
výchto kněží seminářem pro pacho

llky v2ytvořiti chcel. Vroucím milovníkem náro
du svého osvědčil se býti sám náš
Spasitel u sv. Jana 4, 22 v rozmluvě
se Samaritankou a pláčem nad Je
rnsalémem, a za ním sv. Pavel,
Řím. 10, 1. 9, 2.

Jsout lidé, kteří se v tom o
kládají za dokonalé, že včelí ou
národnost neuznávají a zapírají, a
se toliko ke všeobecné (kosmOpolio
tické) lásce k bližnímu odvolávaií.

a Obyčejně však skutky svými doka
zují , že jest u nich soběctví v zá
krytě; oni pak se honosí všeobec
nou láskou proto, aby nikdo od nich
nepožádal, by činně podporovali i
sebe lepší snahy národní! — Ještě
většími podivíny jsou ti, jenž tako
řka z národnosti povinnosti své k
národnosti upírají. Ti jsou jisti v
právech a výhodách, skytaných
uznané a šetřené národností vlastní,
a tudyž o věci té dále ani nepře
mýšlejí. Národnost cizou neuznávají,
aby jí nemusili šetřití. Lhostejnost
ta však mění se v nepřátelství,jak
mile se domnívají, žeby jich vlastní
národnost ztráty utrpěti mohla, z
čehož vidno, že jejich domnělá cnost
jest toliko zjevnou stránkou národ
nosti, duchempohanským pojaté, kte
ráž ovšem jest pravým opakem ná
rodnosti křestanskě, ku kteréž my se
přiznáváme.

Nelze bez hříchu nařknouti
národnost i proto, že jest nyní již
Božím darem, kterýž s mrtvou pi'l
rodou (Řím. 8, 20. 21.) ušlechtěn
a požeh_nán bývá v církvi Christo
vě; anot: „Nenijzhěbojmena daného
lidem, skrze něž by spasení býti mo

Žli, šicí jmena Clm'stova. (Skut. Ap., 1 .
Jakož to, co dáno lidem ku

spasení, zneužíváním jim bývá k
zatracení, (Jan 6.) tak též i národ.



nost může posloužiti i k slávě i k
záhubě národu. Aihle ímana! ——
V boroucí povědomosti národnosti
své vydobyl si mečem výbojným
takořka všecky země, porážel voj
ska nepřátel, v kol'ist vzal všecky
'oklady a vzácnosti jejich i s bůž
kami — přeháněje cit tento přiro
zený tak dalece, že Neříman byl
mu (hostz's) — nepřítel! Hle! tu di—
voká pláň, divoce vybujnělá národ
nost, protože nestěpovaná -— Chri
stem! — Jeden každý man rovnal
se Salomounovi ve slávě jeho: ——
——— a se závratnébo vrcholu v-e
ěenosti zvrtnul Hospodin na
pohanského, když mu ětěp nebeský
donesli apoštolové, a on ve své hr
dosti opovrlmul darem Božím, nepo
znal času navíh'vení svého, a nezvolal
k vybldnutí blahověstů: „Ne nám
Pane Bože, ne na:/n, ale jmenu Tvému
budiž sláva.“ (Zalm 115.) Taktéž
naložil i s vysokomyslným Babylo
nem (: Kas—tagem Bůh ,jenž se pyš—
ným proteinů“

„Pro madla telele“ —-—duchem
Božím neštěpenou národnost „pobil
Hospodin lid Brodský.“ (ll. Kr. M.
32, 35) Nebylby stenal Jeremiáš
nad spoustou města svatého a nad
vlasti jakoby vymřelou ——nebyl
by národ, hned v semenu Abraha
movu přislíbením udůstojněný, pla
kal: „Sedice na břehách řek Baby
lonských, zavěšené majíce har/y své
po vrbách, poněvadž nemohl v cizině
chválozpěqyyzdávatí Pánu, jako doma
na Sieně (Zalm 136, 1—6), kdyby
b | míru, zachoval v jediného Boha.

árodové by byli z daleka ati-ili
na slávu Israele, kdyby nebyropu
stil Hospodina. Pro_vlru, jak vy
znává Sv. Pavel (k Zidům 11. 33.
34) „vybcy'ovali království, zacpávalz'
ústa lvům, uhašovalz' prudkost ohně,
ucházeli ostrosti mečů, silní učiněm'
jsouvbcy'i, vojskazahánělzcizozenwů.“

Než že synové Abrahamovi
ztrhli se rad svrchovaného v Chri
stu, že měli orlivost toliko národní
-—a ne „p umění Božího,“ proto
se na nich vyplnila strašná výstraha
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zaznamenaná v V. kn. Moj. 28. kap.,
a odtud „lovili dcera Szbnská nad
sebou : _ditkamz' svým“ nebot ne—
štastný Zid rozptýlen po všech ná
rodech, těká bez „oltáře, bez krále
a vlasti,“ na výstrahu národům, že
národnost bez víry v Christa jest
hřísná, a že vede v bezednou pro
past znišenl: „Odplafa za hříchjest
smrt.“ (Rím. 6. 23.)

A tak Vám již vidno, že stává
dvojí národnost: křestanská a po—
hanska. Národnost pohanská se jeví
jak vásu'vý Šavel, když sti-ehl Eat
stvo kamenujíclch sv. Štěpána a
jlmal co úhlavní nepřítel Církve
křesťany. (Gal. ]. 13.) Národnost
křesťan.—3Mse chová jako Pavel, jenž
byv pokřestěn duchem Christovym
neodvrátil se od národu svého, ale
usilovně se snažil přivesti jej k
Tomu, Jehož byl poznal co zdroj
věčné spásy. Ač dobře poznal Pa
vel svatý v Ježíši Boha. zjeveného,
a v Nem jediném život věčný ——
přec „žádal o lásce ku svému Israeli
zawžen _býti od Christa za národ
svůj." (Rím. 9. B.)

Láska pak jeho národní že
byla proniknuta a zřízena vírou v
Ukřižovaného, zhroutila soběcké
hráze, dělící člověčenstvo v tábory
nep telské; nebot Pavel „učiněn
jest z'důmjako žid, pohanům jako
pohon, aby všecky získal Christa“
(I. Kor. 9. 20, 21.) t.j. šetřil řísně
národních zvláštností a pova , po
kud se daly srovnati s vírou kře.
stanskou. Ano v lásce k cizorodá
kům protivil se těm, kdo chtěli v
jármo starozákonní vtěsnati pohany
—- směle v tom domlouvaje i Pe
trovi. (Gal. 2. II.)

Kdož neisa zaslepen ředsud
ky a zarytostl zlovolnou, k ož, pra
vím, jsa rozumu zdravého, nedal by
přednost svrchovanou národnost;
pronůcnulé naboženstvím, posvěcené
duchem Církve, pokřestěná vůlí Syna
Božího? Kdož _by nedal přednost
národností křestanské, proměn jící
vlky v beránky, slepě horlicí Šmly
v osníeenéPavly? - ' pak srdce,
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není-li prokvaěeně váěnl bohaprázd—
nou, nežasne nad krvavými stopami,
jimiž naznačila národnost bez Christa
svou dráhu za dob našich? -- Ona
vypověděla odbojně poslušnost zá
konným panovníkům, (Rom. 13. l.
——Tim. 2. 2. —- I. Petr. 2. 13, 14.)
— zhrdla pokojem Páně, (Jan 14.
27.) a zahořivěí po liché slávě jmena
svého rušila pořádek společenský,
vztahovala ruce po jmění bratří,
nebetřilanevinnosti, jímala bezvinné,
vnikla ve svatyně, — -— až se za
trest rouhavosti Neheskému octnula
na pokraji zkázy strašné! ——

Tu ak se mimoděk v opl'edi
tlačí otáz a: Kterak ale moh a vzni
knouti národnost pohanská, a ovlád
nouti srdce národů křesťanských?
Mimo příčiny jiné znám i tuto: Ti,
jichž stanovil Pán za strážníky,
pousnuli. Nepřítel člověka pak na
sel koukolu; t. j. kněžstvopřehlidlo
poněkud napomenutí sv. Pavla (Tim.
4. 13—15) k duchovní pracovitOsti:
načež samozvancz'bezvěmí chopili se
péra, ukládali ve spisy pohanské
náhledy své — až nesvěcená takto
věda a literatura stala se na místě
duchovní stravy — travem'nou ná—
rodům.

Národ náě, aby nezbloudil též
za svůdnými světlonoěi (2. Kor. 11.
14) až v bezvěří, —-ab nezh ul,
potřebuje kněží dostate a pa -—
kněží — ktei'iby ho dvojím způso
bem učili, těšili, napomáhali, varo
vali, vodili: jazykem í pérem. Tak
nám potom neujde žáden, nebot
vyhne-li se nám na jedné cestě,

potkáme se s ním na druhé. Chri
stus zajisté nazval kněze světlem;
at sviti tedy netoliko v chrámich
ale i v příbytcích. Nazval je solí,
at koření tedy život národu zába
vou bohumz'lou. Nazval je pastýřemí,
at tedy ovce své nejen napá'l z
pramenův výmluvnosti svaté, a e at
_ich i vodí po miloděkých nivách
básnictví, po horách vědomosti a
modliteb.

Takých kněží žádáě sobě lide
náš, kteří by jako 8. S. nyrz'll a
Method písmem a slovem tě vyučo'
vali moudrOsti, kteráž „záleží v ná

božnostz'51: bázní Boží.) M_áí pak tov kmee oba 2. 28. nebot _tam se
čte, že moudrost sama řekla k člo
ve'kom': Az bázeň Páně, tai jest mou

drost.“ (Sv. AugustinaTakých kněží o chovati chce
tobě tvůj apoštolský biskup, „jenž
se stará o tebe jako počet ma"cí vy
datz'za duše tvé“ (Žid. 13. 17. Proto
ozval se hlasem past 'ským, proto
založil: náměstkem hristovým v
Rímě požehnanou a nadanou: Je
dnotu svatých Tvých Cyrilla a M&
thodz'a, k založení mnohoslihného
semináře pro pacholíky. — V něm
pak nebude, bohda, národ tvůj od—
strkovaným pastorkem; -— národ
nost tvá tam zaujme misto důstojné,
“ak to velí duch Církve katolické,

teráž objímá všech národů láskou
ste'nou, láskou mateře, a to mateře
žá ných přednosti národných mezi
ditkami neznajícl.

Salve sancta Ecclesia! Sláva
Tobě svaté Cirkvil Ig. Wurm.

Katoličtí Slované v Istrii.

Nesnadno nalezneme prvotni sobův, jsou si téměř vesmeš rovni.
ráz Slevanův v také čistotě jako Jen v těch krajinách, jež nepřá
mezi Slovany v Istrii. Jejich mra- *telskými vpády nebo morem zpustly
vy a živobytí připomínají neporu- a teprve později přistěhovalci z
šenost a dětinnou prostotu věku Dalmatska a z Chorvat zalídněny

atriarchalniho aneb prvotních cír- byly, nacházíme některé rozdíly.
Evi křesťanských. Co do řeči a způ—Skoro vesmeě přiznávajice se k Cír—



kvi kotolické, řídí se každým sebe
menším předpisem jejím s takovou
svědomitostí, že raději smrt muče—
nickou podnikli by, nežli by se
přestoupením proti němu prohřešili.
K duchovním představeným chovají
dětinnou úctu a lásku.

Ne"asněji jeví se zbožná tato
víra o s avnosti Božího Těla. Toho
dne přichází záhy zrána celá obec
s kyticemi a věnci a klade je dvojí
řadou od stupňův oltáře až daleko
přede dvéře na cestu, kudy kněz
s nejsvětější Svátosti oltářní krá
četi má. Kytice a věnce, jichž se
noha jeho dotkla, platí za svěcené,
i užívá se jich uvadlých v nemo
cích a při bOuřkách. Zvláště k
Rodičce Spasitelové chovají Slované
neobyčejnou úctu a důvěru. Nikdy
nevysloví jmena Ježíš a Maria, ne
dokladajíce: „Čest a chvála budiž
Jiml“ — Všickm Slované v Istrii,
muži i ženy, nosí veždy s sebou
růženec a modlí se jej všudy na
každé cestě, při každé chůzi. Za
zvláštní čest si to kladou, pakli
kněz překročí práh jejich, a poctí
je tím, že u stolu jejich ojí; zříd
ka pak jej propustí leč arem ně
jakym úctu svou mu prokázavše.
Slovům jeho naslouchají s věrnou
uctivostí, obzvláště pak libují si,
líčí-li se jim život starých patriar
chův, kter m se ve způsobu svého
žíti tak ve ice podobají. Posty za
chovávají tak přísně, že se mnozí
netoliko všelikých masitých pokr
muv, nýbrž i mléka a vajec po
celý čtyřicetidenní půst zdržují.
Každá pěkná slavnost církevní zů
stavuje v prostém jich srdci trvan
livou památku, že se jí po kolik

hodnův v rozmluvách svých baví.
d svátky celý dům se vymete

a vyčistí. Na štědrý večer nechá
vají na krbu kus dreva doutnati, a
kasdé krmě sousto naň kladou.
Při večeři leží na stole pecen chleba,
v němž tí'i svíce zastrčeny jsou,
hořící ke cti nejsvětější Trojice.
Chléb ten pak se uschová, a do
bytku onemocnělémuza lék se dává.
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Svěcená voda v žádném domě nesmí
chyběti. O slavnosti svatých tří
králův kropí jí příbytky i pole.
Slovem, náboženství jest s _'ichž
smýšlením a citem v tak úzkém
spojení, že všelikým, byt i nepav
trným a lhostejným věcem a jed—
náním, přikládal náboženský ráz.

Zemře-li Síovan v Istrii, ohlásí
se ihned zesnutí jeho všem přáte
lům a ptříbuzným, kteří se, nejsou
li důležitými překážkami zdržování,

ku pohřbu v pravý čas sejdou. —Rodina, byt by a sebe chudší, nikdy
neopomine za zemřemlého služby
Boží dáti konati. Muži, máry pro
vázející, oblečeni jsou vesměs v
odev soukený, třeba bylo nejpar
nější vedro, ženy pak zahaleny jsou
temným šatem, visícím až k zemi,
a sledují plačíce, vzlíkajíce a hla
sitě bědnjícejgko najaté hořekující
ženy starých Rímanův. Při tom vy
chvalují ctnosti zesnulého, vyčítají
dobré jeho skutky, mluví k němu,
jakoby dosud žil, a okazují dobrá
naučení, která jim byl před smrtí
svou udělovával. Tyto slzy a nářek
ten nejsou však zakoupeny, nýbrž
pocházejí z hloubí srdce, nebot, jak
jsme již podotkli, jen příbuzní a

řátelé prováze'í zemřelého, jenž
bez rakve v nejlepších svých šatech
do hrobu se klade, načež každý
lopatu země do hrobu hází, doklá—
daje: „Budiž ti Bůh milostiv.“

Prvé ještě nežli hřbitov opustí,
modlí se i za jiné zemřelé, vrha
jíce se na rovy svých nejdražších
zesnulých na kolena. Pak ubírají
se domů, kdež je mírně občerstvení
očekává. Přijídle tom obdrží každý,
kdož vstoupí do domu, díl svůj,
zvláště pak chudina, kteréžto se
hojně almužvy udělují, aby se za
duši zesnulého modlili. Než se po
sadí ku stolu, poklekše všickni vy
konávají taktéž modlitbu na týž
úmysl. —- Po skončené hostině pro
mluví nejstarší ze společnosti aneb
farář, přítomen-li, krátkými slovy
ku cti zemřelého a jej ještě jednou
odporoučí do modliteb přítomných.
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Znovu pokleknon všíckni a pomo—
dlívše se, zarmoucení se rozcházejí.
Celý rok a nezřídka ještě déle no
sivnjí pak oděv smutečný. Zvláštní
uctivoní: prokazují Slované v Istrii
dušem zemřelých. V noci pred slav
ností dušiček nechávají svíčky až
do svítání hořeti a celou noc modlí
se za ubohé duše v očistci. Pak
pospichají do chrámu a zapalují
tam nové svíčky, věnujíce každou
zvláštní památce některého zemře
leho, tak že lavice kostelní hořícími
svícemi bývaji jako posety. Po skon
čení obřadův církevních ubírají se
na hrbitov, vrhají se na hroby, slo
vy dojímavými hluboký žal nad
smrtí miláčka v hrobě tom ležícího
najevo da ajíce. Hroby dětí okrav
šlují růžemi a jinými květinami.
kteréž matky vřelými slzami polí
vají. odporučujíce se modlitbě zvěč
nělých oslavencův. Najde-li se umrlý
na cestě, bývá. na takovém místě
hromada kamení nanešena na zna
mení, že se tam neštěstí přihodilo
aneb vražda spacbaía. Každý, kdo
'de tudy, položí tam kámen, tak že
hromady takové kolik desítiletí ano
století trvávají a stále se zvětšují.
Za starších časův pochovávali Slo
vané svě mrtvé ve zděných hrobích,
jež velikými kameny zavírali, na
nichžto znak stavu, ku kterému zem
řelý náležel, byl Vytesan u p. pluh,
brány, kosa a jiné polní nářadí rol
níkův, kladiva, kleště, dlato, zednic
ka lžíce řemeslníkův.

Slowně milují domácí neod
vislost a pracovitost. Skoro každý
z nich mají svůj krov a vlastní půdu.
Rolnictví a chování dobytka mají
za počestnější, než všecka sebe vy
nosnější řemesla, umění, průmysl.
To snad jest příčinou, že se do vnitř
země odebrali a pobřeží zanechali
cizím osadníkům. O zvířata domácí
věrné to při précích polních pomoc
ník , jimiž se živí, starají se velmi,
horive. Žebréka mezi Slovany v
Istrii s tíží nalezneš. Jak mile děti
vyrostou, že samy vyjití mohou,
musíjuž krůty, jehňata, prasata nebo

krávy na pastvu honiti. Tam tuží
se proti zimě, dešti. hladu, žízní a
všem nesnázem. — Takovýmto spar
tanským vychováním stávají se sil
nými, pěkně urostlými, zručnými a
ke každé ptáci schopnými lidmi.

Tělesné chyby zřídka u nich
se nalézají. Děvčata od matek sv ch
záhy se učí předení, pletení, voc lo
vaní lana a česání vlny. Muži pra
cují na pOIICb.ženy domácnost ob
starávají, ani okamžení neleníce. I
na cestu berou sebou kůžel, a pře—
douce, konají cesty i\ezi'ídkai s ne
malým břemenem na bedraoh. Oděv
Slovanův v Istrii záleží z hrubého
hnědého šatu; na nohou nosí opénky,
jakýsi druh sandalův, které si sami
z vepřové kůže zhotovují. Domací
své nářadí nad míru jednoduché.
trakaře a nastro'e polní taktéž sami
si vyrábějí. Hodiny visací jsou jim
zbytečnou nádherou, které. jen v
bohatých domech se nalézá., jížto
však oni nepotřebují, řídíce se ve
dne sluncem, v noci postavením
hvězd, a při tom nikdy se nemýlí.
Hvězdám pak davají'jmena před
mětův, s kterými se zanéšejí. Chléb
připravují z kukuřice a ječmene.
Pšonici prodávají pravidelně všecka,
ne však Ostatní obilí, byti žeň sebe
hojnější byla: co přebývá. uschova
vají na leta neúrodná.. V leté spí
muži pod širým nebem, při čemž
jdouce s at, ani doma ani mimo
dům spo ky své a čapky neodkla
dajl ani tehdáž. kdvžisou nemocní.
Kteří mezi nimi nejvěrněji obyčeje
předkův zachováva'i, nosí kazajky,
u nichž pravý ruk v schůzí, zaha
lují pravé rámě, v zimě sebe kratší,
jen košili. Chlapci smějí teprv v
desátém roce spodky obléci; až do
toho času nosí jakýsi způsob tuniky
ze hnědého sukna, která. a.semupev
něná. okolo těla, až na olena sahá..
Zvláštní jest u nich obyčej, že na
cestách muži na koních sedí, ženy
vedle nie-„b,neb za nimi pěšky kra
čejí. — Zena Slovanka měla. by za
to, že by muže ponížila, kdyby jej,
a zvláště před jinými, pěšky iít_i



nechala. --—Mravní a politické vy
chování Slovanův spočívá zcela na
náboženství: evangelium jest jim
školou vší moudrosti. Ze ctností
jejich jest hostinnost nad jiné chva;
litebná. Kdo-koli u nich zavítá, bud
si známý či cizinec, jest přívětivě
při'at a nesmí odejiti, nepoživ dříve
z jich chleba a vína, kteréž sami
navždy požívají , zvláště k tomuto
účelu je chovajíce. Hospodář sám
podává vino ve džbáně, dříve sám
se napiv na zdraví hosta, aby tento

bez bázně a podezření je požíval,Cožjest prastarý obyčej, a y pří
chozí všelikého podezření o upřím
ném jich smýšlení byl sprostěn. Po—
kládali b to za urážku celého
domu, k yby host, a byt by byl
stavu sebe vyššího, po hospodáři
píti se zdráhal. Omluva, že vína
nepije, neumenšila by zlého pocitu
v srdci dobrých těchto lidí, kteří
si to již za velikou čest kladou,
když jim nějaký vážený muž dýmku
tabáku nabídne. Takovouto malič
kostí získá si na vždy jejich ná—
klonnost.

Slované tito jsou též velmi do
bročinní k chudým, jimž dobrovolně

přístřeší & pokrm oskytují, nad tomimojdoucím i z o ilí a v ny daru
jíce. Na mnoze jsou to talianští
žebráci, již na dveře jich tlukou;
nebot mezi nimi není, jak jsme již
podotkli, skoro žádného, poněvadž
na mále řestávajíce, v nouzi vzá
jemně jedhi druhým přispívají. Po

važují to za veliký hi-ích a skutečnou rádež, kterou by páchali na
chudých, kdyby prací rukou svých
v potu tváře své chleb mohouce
dobývati, se uchopili hole žebrácké.

Též věrnost v přátelství ná
leží ku ctnostem Slovanův v Istrii.
Jsout opatrní, volíce si přátele, ne—
zadávají srdce svého lehkovážnš;
pakli ale jednou přítele si zvolili,
zůstávají mu věrni až do smrti.
Slovan dopustiv se nevěrnosti na
svém příteli, u všech bývá povrhe
lem a prstem si po něm ukazují.
Běda tomu, kdož by se pod pláš

185

tíkem přátelství aneb duševní spříz
něnosti zneuctiti opovážil dům svého
přítele.

Vůbec mají se Slované za po
dezřivé, potměšilé a lstivé. Takové
výjevy však nacházejí se u nich
jen co výmínka. Za zlé se jim
nesmí ovšem bráti a není také je
jich vinou, pokud se k cizincům,
totiž k Němcům a Talianům kteří
řeči jejich nerozumějí a s nimi opo
vrhavou nevšímavostí zacházejí aneb
je dokonce i klamou, s 'akousi ostý—
chavostí se chovají. Kdo k nim dů
věrně se má a s ravedlivě, kdo přívě
tivě s nimi nak ádá, může se směle na
poctivost a vděčnostjejich spolehnou
ti. Ustavičně opětují přislovy: „Člo
věk bez viry nezasluhuje důvěry.“

Slované v Istrii jsou vtipní,
důmyslm' a obdařeni nevšedními
vlohami. Zvláště v_počtech zhlavy
jsou zbéhlí a rozluštují nejtěžší úlohy
velmi snadné, nebyvše tomu nikdy
učení. K vrchnosti, zvláště du
chovní jsou velmi uctiví. Věrnost
svou k císaři dokázali v osudnýqh
letech, zvláště když Sardinské lod
stvo leželo před Triestem. Toliko
jich pevnému, hrozivému stavení
musí se to přičísti, že Ita ští oby
vatelé pobřežní na prosto všickni
neodpadli. Slované totiž znajíce jich
vérolomnost., ohlásili jim, že jo při
prvním revolučním pokusu přepad
nou a do posledního muže pobíjí.
Odpor proti vůli císařově aneb proti
zákonu jest u nich hříchem, kte
rého se ani myšlením nedopustí.
Rídít se v ohledu tom přísné před
pisem evangelia: „Dáve'te císaři co
císařovo, Bohu což Boží o a národu
co jeho jest.“

Hle tot obrázek, jak jej na
kreslil poctivý Němec. Není—li až
milo, dívati se na dotčené milé naše
pobratřence? Nejsou-li nastínšné
ctnosti dotčených slovanských a ka
tolických bratří našich patrným zna
mením, že nehrubě jim třeba neblahé
oné civilisace, kterouž by jízliví kul
turáci nahraditi chtěli zahlazením
národnosti naší?
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Reč na den sv. Vúcslava.
(Před sbírkou pro školní chudinu.)

Od Fr. Černohouze, děkana Viejanského.

Ten obrazek, ten mi nechce a
mysli! — Já ho dosud 'eště vidím
toho knížecího otce chudiny; ja ho
dosud jeětě vidím, kterak ramena
své, obtižená. maje břemenem na—
štípaného dříví,klepa na dvéře nízké

chaloupky, klepe. za pozdní nočnídoby, klepá, a y se mu otevřelo,
klepé, aby sladké břímě své mohl
složiti do klína zimou kí—ehnoucí
chudičké rodiny. Kořte se před ním,
vy mohovití a boháči, kořte se v
duchu před ním: -—jest to svatý
Vácslaví -— Tak jsem ho viděl on
dyno vyobrazena; a obraz ten se
mi tou měrou zalíbil, že mi nechce
— nemůže s mysli.

A vždy předce, mám-li pravdu
říci, přede se mi ještě více libil
obraz, kterýž oko moje shledlo na
stěně památného chrámu v Staré
Boleslavi. — Sv. Vácslav tu kupuje
dítky obanských rodičův, aby je
darovať Pánu Kristu, aby je vyučiti,
vychovati, vzdělati dal ve svaté víře
křesťanské.

Jak, BM, viděli jste už také
vy dva ty utěšené obrazy? A pokud
vám na oči přišly: či zalíbily se
vám, do'aly vás také? — A jest
liže vás ez hlubokého a líbezného
hnuti nezůstavily obrazy ty: či též
vzbudily v duši vaši také spanilo—
myslný úminek, že svatého toho
svého vlastence všemi 'en možnými
způsoby a cestami bu ete následo
vati? — úminek, že k naší chudině,
zvlášť alza zejmena ]: naší chudé
mládeží školské všemožně í všelijak
dob?;očinným' se budete prokazovatz'?
— Ze vzbudily, o tom kdoby, znaje
vaše slovanské srdce, pochyboval?

Tak tedy jenom proto, abych
dojem a účinek dvou těchto pro
stomilých obrazů svatovácslavskych
po své možnosti rozbojnil, zesílil a
upevnil ve vás ve všech; ano, je

nom a jediné proto mluviti budu ta
nemnoha slova dnešní — ve jmenu
Páně!

1. Jestit to zajisté jedno z nej
rozkoěně'šich učení naší svaté ka
tolické írkve, že každ stav, že
každé povoláni, že kaž é pohlaví,
že každý věk, že každé třida lid
ského tovar šstva má v nebi mezi
svatými svého zástupce, ochrance,
přímluvce. svého dědice a atrona.
Radujte se a plesejte dnes obzvláště
vy chudí a nuzní mezi námi! Ne
bo dnes slaví sv. naše Církev svátek
sv. Vácslava, slaví svátek obzvlášt

ního toho příznivce, dpřítele, po
mocníka chudých. 0 k yby ho byloještě na živé mezi námi; dyb se
ruce jeho ještě vztahovati moby k
chudině, a kroky jeho kdyby se
ještě pobybovati mohly ke prahům
nouze ve vlasti naší: -— () kdyby
svatého Vécslava bylo mezi námi:
zajisté žeby přestala téci tak mnohé.
slza bídy, žeby utichl tak mnohý
vzdech & nářek chudoby!

Ale nemyslete nikoli, vy chudí
a nuzní spolubratí'i naší! nemyslete,
že rameno sv. Vácslava teď zkra—
ceno jest, a že nemůže dosáhnouti
s nebe dolů k vám, aby vám po
skytlo pomoci. —- Nem slete, že
srdce sv. Vácslava tam v líží onoho
věčného slunce lasky snad vychla
dlo, a že ted netluče tak vřele a
neprahne tak mocně, dáti vám po
moc, útěchu, úlevu! —- Naopak; mi
loval-li vas sv. Vácslav, pokud v
těle lidském obcoval mezi lidmi,
pokud byl zemštanem: ted, stav se
nebeštanem, miluje dvojnásob. Po
hlížel-li na vas okem útrpným a
milosrdným, an seděl _zde na trůnu
zemském: pohlédá ted s trůnu ne
beského zrakem tím pečlivějším a
milostnějším. Měl-li, co kníže české:
mnoho prostředků k vaší pomoci,



ná on teď, co spoluvladař nebeský,
neskonale více cest a prostředkův
k odlehčení žalostného stavu na
šeho. Sv. Vácslav, ont nezměnil k
vám svě mysli, svého srdce, své
lásky: ale jen toliko spůsob svého
vás milování, jen toliko spůsob svého
vám pomáháníl ——Hle, sv. Vácslav
stojí teď před tváří svého a vašeho
nebeského Otce a prosí ho týž i
týž, aby vám udělil, čeho nevyhnu
telně otřebujete pro sebe a bez
čeho b ti nemohou vaše dítky. Mě
la—li y 'eho ůsilná prosba býti
marná, mě a-li by zůstati bez účin
ku? — Hle! ont napořád & zvláště
dnes sto'í za dveřmi lidí možných,
bohatýc a klepe a rosí, aby ne

zapomínali na své udobně, snads íadem a nahotou zápasící bratry
a sestry; aby nezapomínali na ty,
jichž pokladničku a šatnici a spi—
žírnu Pán Bůh položil do jejich
bohatých, sta a tisíce sčítajicích
rukou, položil proto, by oni k své
radosti a zásluze mohli podělovati,
mohli potěšovati, mohli nas covati,
mohli odívati, mohli obra ovávati
spolutvořencův, spolu koupencův,
spoluposvěcencův svýc . Hle! on
stojí dnes v komnatách bohatcův a
volá: „Ty hoháči, tys mohl tak
dobře choditi s holí žebráckou a
nositi mošnu chudinskou, jako chodí
a nosí ten, co se bážíivě blíží k
tobě, a jehož ty sotva okem jedi
ným povšimneš sobě!“ — Hle! on
stojí dnes přede tváří všech, jimž
Pán Bůh požehnal na statcích vez
dejších, a připomíná jim slova sv.
Písma: „Na zisk půjčuje Bohu, kdo
se smilovává nad chudým; 'istina
jeho s úrokem navrátí se jemu“
(Pí-is. XIX..) Hle! on stojí přede
tváří všech možnějších a majetněj
ších mezi námi, ukazu'e jim svůj
příklad, ukazuje jim, jak i on po
máhal, utěšoval, ulevoval, 'ak i
dříví nosíval do příbytkův křelmou
cí chudiny. Hle! on stojí dnes před
obličejem všech těch, jež Bůh ště—
dřeji obmyslil co do majetkův zem
kých; on stojí před nimi a volá:
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„Kdo chceš za mnou příjítí, kdo
chceš v nebi se mnou radovati a
požívati statků věčných, nehynou
cích, vezmi si můj příklad k srdci
a následn" mne! Syn zajisté člo
věka přij e v slávě Otce svého s
anděly svými, a tehdáž odplutí tobě
dle milosrdných skutků tvých !“
A to všecko, co sv. Vácslav z výše
a slávy své nebeské teď ještě pro
vás činí a činiti neustane, vy chu—
dáci a nuzácí mezi námi; -— to-li
všecko minouti by se mělo s do
brým výsledkem? K takovým pří
mluvám, k takovým prosbám sv.
našeho krajana měly, mohly by za—
vřeny zůstati srdce a ruce lidí
možných a bohatých? -— —

2. kdybych neznal, kterak
jsi v této stránce ochoten a mocen,
svatý náš vlastenče! věru bych nebyl
právě na dnešní den, na den tvé
slávy ustanovil sbírku pro chudou
školní mládež mojí milé osady. Ala
jsemt nacelo přesvědčen, že všem
chudákům přeješ, a že o všecky
stejnou péči máš, at jsou velcí nebo
malí, dospělí nebo nedospělí. A
proto dnes tvé lásce a péči po
roučím nejen všecku odrostlou chu
dinu naší, ale i také ——o to ob
zvláště — školní naší mládež chu
dobnou.

Ajhle! ona by ráda do školy,
ráda by tam, kams ty sám dítky
chudé a opuštěné tak horlivě uváděl;
—- ona by ráda do školy; a nemá
-- v čem. Zima i nahota jí zame—
zuje cestu tam, kde se k nebi, kde
se k tobě ukazuje stezka. Ajhle!
ona by se tam ráda poučila po
cvičila, ráda by se tam vzdělala na
dobré údy obce i Církve; ona by
se tam ráda připravila a přispůso—
bila pro tvou někdejší společnost;
ale nemá k tomu pomůcek, nemá
prostředkův. Ty ruce, které by
za ni a na ni měly pracovati, achl
ty práchnivějí v zeini; to srdce,
které by o ni a pro ni mělo ečo
vati, ach! ono_dlí a tíi už ve s rýši
hrobová: jsout to sirotkově! A ma—
jí—lí otčíka, mají—li matičky ta ubo—
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žětka, jsouť rodičové jejich starost
mi a hnětoucími nedostatky sevření
v té míře, že by snad ani sám
Spasitel nezazlil jim, kdyby jeslyšel
naříkati: „Ach, co budeme jisti ,
čím sebe a dítky odějemel“

A roto, svatý, drahý vla
stenče! stš ůsilné volání, které k
tobě pi-ed videm celého tohoto sbo—
ru z hloubi prsou mých pozdvihuji.
Obměkči srdce — otevři ruce těch
mezi námi, co vládnou Božím po—
žehnáním časným. Obměkči jejich
duši —- oblom jejich mysl, aby
štědrou almužnu dnes uložili na
oltář lasky pro tu naší malou a
mladou, pro tu naší školní chudinu!
Přimlnv jim —-nebo tvůj hlas hloub
pronikne než můj, a tvéj ediné slovo
vymiiže více nežli celé mé sebe
delší kézaní ——přimluv jim a pověz,
že oni to učiniti a tu oběť přinésti
mají k vůli Onomu, jenž pravil:
„Buďte milosrdní, jako Otec váš
nebeský milosrdný jest; dávejte, a
bude Vám dánol“ k vůli Onomu,
jenž řekl: „Kdož přijme jednoho
maličkého takového ve jmenu mém,

mneť přijíméz“ k vůli Onomu, jenž
se osvědčí v den všech dnů po
slední: „Aman, pravím vam, cojste
učinili jednomu z nejmenších těchto
bratří mých, mně jste učinilil“

3. A ted jen ještě slovíčko k
vám, jenžto chudině naší, a tudíž
i také schudině naší školské na po—
moc špěchati i můžete i mate. —
Ejhle, chudí čekají na dárky vaše;
anobrž Kristus sám v osobě našich
chudých dítek školních čeká. na ně;
Andělově Boží, tito obzvláštní ma
lých chudých dítek příznivci a o
chranci, pro věčnou památku a něk
dejší odplětku zapisovati budou po
darky ty vaše ve své dešticky
nebeské.

Buďtež tedy milosrdni! Dejte,
dejte tolik, kolikkoli jen můžete ——
ale ne s nevoli a s nechutí, nobrž

se srdcem ochotným a s tváři přívětivou. Nebo jen veselého, oc ot
něho dárce miluje Bůh, a jenom
za takový dar dává. On svou od
měnu, dava zde — dává i tam v
svém pěkném věčném nebi! Amen.

() Vánocích.

Dn ? avi svět křesťanský ve
likou pemumu narozeni Spasitele
našeho. Křesťanství, uzavřenéz o
ěátku v nepatrném kruhu apošto ův,
učeníkův a vyznávačův, objímá nyní
již všecky končiny oboru země, tu
nepopiranou majíc vládu, onde do
bývajíc si jí obětmi trudův, osvě
covění se a mučenictví. A b e, vý
roční den, kdežto Slovo stalo se
Tělem, kdež naplněna jsou Zaslí
boni!

Zapisují-li se veliké výročnice
dějepisné, toť ovšem nesluší mlče
ním pominouti tě největší, ježto v
sobě památku vy lnění sv. článku
víry pojí s pam ou největší udá
losti v dějinách světa, událostí, od

které celé novověké společenstvo
narození své svou obrodu a obnovu
datuje zároveň s narozením Boba
Člověka. Událostí tou počíná jediná
pravdivě známka společenstva; od
té doby jest zajisté lidstvo přede
vším křesťanské; v křesťanství zé
leží jeho podstata, v křesťanství leží
také konečný jeho účel. Nadarmo
usilovali jsou rozuměři obejíti se bez
křesťanství, Opětovaně. tak často
chlubná slova: civilizace kultura
a pokrok -— mají de sebe význam

jediné potud, okud se snášejí sduchem víry řestanské. Ne osti
na tom ale, ktestanství užívá-li se
za zástavu: třeba též uznávati ze
sady jeho, a věrně kráčeti drahou



vytknutou jím, ač mšli společen—
stvo nabývati prospěchu. Jinak za—
jisté v krátce ukáže se malichernost
dosažených okamžitých na pohled
prospěšných ůčinkův a křesťanství,
užité za plášt k dosažení nehodných
zaměrův, zajisté ukrtnou uvozuje
pokutu na rouhačě. U víře křes—
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tanské zajisté tolik jest naprosto
pravda, a v pravdě leží pokoj. Na
věčné věky zůstavil naučení lidem
onen zbor angelův, Zpívající při ko
lébce Kristově: „Slava na výsosti
Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré
vůle“ —

Vinnieki, šašek Jana Sobieski'ho.
Na královském dvoře Jana

Sobieski'ho nalézal se muž, kteréhož
před jidlem rytířem a po jídle šlech
ticem nazývali. — Jistý pan, kterýž
po nejprv do královské předsíně
přišel, tal se ho, kdo by byl? Vin—
nicki o pověděl: „Dvorní holič!“ —
„T tedy holiš královi bradu ?“
ptal se pan. „Nikolik, byla odpo
věd, ja tolik za nos taham takové
lidi, jenž ho vysoko noseji, a my
dlím nekralovskon spřež na dvoře
královskémf' — Zda. se mi, že mne
chceš popichovag“ prohodil rozhně
vaný cizinec. ——-„To nemusíte tak
bráti, chlacholil ho šašek nepoznaný,
zamýšlel jsem toliko seznamiti vás
se zvyk našeho dvoru; zde jsou
toliko, va člověčkové, kterýmž
všecko dovoleno jest, král totiž, a
jeho šašek ijenom kral sam smí
se zlobiti, a jenom šašek jeho smí
blázniti; an pak nikdo pravo s sebou
nepřináší, nébrž teprv zde k právu
přichází, tedy snadno pochopíte,
žeby každý pokus zlobiti se, tolik
znamenal, jako osobovati sobě pravo
však blázniti, v každémokam
žení komukoliv chci odstoupiti.

„Já. jsem ovšem měl hned zna—
menati, že mluvím s bláznem,“ pravil
cizinec k okolo stojícím, svou nevoli
ukrývaje.

„To arcit byla chyba, která.
se neda odpustiti,“ doložil šašek;

a zajisté mi dáte v tom za pravdu,že já jsem lepší znatel lidí. -

Královi se líbil šaškův žert
on ho nazýval svým milým Vinni
sem, a když ho den neviděl, bylo
mu až teskno po něm. Vinnicki
pak skutečně byl vždy a všady
růvodčim krale. Když Sobieski,

ještě jako hejtman do bitby u choc
zima táhl, byl Vinnichi s ním; a
neopouštšje nikdy velitele svého ,
doprovázel jej do mnohých válek.

Ale nikoliv nebyl Vinnicki
miláčkem královny, proto že se ussta—
vičně haštei-íl s Francouzy, jímž
královna nakloněna byla. Nicméně
přece vychloubal se šašek přede
všemi lidmi zvláštní milosti a nás
klonností krtlovninou, tak že se o
tom i sám král dověděl. Tento se
ho jednoho dne tazal: „kterak může
tak lhati?“ a šašek odpověděl: „Nej
milostivější Pane! ja nelžu; nebo
že mi pani královna zvláštně mi
lostiva jest, poznávám z to!-o, že jest
Francouzům čím díl F- 'ce přiz
niva, a já. přece to s ; pivo piji,
které oni vaří. Pošli mne, milostivý
králi, dnes od svého dvoru, a již
zejtra poděkují se ti všickni Fran
couzi ze služby; a když ne, chci
jako lhář po všechen život svůj tento
župan nositL“

„Ty zůstaneš u mne, Vinnisi!
tebe nedám od sebe; ale hleď, aby
i moje pani s milosti svou k Tobě
se naklonila,“ pravil kral. —-Vinnie
ki slíbil, že se chce dle na omenutí
králova chovati, a brzy milost krů—
lovny sobě vydobýti.
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Všickni žasnuli nad tímto sli—
bem; nebot znali Vinnického, že
slova dané také uskutečňujě. Tu
však přede vším zapotřebí bylo,
zanechati popichovaní Francouzů,
jichž u dvoru veliké množství bylo,
a tak milost královu ztratiti, který
sám nebyl přítelem Francouzů, a s
nelibostí pozoroval, že se jim u
dvora ve všem přednost dává. Všic
kni byli tudyž žádostivi, 'ak sobě
šašek pomůže z nesnáze; ale každý
si pomyslil, že jako šašek nějakým
kapitálnim kouskem.

Vinnicki se od toho dne zam—
knul v zadním stavení zamku kra
lovského, a nedal se u dvoru ani
viděti. Udalost, kterou vypravujem,
stala se v zámku Zloczouském.

„Kde pak je Vinnicki ?“ ptéval
se denně kral.

„Stůne !“ byla pokaždé odpověd.
Král ihned poslal svého kap

lana a lékaře k němu, ale Vinnicki
žádného nepřipustil k sobě. Tak
u lynul první, tak i druhý týden.
Nlikdo nemohl krale rozveseliti; k
tomu přišla ještě špatná povětrnost,
a všechna veselost vytratila se ze
zámku; král byl každým dnem
mrzutěiěí, počal nedobře traviti, a
jeho mrzutost byla již tak velká.,
že královně žádost za žádost ode
píral, a dva starosty proti je'í chuti
ustanovil. Královna se hněvala, kral
měl dlouhou chvíli, a konečně ani
sam již nevěděl- co mu vléstně jeho
živob tí ztrpčuje. Vinnicki pak

pořa Igeště nedal se vidět.ralovné.již to nemohla sněsti ;
dala si zavolati jednoho ze svých
miláčků Francouzů, a mrzutě k ně

mu mluvila: „Je sai pue ce fouVínnicki n'est pas ma adel coůte
qui coůte! faites le venir au roi.“

Francouz, kterýž královnu
dobře znal, hned věděl, že nežer
tuje, a žeby, kdyby se mu podnik
nuti to nepodařilo, mohl své švestky
sebrali, a ze zámku se kliditi. Šel
tedy k dvornímu šaěkovi. Dlouho

klepal a prosil u dvěří a kdlyž byljiž přes hodinu prosil a hrozí , otev—

řel mu sluha, a uedl ho do druhé
světnice, kdežto Vinnicki na nízkém
sedátka seděl, zcela zaobalený.

Vinnicki znal mnohýmijazyky
obratně mluviti, a proto se ho Fran
couzi až báli, proto že je obyčejně
jich vlastni zbrani porážel; a až
posud, jako ondy nezlobí se Fran
couzi vlce, jako když se jim někdo
v jich mater-ské řeči vysmívá.

„Co pak ti schází, příteličku !“
pátral Francouz.

„Tichol pro Pana Boha, ticho !
še tal Vinnicki; a kdykoliv poslanec
m uviti začal, pokaždy ho šašek za
křikoval „pst !“, tak že by Francouz

málem již běl po meči sáhnul.Vinnic i vida, že trpělivost
Francouza již na nejv ššim vrcholu
jest, začal mluviti: „ ověz mi Pan,
je-li hodný přírodopytec ?“

„K čemu ta otázka?“ od 0—
věděl r0zhněvaný Francouz, vž yt
pak jsem Francouz, a navštěvoval
jsem akademii (vysoké školy) v
Paříži.„

„Tedy mi pověz pan, mluvil
Vinnicki mírně, jak přicházejí ků
řata na svět?“

„Nepochybně chceš,jako jindy,
své posměchy prováděti, opověděl
Francouz — mais, eb bien, ; est
votre metier,“ doložil chécbolivě—
nůže tedyl kůl-ata se jako všechno
na světě, rodí;“

„Náhled Pařížské akademie
tedy by byl, pravil šašek, že se
kůřata rodí. Hm, hm! podivno, u
nás v Polsku ví každá staré babič
ka, že se musí slepice na vejce po
sadit, z nichžto se napotom kůl-ata
lihnou.“

„A k čemu pak nás má tato
učené hádka vésti? ptal se nevrlý
Francouz.

„Ke kuřatiim, odpověděl šašek,
které naše milostivě paní královna
rada mé, což dvořenínum kralovným
musí povědomo býti; nebot jsem
slyšel vžd cky, že z Pařížské aka
demie vycházejí le ší dvořenínijako
přirodozpytcové. ite-liž monsieur,
že teď máme zimu?“



„Francouz mohl žlučí puknout,
vrhnul sebou do lenošky, a mlčel.
An mlčení delší chvíli trvalo, zavřel
Vinnicki oči,a dělal,jakoby chrupal.

„Pane Vinnicki, zvolal Fran
couz téměř s pláčem, netrapte mne
tak příliš; nebo zde jest mu' osud
na váze; král má bez Vás ouhou
chvíli, a královná mi přikázala,
že jí nemam spíše na oči ijíti,
pokud Vás ke královi nedovedu.“

„A Vy jste to přislíbil?“ tázal
se šašek.

„O tom nebyla žádná řeč, já

Ěem dostal ten rozkaz!“ pravilrancouz.
„Pane, zvolal Vinnicki, Vy

jste špatný dvořenín, a měl by jste
vědět, já že jsem dobrý šermíř. Vy
mi přicházíte právě na ránu, já
znám Vaši slabinu, a kde Vám za
to ručí, že se Vás chybim?“

„Kterak tomu rozumíte ?“ ptal
se Francouz.

„Ještě tu musim celý měsíc
zavřen' sedět; mluvil Vinnicki, a
Vám řracouzům již zde u dvoru
štěstí odkvětlo; královna sama Vám
vypoví. Ale buďte dobré mysli; já
se Vám snad vidim horším býti,
nežli v skutku jsem. Urozený Pane,
podejte mi ruku na smířenoul nebo
věru, to mně těší, že jste konečně
všickni přišli k rozumu a k po
znáni , že dvůr, na kterém jsou
Francouzi, bez bláznu nikterak byti
nemůže. Nyní pak již mluvte, čeho
vlastně ode mne žádáte?“

„Pro Bůh, rosil Francouz
úpěnlivě —-pro bů , přijď opět ke
dvoru, a obveseluj králeí“

Není možno,“ odpověděl ry
chle Ginnicki, a pak po tichu po
ěítal na prstech a mluvil: „před
sedmi, osmi dny nemohu žádost
Vaši naplniti“

„Po mněje vetal“ zvolal Fran
couz.

„Pane, pravil Vinickj, my má
me přísloví: „Jedna vlaštovice ne
dělá létol“ na Vás přísloví toto se
osvědčilo, nebot když jsme do bitvy
u Choqims táhli, také jste sobě po
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myslil: „Beze mne se ta bitva také
odpraví!“ a rytíř přece jest osoba
mnohem důležitě'ší nežli šašek! Je
likož pak bitva ez Vás se odpra—
vila: obstojí zajisté i dvůr bez
šaška“

„Na koho pak zase těmi slovy
mířiš?“ zvolal dvořenín, &opět sáhl
po meči.

„Inu zvolna, zvolna! na Vás
jsem nemířil! odpověděl Vinnicki s
úsměvem; nechtež všechen hněv
svůj i s mečem v pošvě; pomněte
jen, jakby všechen svět vyvaloval
veliké oči, kdyby zvěděl, že se
rytíř navarrský otýkal se šaškem
bez růkavic a gez hledí? Pročež
nechte jen svůj rožniček v pošvě, a
promluvte mezi sebou raději upřim
né slovíčko. — Víte-liž, pano, že
naše milostivá královná kůřata mi
luje ?“

„Vim !“
„Vite-liž také, že milostivá krá—

lovna dvorského šaška nemilůje?“
„I to vím; ale což pak z toho

následige'ř“„ íte-liž také, že jest nyní v
Pol sku zima ?“

„To citíml“
„Víte-liž dále, že v zimě ani

královna nemůže žádných kůl-at
miti?“

„Ano, ano, ale 'en dále, což
z toho všeho následníci“

„Z toho následuje, pokračoval
šašek, že pomocí toho, co královna
miluje, se ten v její milost v ašo
vati chce, jejž ona nemiluje; z rat
ka skrze kuřátka chce dvorský
šašek . . . .

„Já Ti nerozumimlu zvolal
írancouz, a znovu sebou hodil do
lenošky.

„A přece Vás mají za ostro
vtipného! Tedy slyšte: proto že
nyní v zimě žádná slepice v celé
Polsce na vejcích seděiíi nechce,
převzal práci tu dvorský šašek“
Po těch slovíl odrhnul Vinnícki
přikryvku, kteráž jej balila a uká
zal francouzovi hnízdo : vejci sle
pičimi, kteráž vyseděti chtěl. _“
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Z toho můžete, šlechetný rytíři po
znati, mluvil dale, jak velice mi
záleží na milosti naší panovnice,
jelikož již po celé dva týdny na
těchto vejcích sedím, Tato kůřata
potom postavím na královský stul,
milostiva paní královna bude se s
účesem ptati: „odkud tato kůře.
ta v tomto počasí zimním? Bude se
všelijak hádati, až se konečně ob
jeví, že Vinnicky ts kůřata vyseděl.
Jaké to vítězství, jaká čest, pro
mne, když něčeho dovedu, co se až
posud nikomu nepodařilo ?“

„To jsou žerty, jakých od
Vás začasté slýchávame Pane Vin
nický;“ mluvil francouz nedůvěrivě.

„U hvězd nebozk'chl tot nej
sou žadné žerty! zavo al Vinnicky;
četl jsem toto tajemství v jednom
učené-m s isu, a mám nejméně ještě
7 dni se čti; nebot až za 21 dní
vylézají kuřata z vejci.“

„Ukaž se jen na hodinku krá—
lovi; dám Ti ytliček zlata, a budu
se za Tebe u ' ovny přimlouvati.

„Za zlato Vám děkuji, odpo
věděl Vinnický; nebo filosofové &
šašci nepotřebují žádného zlata; ale
chccž-li dobré slovíčko za mě a
královny ztratiti, pak šlechetný rytíři,
pak. . . .

„Nuže co pak vpadl mu fran
couz chle do řeči.

ak . . . . bych se snad od
hodlal., ku královi jíti; ale také je
nom pod jednou vyminkoul“

„A pod jakou ?“
„Když pan mé místo zde za

ujme, a čestným slovem se mi za—
váže, že bude tak dlouho tuto na
vejcích sedeti, až se navratím ; jinak
by mě vejce vychladla, a všechna.
má posavadní práce byla by mal-ena.
Přece však musímVám připomenouti,
abyste se velmi pozorně na vejce
posadil. Musíte se z lebka na ruky
podepříti, a pak se zvolna spůste,
ale tůze pomalu rozumíte-Už mi?
tuze pomálounku !“

Dlouho přecházel francouz po
světnici, a přemýšlel. Tu směšnost
práce, ktere se více bál nežli prachu

a olova, tam nemilost královnina,
která se mu hroznější nad smrt býti
viděla. Konečně “se odhodlal; zde
máš mé čestné slovo; ale teď poepěš,
neboťprávě slyším ke stolu zvoniti;
dal mu na to ruku, odložil kord a
polní pasku (ěerpu), svlekl se, po
sadil se pozorně na vejce, a zaobalil
se do přikrývky.

Francouz se usadil, a Vinnioký
šeptal několik slov svému sluchovi
do ucha, oblekl se, a když by fran
couza několikráte po zádech švihl
bičíkem svym řekl mu hlasem važ
ným: „Jako kral pasuje lTu podruhé
na rytz'řství, a slepičí ve'ce bndež
míti ve znaku svéml“ a o ešel. —-—

„I Ty šelmovský čtverakůl“
kde paks opět tak dlouho trčel ?“ ——
Tak pozdravil král přicházejícího
šaška.

Vinnický se vymluvil,jak mohl
a obveseloval krale žerty s veselými
nápady svými více než kdy 'indy.

Kral si statné nabýbal sk enici,
jedl s mnohou chutí, smál se, a byl
upřímně vesel. Vinický však licho
til francouzům, a choval se ke kra
lovně (proti obyčeji svému) roztomile.

Cejou est bien aimable, guand
on le voit rarement () račila krů—,
lovna promluviti. „:_tf' „*,'

Le desert finit le repas () do
ložil Vinický poloblasitě.

Po jidle tázal se král: „Nyní
se vyznej, čtveraku, kde jsi tak
dlouho vězel? že jsi nebyl nemocen,
za.to miruči Tvá.rozpůstilá veselost.“

„Seděl jsem v zadnim stavení,
kde mi Vaše královská milost mě
obydlí _yykázati račila“

„Ze jsi tam seděl, není tajem

stvím, ale co pak jsi tam tak dlouhosám a sám ro il? Pokání "si jisto
tnó nečinil, nebrt jsi nec těl ani
našeho pana kaplana k sobě pri
pustiti.“

„Co jsem robil, zvolal Vinicki,
nedá. se tak snadno slovy vyjadriti;
a koněčně, což pak bych z toho
měl, snad by se mi ani nevěřilo;
jen toli pravím, že mám v světnici



věci kterých ještě nikdy nebylo, a
jenž se ještě nikdy nestaly.

„Co jsou to za věci? ptali se
všickni zvědavě.

„Nikdo tomu nebude věřiti,
když to na své vlastní oči neuvidíl“

„Dejte mi sem čepicil kázal
kral: Vinický nam slíbil dnes ja—
kousi pochoutku po stolu !“

„Ovšem že! pravil Vinický;
podivně, v tomto kralovstvi posud
ještě nevídané věcil“

„I sama kralovna, která se
dnes ve všem královi zachovati
chtěla, povolala svě dvorské panič
ky a své francouské dvořanstvo,

an kral všecky polské pěnly nadvoře královském žijící pozva , aby
řítomni byli tomuto tajemněmu

Eivadlu. Cela společnost se zdvíhla,
a ubírala se přes dlouhý dvůr k
zadnímu stavení. Vinický si vyžádal,
aby se věickni tiše chovali. Na
znamení daně otevřel jeho sluha po
tichu velké dveře, a byli v první
světnici; u vchodu do druhé světnice
bylo viděti oponu, na kteréž při—
peVněn byl list, a na něm stalo
psano velkými písmenami:

„Nevídaná znamenitostil“
„Co pak znamenitosti?“ tazal

se král netrpělivě.
„Kral co host u svého

Miška,“ zvolal Vinick , a pak
rychle oponu odhrnův,
francouz na vejcichl“

S hlavou na holo ostříhanou,
bez vlásenky (bez paruk ) strachem
a hanbou zničen seděl šancouz na
vejcích. A rychle vyskočil, chtěl

oložil: „a d
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do pokryvky zabalu uteci, ale kam?
Okno mělo mříže, u dvěří stálo
kralovskě dvořanstvo. Nyni všic
kni hlasitě se rozesmali, nebo, když
byl francouz vyskočil, uviděli hnízdo
s vejci slepičimi.

Ce mechant fou! ()zvolala
kralovna, jakoby se chtěla zlobiti;
musila se však sama také směti, a
ise sv mi paničkami utekla.

rál však a jeho dvorstvo
nemohli se ani dost vynasměti a vy
nadívati.

Francouz se schoval za kamna
(k rb).

Hoj! volal za ním Vinický;
čestně slovo; vylezte pane rytíři :
komína, sice mi 'chladnou vejce.

Král a jehovhosti pořád ještě
se směli, francouzi však se zatím
vytratili. Vinický teď vypravoval
celou tu udalost,askončil řečsvou
třemi slovy :“ že se dá Tatar lehce
k tomu přiměti, aby šel na smrt,
račíte věickni věděti; že se může
francouz na vejce po saditi, zajisté
jste dnes ponejprv na své vlastní
oči viděli.“

Jeětě dlouho se směli francou—
zovi toho dne; polští paní hned

sall o této veselé události do všech
oučin Polska, zahanbený francouz

však s mnohými krajany svými
opustili ještě v te noci královský

vůr
Královna se chtěla mrzeti, ne

chtělo se jí to však nikterak dai-ití.
Kral však obdaroval Vinickěho

drahým prstenem, a ostatní polěti
páni také se vytasili s dary svými.

]. 0 školním patronátu vůbec.
Patranátem nazýváme

oměr, který váže nějakého oc
jistému ústavu.

pravní za čež s druhé stranyance patron na ústav pod je o ochranou
S ochranstvim stojící, jisté platy nebo příspěvky

ovinen jest

takovým jsou a jedné strany s]po- odvěděti.
jeny pro patrona zvlastni, obyčejně Mat pak patronát hlavni účel
jen čestnápráva nebo vyznamenani, ten, aby ústavy ním chráněné, ve
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svém trvání a dobrém stavu byly
ubezpečeny a pojištěny.

Jak vůbec známo, stoji chrámy
a národní školy pod ochranstvím
patronátu, dle čehož rozeznáváme
dvojí patronáty, a sice patronat
kostelní, a pak patronát školní.

Skalní patronát nad školami
národními, vyvinul se během času
hlavně za příkladem a vzorem pa
tronátu kostelního; jakož vůbec ná
rodní školy připojovány a zaklá—
dany byly při ehrámích, a kostel a
škola odjakživa přirozeně v blízkém
stál , a doposud stojí v ouvazku a
spOJení. ——

Hnedle v prvních stoletích od
založení katolické církve, nalezáme
zřízení kostelního patronátu, uve—
dené nejprvé obyčcy'em, a později
utvrzené a ustálené právem cirkev

m' _
V katolické církvi vyvinul se

záhy obyčej, že oněm osobám, ktéré
buďto založili nový chrám anebo se
šlý nebo opuštěný kostel nově zbu
doval a upravily, nebo hotový už
kostel, obdařz'ly statkem, a štědrosti
svojí umožnili zavedení stálých slu
žeb božích ro lid věřící, že oso—
bám těmto vala církev vděčnost
sovji na jevo za jejich zásluhy o
náboženství propůjčováním zvlášt

ních práv a vyznamenání, spojenichspolu s jistými povinnostmi při 0
stelích, kterážto práva a povinnosti
zahrnuty jsou v kostelnímpatronátu.

Nebudeme zde veškerá práva
kostelních patronů zevrubně vypi
sovati, podotkneme jen to nejhlav
nějšíl, že patronu kostelnímu přísluší
právo presentovat faráře u kostela,
nad nímž má patronát; s druhé strany
uložena jest patronu povinnost; aby
nesl valnou část nákladu na vydr
žování, o ravováni a vnitřní úpravu
místností kostelních. ——

Po právu církevním není patronat pouze přiřknntjodině té oso ě,
která si jej zásluhami svými 0 kostel
zjednala, nýbrž práva a povinnosti
patronální přecházejí také na jeho
dědice a právní nástupce. —-—

.\_

Je známo, že na venkově, na
býval oh panstvích jsou patronami
koste nimi obyčejně majetníci těchto
panství, a patronátní práva a po
vinnosti jsou s velkostatky těmi ne
rozdílně spojena a na nich pojištěna,
tak že kdo velkostatek takový na.
byde, stává se spolu i kostelním
patronem, ačkoliv někdy při pro
deji statku, prodávající sobě práva
patronátní vyhraditi a je na jiný

statek plřenéstil, je takto v rodiněsvé zac ovati může. ——

Mát tedy patronát kostelní pů
vod svčj v tom, že předkové, nebo
předchůdcově ku držení statku ny
nějších patronů, zjednali sobě pa
tronátní práva budto zakládáním
nebo štědrým podjmrová'lúm kostelů,
anebo dobrovolným řevzetím bře
men patronátnich od) osob jiných
a t. &.

Patří-li velkostatek nějakému
klášteru, přísluší mu spolu i patro
nát; na statcích bývalých zrušených
klášterů a státních statcích přísluší
patronát vládě čili státu.

Vme'stcch, které nestály v po
měru poddanství, patří patronát na
mnoze obcím.

Jakož pak bývalé vrchnosti
zakládáním a podporováním kostelů
za tyto svoje zásluhy zjednaly sobě
patronátu nad kostely, bylo to po
dobně i při školách národních.

Stávalo se nezhusta, že bývalé
vrchnosti příčiňovaly se o zařizo
vání škol ve prospěch svých pod
daných, zakládajíce je buďto zcela
nebo alespoň valnou část svým ná—
kladem, a věnujíce často také při
spěvky na vydržování učitele ku př.:
deputát, polnosti atd.

A poněvadž bylo to dle práva
církevního v obyčeji, že tomu, jenž
založil kostel nějaký, uděloval se
nad chrámem tím dědičný patronát
kostelní, takž považovala se také
osoba založivší nějakou školu, za
patrona školního té školy, jemuž
přísluší jednak právo presentovat:
tam učitele, a která spolu má po



vinnost starati se o tgdržování škol
ního slavení. —

Byly ovšem i obce, které samy
o sobě bez pomoci vrchností svých
založily sobě školy, nad kterýmíž
pak také patronátní práva samy
vykonávaly usazujíce sobě učitele
a vedouco také samy náklad na
školu. ——

A jakož tedy nad chrámy vy
vinul se dle práva církevního pa
tronát kostelní, takž za příkladem
a vzorem jeho povstal u nás bě—
hem času obyčejem a z vyklostí
nad školami národními podobný
ústav patronátu školního. —

Zakládání národn. škol, jakož
i jejich vydržování záviselo omno
há století zcela na dobré vů, ' těch,
kteří k tomu cítili lásku a obětivost.
poněvadž zákonodárství o školství
národním nepodávalo žádných určí
tých předpisů. Povstaly ovšem péči
duchowmtva, klášterů, obcí, vrch
ností, korporací jednotlivých a osob
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soukromých mnohé sice škol , avšak
stálé trvání :: vydržování jich nebylo
zaručeno žádným psaným zákonem,
anebo nějakou závaznou povinností,
nýbrž školy závisely, jak už pově
děno, od dobré vůle těch, kteří se
o ně ataratí chtěli. —

Proto také nebylo žádného vše
obecného předpisu, kdo má na ji
stotna školu přispívatí aji v dobrém
stavu vydržovati, kdo má právo
míti dosazovati tam učitele a t_d.
všechny tyto věci řídily se budto
dobrovolnou úmluvou mezi účastníky
v každém jednotlivém případu,
anebo zachováván jest o tom jistý
mlčky zavedený obyčej.

V takovémto neurčitém stavu
nacházelo se národní školství vůbec,
a zvláště povinnost konkurenční na
místností školní, až do doby císa
řovny Marie Terezie, od níž ná
rodní školstvl celé nově bylo upra
veno.

ll. Školní patronát upravený
zákoncnn

Císařovna Marie Terezie a syn
její Josef II. obrali sobě ve pro
spěch podanného lidu, mezi jiným
také za účel: zvelebení národního
školství v nejvydatnější míře, a polo
žili zákonními před isy školství ná
rodnímu pevné zák , na kterých
ono až do naší doby hlavně spo
čívá. -—

Nalezlat pak císařovna Maria

Terezie školy národní svého časuna stupni vemí nízkém, tak že dů
kladné potřebovalo opravy a re

rm .
yNásledkem dlouholetých válek

a spojených s tím velkých nátisků
pro lid venkovský, vzmohla se mezi
obyvatelstvem venkovským bídou
a nouzi sklíčeným, nevědomostapo
věrčivost u velké míře, do kteréž
ubohý lid vždy hlouběji vpadsl.

Proto sobě císařovna Marie
Terezie předsevzala, zvelebením ná
rodního školství nesnázím těmto od
pomoci. Dle úmyslu jejího měla
býti při každé faře a v každé větši
osadě založena a nově zřízena škola
národní.

Než rovedenl šlechetného toho
úmyslu ne ylo tak snadné, poněvadž
bylo tomu mnoho překážek hlavně
z předsudku povstávajících na od—
per, a pak také hlavně proto, že
u onněch v jejichž prospěchu ná—
rodní školství mělo býti novš zří
zeno, pro reformu takovou nedo

stálvalo se patřičného smyslu a dobrávů e. —
Proto byla reforma národního

školství podniknuta a rovedena
poznenáhla, více cestou bré vůle
a soukromé horlivosti, nežli ití-ed

ta'
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ním a zákonním donucováním. Na
císařských statkách a panstvích uči
něn v tom ohledu první počátek.

Na komorních panstvích kte
rým byla císařovna spolu vrchností,
dala zakládati a stavěti školy na
vlastní útraty, a stávající školy opra
vovati a nově zřizovati, nešetříce
při tom velkých obětí.

Tato šlechetná horlivost a obě
tivost neminula se dobrým účinkem
i jind .

blechta, vidouc krásný pří
klad císařovny, následovala Ji na
mnoze, a řičiňovala se na svých
statkách ta 6 o zvelebení školství;
obce nezůstaly v šlechetném tomto
zápasu pozadu, a takto započalo
národní školství za krátký časutě
šeně zkvétati.

Reforma školství, zpočátku za
váděná dobrovolnou cestou, byla

později zákony upevněna, a proudoucnostpojištěna.
Všeliké spory a pochybnosti,

povstalé hlavně stranu práva dosa
zováni učitelů, rozhodnutá jsou po
vždy určitým ředpisem.

Bylt něk e obyčei, že obec
sama vykonala právo dosazovati
učitele;“ někde mělo se za to, že
právo to příslušívýhradně faráři,
jince vykonávala právo to obec
s olu s farářem, jinde přivlast
ňoval sobě právo to patron, a né
kde zase vrchnost!

Proto že o záležitosti této,
stranu presentace učitelův, vedeny
jsou časté spory, rozhodnuta byla
otázka tato nejvyšším rozhodnutím
z r. 1750, v tom smyslu, že právo
dosazovati učitele na školy národní,
přísluší jedině vrchnosti byt i pa
tronem nebyla.

Jak už dříve pověděno bylo,
vinul se školní patronát, za pří
adem a vzorem patronátu ko

stolního.
Sluší ale rozeznávati dva druh

školního patronátu. První druh ško?Í
ního patronátu má původ svůj na
dobré vůli oněch, kteří pro sebe a
potomky nebo právní nástupce svoje,

patronátní břemena na sebe vzali.
Stalo se, že někdo z dobré vůle
svoji založil obci národní školu
svým vlastním nákladem, buďto
zcela nebo z velké části, anebo že
k tomu věnoval velký příspěvek a
zavázal se buďto na vydržování
učitele, školu ho stavení, vytápění
školních místností atd. budoucně při
spívati začež sobě vyminil u školy
té právo presentování učitele.

O poměrech těch zřízena bý
vala často zvláštní fundační listina,
v které práva o povinnosti patro
novy jsou zřetelně naznačena.

Někde přenesla obec právo
svoje posud vykonané, presentovat
učitele, na svoji vrchnost za to, aby
tato jisté příspěvky na vydržování
školy na sebe vzala, o čemž zřízena
jest také za často zvláštní písemní
úmluva.

Takovýmto způsobem povstá
val školní patronát prvního druhu,
patronát dobrovolný, založený na
soukromém právě, očemžoby
čejně bývají zřízené písemné listiny.
Patron školní z dobré vůle, vymínil
sobě ovšem vždy právo dosazovati
učitele na školu, začež povinen byl
přispíváti na školu tím, jak se budto
v listině sám zavázal, anebo jak
zákon povinnosti patronovy vy—
mši-oval.

Aby ak národní školy tím
snadněji by y zakládány a v dobrém
stavu udržovány zavedl císař Josef
II., patronát druhého způsobu, tak
zvaný školní patronát zákonní.

Největší obtíž činí při zaklá—
dání nové školy jak tomu zkuše
nost učí, vždy pořízeníškolních
místností, a tato překážka měla
býti zavedením zákonního patronátu
odstraněna.

Roku 1787 nařídil císař Joseí
II. veškerým patronům kos teln í m
jimžto příslušelo právo presentovati
faráře, aby budoucně jistou značnou
částí přispívali také na Vystavení a
vydržováníškolních místností
v okršleku farnosti po zákonu zří
zených.



Tímto rozkazem uloženo jest
kostelním patronům nové břemeno
také ohledem na školy národní, a
toto břemeno, přispívati na stavení
a opravování školních místností,
nazvánojest školním patroná
tem avšak oněvadž nezakládalo
se na dobrovo 6m převzetí sesti-any

povinovaných, nýbrž na rezkazu záona, nazváno jest toto břemeno
patronátemzákonním.

Avšak zákonní patronát zahr
nuje v sobě 'eu břemeno příspěvku
na stavbu š olní místnosti, a ne
pr0půjčuje kostelnímu patronu spolu
žádné nové právo presentovat uči
tele; nýbrž práva presentačního se
vůbec nedotýká aniž se o něm
zmiňuje.*)

Nicméně měli obyčejně i zá
konní patronové skorem všude právo
presentovati učitele. Nebo kostelní
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patronovó 'sou jak známo na ven—
kově oby ejuě bývalé vrchnosti.
Vrchnostem ale už r. 1750 při
řknuto bylo na stávajících tehdy ško
lách presentační právo učitelů. Když
tedy i r. 1787 kostelním patronům
uloženo bylo zákonem nové bre—
meno příspěvku na místnost školní,
spojilo se zavázkem tím i právo
presentační učitele.

Sluší tedy rozeznávati dva
druhy školního atronátu; první je
dobrovolný š olní patronát, za
ložený na dobrovolném převzetí po
vinností a práv patronátních, o čemž
obyčejně zřízena jest listina; apak
druhý,zákonní patronát, zalo
žený na rozkazu císaře Josefa II.
z. r. 1787, kterýž kostelním pa
tronům proti jich vůli uložen, bylo
břemeno přispívání na stavení a
vydržování místností školních.

Krátký přehled obsahu školního zákona
zemského.

1.
O školním patronátu.
Patronát školní, založený na

zákonu, t. j. rozhodnutí císaře
') Pozn. Výklad zákonního školního pa

tronátu, obsahuje politické školní zřízení,
5. 370: Patronátem školním, jemuž vyměřu
je se určitý příspěvek k stavbě škol
ní, výrozumívá se dle smyslu obyčejného,
právo presentovati faráře. Poněvadž ale
právo, presentovati učitele ua upráznšnou
službu, namnoze vykonávají farářové, anebo
faráři s obcemi, musí se toto právo presen
tační k školní služba, přísně rozeznávati
od patronátu nad farou.

Povinnostpřispívatina stavbu školy
se strany patrona, vyplývá z práva, obsa
zovati faru; ona povinnost tedy spojená
jest jedině s patronátem farním. Nepovstává
: povinnosti této žádný nový a zvláštní
patronát nad školou, který by se mohl
buďto příjmonti nebo zamítnouti, nýbrž ten
jemuž přísluší právo, aby usazoval faráře,
je také povinnen všudy tam, kam jeho právo
sahá přispívati onu část, jenžto patronu je
vyměřena, když škola dle direktivních pra
videl jest potřsbna (dv. d. 11. února a 19
října 1787.)

Josefa II. z r. 1787, přestane dle
nového zákona. (5. l.)

Zákonní patron není tedy více
povinen přis ívati na stavbu školy

splácí řemes nickou, jak to bývalove,—nýbrž jentak, jako ostatní
občané.

Za to ale ztrácí zákonní pa
tron právo, presentovati učitele,
kteréžto právo přejde na obec (5.
12.) na obecní výbor (5. 12. a
5. 33. obecního řádu), a patří-li
škola více obcím, zvláštním vyko—
návají obce právo to školním od
borem g. 13.)

K e by si toho ale obec nebo
bývalý zákonní atron přáli, aby
posavadní zákonní) školní patronát
i pro budoucnost byl zachován,
mohou se o tom siednotiti, pod jaký
mi výminkami chce obec patronat
dále přenechati patronu. (5. l.)

Patronáty založené na jiných
důvodech nežli pouhém zákonu, na
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íundacech, smlo uvách atd.pře—
vzaté dobrovolně od patronů, o čemž
obyčejně 'sou zřízené listiny, potr
vají i bu oucně. (g. I.)

Patron takový má ibudoucně
právo presentovat učitele, a povin
noat ptispívatí ke škole, jak se byl
zavázal; není-limíra jeho příspěvků
určena jinak, má podle svého zá
kona přispívati na stavbu i o ravu
školních místností čtvrtým ílem
veškerých výloh. ($. 4.)

2.
0 školní konkurenci.

Novy zákon dává předpisytoliko o příspěvcích, které vzta ují
se na „zapravování nákladů míst
ností školních“

Jiné příspěvky na školu: slu
šné učitelů, školní plat, příjmy uči—
telů z rozličných dávek, fundaci,
de utátů, íasaí, kteréžto odváděti
někdo je zavázán na dobrovolném
darování písemností nějakou, po
depsaným protokolem atd. nejsou
novým zákonem vničemž změněn ,
a musí i na dále odváděny byti
jako dříve.

kolní konkurence, o kteréž
nový zákon jedná, vztahuje se na:
stavení a o ravování školních míst
nosti, oby li učitele, nájem za to,
nářadí školní, topení školy, plat za
bílení školy, na kominíka, vyklí—
zení žump, stok kanálů, hasící ná

stroje, plat na assekuraci, útratykancelářské a hotově výlohy ško 
ního odboru. (5. S.)

3.
Dodávání dřívínatOpení škol
se strany bývalých vrchností.

Bývalým vrchnostem nařízeno
bylo r. 1848, aby dodávaly proza
tím dříví potřebné k topení škol
národních. (5. 2.)

Povinnost tato je novým zá
konem zrušena, pokud zakládá se
na onom nat-ízení z. r. 1848 (g. 2.)
Kdo je ale zavázán nějakou listi

nou nebo jiným právním důvodem
k odvádění takového dříví, musí i
dále dříví to odvádět.

4.
O konkurentech zvláštních

na školy.

Na normalní školy v Brně i
Olomouci nese veškerou kOnkurenci
fond normálních škol. (5. G.)

Rovněž ponese íond normál
ních škol třetinu výloh při těch
školách, s kterými spojeny budou
budoucně úplné ústavy ke vzdělání
učitelův (5. 7.)

Fond studijní pak i budou
cně bude přispívatí na školy z něj
vydržované jen tou částí, jak to
činí n *ní (5. 8. a nic více.

gři školác kde zachován bude
buďto starý patronát, anebo nový
se umluví, bude patron konkuro
vati tou částkou, jak se zavázal v
listině, a kde nic určeného není,
čtvrtým dílem výloh. (5. 4.)

Je-li někde zvláštní místní
fond na. konkurenci školní, nebo
jsou-li některé osoby zavázány k
tomu na základě fundace nebo ji
ných důvodůso ukromého práva
potrvá jejich závazek i budoucně.
(g. 3.)

Školní konkurence obcí.

Konkurenční školní výlohy,
které nejsou kryté příspěvky zvlá
štních školních konkurentů v'še

uvedepých má nésti obec. (5. 9.obcí pak ma'í o atřeny býti
náklady na skolni ke urenci tím
samým způsobem, jako ostatní po
třeby obecní, mají tedy především
uhraženy býti z příjmů obecního
jmění, a kde jich není, mají se opa
třiti způsobem v 55. 60—83. obec—
ního řádu předepsaném (g. 10.)

Takovéto přirážky, platy a po
vinosti mají rozvrženy býti na ob—
čany v obci, jakž to je v obecním
zákoně předepsáno.



Avšakje-li v obci nejvyšší
poplatník, t.j. který tl še
stý dil veškeré dané; ne o zdali
se tam nachází majitel deskového
nebo lenního statku aneb držitel 200
jiter pozemků, na nějž dle zákona
obecního š. 84. přenešentí.jsou zvlá
štní práva samostatné působnosti
obecní, — může školní konkurence
zvláštní úmluvou rozdělena býti mezi
osobami těmito a obcí.

Obec může vstoupiti do vyje
dnávání s jmenovanými osobami,
zdali nechtí podvoliti se k dodávaní
jistého stavebního materiálu, dříví,
cihel, vápna, křídlic atd. anebo zdali
jistou častí nechtějí přispívati k ná
kladu školní konkurence? Možná
že takovýmto vyjednáváním docílí
se úmluva k spokojenosti obou
stran.

Takovéto úmluvy musí se ale
díti pro každý případ zvláštní, tedy
nikoliv na budoucí časy (5. ID.)

Nestane-li se žádná zvláštní
úmluva, pak rozvrhne se školní
konkurence na povinné, beze všeho
rozdílu, i na patrona dle daně.

Stojí-li na př. výloha na škodu
6000 zl. a patron školní dává pří
spěvek čtvrtý díl 1500 zl., pak roz
vrhne se zbytek 4500 zl. na vše
chny občany a spolui na patrOna,
totiž jeho daň v té obci předepsanou.

6.

O školách zřízených pro je
dnu obec.

_ Je-lí škola zřízena toliko pro
jednu obec, pak řísluší obecnímu
výboru té obce 0 etaravati a roz
vrhovati skolni konkurenci a vy
konavat pravo presentační. (5. 12.)

Nejvyšší oplatník má pak
právo ve všec sezeních výboru
obecního, vztahující se k školní
konkurenci a presentaci ke škole,
být: přítomen a spolu hlasovati
(5. 12.) .
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7, .
Oškolách užívaných od více

obcí.

Je—like škole některé přiško
leno více obcí, nebo dílů jiných obcí,
(usedlostí, čísel) pak nemůže obecní
výbor té obce, kde se škola nachazí,
starati se 0 školní konkurenci sám,
nýbrž pro zaležitost tu a presentaci
musi Zvolen býti zvláštní školní od
bor (3. 13.)bkolní odbor sestává z 5 členů,
zvolených na tři leta od předsta—
vených obcí k společné škole při
školen'ch. (g. 14.)

..kolní odbor schvaluje před—
chozí rozpočty, vyřizuje roční účty
od svého přednosty sestavené, a uza
vírá o všech věcech jemu zakonem,
přikaza'ných. 55. lí), IS.)

Skolní odbor má právo rozvr
hovati přirážky na usedlosti řiško
lené dle předepsaných pí-ímýc daní.
Pí'iražky, které školní odbor roz—
vrhl na jednotlivé obce, musí před
nosta oznamiti obecním představe
ným, aby je od přiškolených used—
lostí jako jiné daně a obecní davky
svými orgán vybrali, a přednostovi
školního odlioru odvedli nebo tento
spravuje pokladnici a vede účty.
(g. 16.

statné může se mezi jednot
livými obcemi, nebo díly jejich
stranu uhražení školní konkurence
státi zvláštní úmluva ($. 9.)

8.
O školách nekatolických.

Je—liv obci, kromě školy ka
tolické, také druhá škola pro vy
znavače jiné víry, pak rozvrhovati
se má. školní konkurence pro školu
katolickou jen na katolíky, &výlohy
pro školu evanjelickou jen na evan
jelíky atd. takže vyznavači každé
víry platí jen na svoji školu. (5. ID.)

Stava-li ale zvláštní úmluva,
že obec na př. z obecního jmění
nebo obecních řirážek bez rozdílu
zapravovati hu e výlohy na oboje
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školy, pak zůstane to při takovéto
úmluvě (5. 10.)

V obcích, kde je jen jediné
škola katolické.. povinni jsou veěkerí
občané v obci bez rozdílu nábožen
ství přispívati na škola. (9. 10.)

Právo dozors tví

Zemský výbor ma rozhodovati
o stížnostech podaných proti usne—

šení obecního nebo školního výboru
ve věcech ěkolní konkurence (g. 17.)

Státní správě rovněž řísluěí
rave dozorství nad nimi, a y veě

keré zákony stávající byly zacho—
vévény a vůbec v mezi své působ
nost, jakož to obecní zékon obsa
huje. g. 18.)

statné zůstávají veškeré za—
kony o školství vůbec, pokud nejsou
tímto novým zakonem změněny, v
ouplně platnosti. —

0 hedbávnictví. 

Zpráva hedbévniekého spolku
Olomouckého o svém účinkování k
rezšíření hedbévnictví na Moravě

rozvinuje utěšitelnš obraz neunavených snah k zave ení tohoto velmi
důležitého průmyslu. Mužně a od
hodlaně chápe se spolek tento všech
prostředků k dosažení cílu pro Mo—
ravu v nérodohospodéřském ohledu
tak velkolepého. Však ale potkává.
se spolek tento s všelikými překaž
kami, které se nenalezají v povaze
našeho podnebí, neb v hodnotě naši
půdy a ve spůsobiíosti našeho lidu,
11brž mají ůvod svůj v zastara
l ch předsudldích a v jakési bázli
vosti pred každ' novým závodem.
Až dosavéde s ýcháme ona neprí
jemne slova: „Naši předkové něco
takového neprovozovaíi a přece živi
byli, taktéž my bez toho živi býti
můžeme.“ Přivrženec takových zé
sad každému pokroku na odpor
stojí, an časových oměrů nePOznal
a na vinici naro ního blahobytu
pracovati nechce.

Meli moruěnictví a hedbávnic—
tví naši pozornost poutati, tak jest

nutno, ony Hrbody oceniti, kterétoto odvětví odního hospodarstvi
až dosavéd docílilo, a které ponau
čení : pramenů dějepisných čerpati

můžeižš. anovaní císaře Jnstiniana

přinesli dva persští mniši semeno

morušovéh% stromu a vajíčka hedbévniků z íny do Cařihradu &tam
hedbévnictví s prospěchem ěsto
vali, tak že řecké. země až o 12.
století jediné hedbévnictvím se ho
nosit! mohla. Napotom sobě hed
bévnictví proklestilo cestu skoro do

všecj: zemí evropskych, jmenovitědo bpaněl, Sicilie, lach, do Fran—
couzska, do Německé říše ano ido
Ruska

Obratíme-li však zřetel na Ra
kousko, shledéme, že ono v pěsto
vénl hedbávnictví nezůstalo pozadu.
Již za panování císaře Leo olda v
17. a na počátku 18. stole uznala
se všeobecně důležitost hedbévnictví
v Rakousku a věnovala se velika

éče na uvedení a rozšíření jeho.
ak ale krvavé války a jiné na

snáze, v kterých se rakouské. říše
nalezaía, řekazily vyvinutí hedbév
nictví. !& za panování císařovny
Marie Terezie zase nastala přízni
vější doba, neboť tato panovnice
obracela zvléětě snahy své ku kré
lovství českému a uherskému, k
Chorvatsku a Slavonii. Také na
Moravě vysazovaly se stromy mo
rušové a patentem 16. srpna 1763
vše opatřeno bylo, co 'en moudrá.
vlada činiti mohla, a y novému

okolo ro 0. 520 po narození Půně . pramenu výživy zjednala průchod'



Jak utěšeně hedbávnictvl v
Rakousku ku konci 18. století kvě
tlo, o tom podává svědectví okol
nost, že se v chách ročně 40, v
Uhřích 131, v Prusku však 140
centn 'řů čistého hedbáví vytěžilo.

%yto znamenité výsledky nám
patrný důkaz podávají, že moruš
nictví a bedbávnictví -— ačkoliv z
cizosvětového podnebí do Evropy
řmeáeno bylo, zde příznivou na
ezlo půdu, a že s opatrnou bedli

vostí pěstováno nadějného zdaru by
dojíti muselo.

hedbávnictví za panování
císaře Josefa II. klesalo, ano zde a
onde docela zaniklo, nedá se ode
příti, odotknouti ale sluší, že tento
úkaz yl pouze a hlavně následek
válečných bouří, které v krátkém
čase razkotají, co mnoholetá snaha
a pilnost lidská velikým úsilím vy
stavěla.

Jiná příčina úpadku se odů
vodňuje tím, že se hedbávnictví
nezavádělo s opatrnosti a obezře
lostí, an mnohokráte velkolepé se
znamenitým nákladem spo'ené zá
vody se zařizovaly, aniž be byla
dostatečná zásoba morušových stro—
mů o ruce b vala, čehož nevyhnu
telnym násle kem býti musilo, že

podniknutí takové na zmar přišlo.est to totiž hlavní zásadou při za
vádění hedbávnictví, že se dříve
hojnost morušových stromů pěsto
vatí má. Nedostatek morušových
stromů jest také příčinou, že přede—
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psané cvíčení školní mládeže v hed—
bávnictví ještě žádného užitku ne—
přineslo, toto že dítky ze školy
vyšeděí žá né příležitosti nenalezají,
v hedbávnictví dále prakticky po
kračovati.

Aby se ale tomuto nedostatku
odpomchlo a hedbávnictvi nezůstalo
pouze zábavným, nýbrž aby se vy
vinulo k zaměstnání výnosnému, jest
zapotřebí, abychom vkaždém okresu
spolek hedbávnický Olomoucký,
který tím účelem se zanáší, výživě
lidu našemu nové prameny otevřiti,
-— v jeho chvalitebné činnosti pod

orovali, abychom vlasteneckou hor
livostí každý dle své možnosti, pře

devším morušové stromy pěstovali,a k dosažení dotčeného úče u s onou
ochotou přispívali, která se od kaž
dého vlastimila očekávati může.

Jelikož ale tam, kde nové zá
vody uznání dojíti mají, vůdců a
podporovatelů treba jest, taktéž
když se o zavedení hedbávnictvi
jedná, dozorcově by se ustanoviti
měli, kteří příkladem a vlidným na

omínáním o zavedení a rozvoj
hedbávnictví by péči měly. Ponč
vadž ale jeden dozorce nemohl by
celý okres lehko řehlednout, tu
by bylo přiměřené, aždý okres na
více oddělení rozvrhnouti a pro
každé oddělení dozorce ustanovit.

Dále navrhuje, aby se pro
každé odděleni olil dozorce,
který by měl hlavní zřetel obrátiti
na rozmnožení morušového stromu.

0 hospodářských spolcích.
V úterý svatodušní odbývala

se jarní všeobecná schůze hosp. spolku
Tz'šnovskéhove Veverské Bytyšce v
té nádherné radnici, která jest oz
dobou městečka tohoto. Ve skvost
ně ozdobeném sálu započala o 10.
hodině ředpol. I. část této ven
kovské s avnosti.

Po úvodní řeči p. předsedy
Fettefa, ve které poukazoval na
trudné poměry doby naší ohledem

' a na (potřebu spolčování, vekteréž i uve [ a představil p. t. p
hraběte Aloisa Serényůzoz Lomnice
co komisaře ústředního výboru z
Brna , začal k prvnímu čísla pro
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gramu jednatel Dr. Bílý činiti řeč
o povinnostech každého úda hosp.,
která s uspokojivým výsledkem by
vši přijata vybízela údy k zapra
vení příspěvku ročního u p. poklad
níka, při kteréžto ofl'ěí'e sešlo se
52 zl. r. 6.

Z řečitéto v jímám následovně:
„Člověk o jakživa byl dru

živým. Střední věk měl bratrstva
a kláštěry, jelikož tenkráte převlá
dala. ve všem mysl náboženská; věk
náš toho nezanedbává, avšak vedle
náboženství vyniká mocně láska k
národnosti, a neobyčejná., řekl bych
divotvorná činnost průmyslu.

Při velikých obratech věku
našeho, kde malý hospodář a reme
slník nohama rukama musí se brá
niti, aby poněkud obstál proti zá—
vodům velikého kapitálu a průmyslů
(k. p. továrnám a j.), při neobyčejné

výšce daní a rovně neobyčejné lácz'o ili a výrobků zemských, při ne—
dostatku peněz a skleslosti úvěru,

při rostoucím vždy množství lidstva,de druh druhovi vadí a škodí, při
tolikerých nepřátelích ze všech kou
tů číhajících, což divu, že i malý
hospodář a řemeslník ohlíží se ,po
p_omoci.

Moudrý Tvůrce dal nám dvojí
zbraň, kterou si má člověk pomá
hati v nouzi: jedna sídlí v hlavě,
a jmenuje se rozum, druhou pro—
hlásil Kristus Pán za základ nábo
ženství, ta má sídlo v srdci, a jme
nuje se láska. Kde ty dvě se spojí,
tam je omoc hotova, tam povstá
vaji spol , ve kterých druh druhovi
svym rozumem a svou ohětivou lá
skou ku pomoci přispívá. Veliké
věci dají se k místu přivésti jedině
spojenými silami; a proto i náš ze—

mějŠán ujav vesla vlády zvolil soběza eslo: „Viribus unitisl“
Nechci Vás tu nuditi v počí—

táním spolků, kteréžto jako houby

přes noc na půdě vlasti naší vzniají, nebot o tom čítáváte v novi
nách: podotýkám s radostným citem
Vnitřní uspokojenosti, že i v našem
okolí takových spolků máme, mezi

nimi i tento hospodářsk . Těěí mne
velice, že důvěra našic údů posta
vila v čelo tohoto spolku osoby
stavu duchovního. Nebo nejen ctěný
Dředseda náš, nýbrž i já jednatel
a pokladník jsme osoby duchovní.
Těším se z toho trojnásob; předně,
ab' se poznalo, že Vás nevedeme
jedině k věcem nebeským, nýbrž že
se Vám milerádi propůjčujeme za
vůdce a učitele i v těch věcech, které
napomáhají k rozmnožení blahobytu
vezdejšího; my to činími dále tím ra
ději, jelikož tím jednáme jen dle
přání Církve, k jejímuž návodu se
modlíme při průvodech dnů křížo
vých o úrodu zemskou, abychom
časnými potřebami dostatečně zao—
patření jsouce napotom nebeských
tím důvěrněji mohli vyhledávati;
těšim se konečně proto, jelikož s
Vámi a mezi Vámi na venkově ži—
'eme, starosti a slasti venkovského
ospodaí'ení s Vámi sdílíme, a proto

i zde Vám raditi a Vás poučovati
můžeme.

A však, abych již ku věci
samé se dostal ——není dost na tom,
aby se někdo dal do seznamu údů
spolkových zapsati a sloul údem
spolkovým: musime znáti a plnc'tz'
své povinnosti, a o tom dovolte mi
několik slov.

První povinnost
spolku jest:

]. aby své hospodářské
vědomosti a zkušenosti šířil.

Dokud nemáme škol hospod.,
jsou krom čtení spisů nejlepší pří
ležitostí k rozšíření hosp. vědomosti
— naěe spolky a sice valné hro
mad těchto našich spolků hospo
dáí's ých. Abychom všem obyvate
lům zdejšího politického okresu po
dali příležitost, zúčastniti se při
valn'ch hromadách našich, proto
vzeš o u nás ve chvalný obyčej, že
se s nimi slangem t. j. brzo v tom,
brzo v onom místě a městě našeho
politického okresu střídavě se schá
zíme, abychom se všude vzájemně
seznali a poznali, a všude svým

ůda hosp.

milým krajanům a bratřím nové



hosp. zkušenosti, nálezy, stroje atd.
jako dobrý vorkaí a zboží zadarmo
podáváme, jakož i jich zase vybi
zime, aby i oni nám své zkušenosti
sdělili, a tak poučováním a radou
sobě pomáháme.

A proto každý pořádný úd
bez důležité příčiny nevynechá žá—
dné schůze spolkové: neštítí se ce
sty, neželí pějakých těch ůtrat a
v loh, nebot ví, že mu zde kyne
s ast a přistrojeno pochoutek a la—
hůdek nevšedních.

Či není to snad radost, octnouti
se ve valné společnosti krajanův a
bratří, a krom mnohé zába vrátiti
se ke krbu domácímu o obacen
vzácnými vědomostmi?

Prvni tedy povinnost pořád—
ného úda jest, „aby své vědomosti
hospod. šířil a k tomu cili krom
čtení hosp. kněh a časOpisů ob
zvláště ku valným hromadám se
dostavoval, o tom co zde viděl a
slyšel řemýšlel a všeho sobě po—
všimnul.

A však nejen pro sebe to má
činiti, nýbrž ont se má

II. státi misionářem či
apoštolemhospodářským,jak
dalece jeho možnost sábá, a jako
ve všech vecech, izde méně se
působí slovem,jako příkladem.

Zdají se to býti někdy malič
kosti, jimž se neznalec usměje, an
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zatím „spojenými silami“ stanou se
velikými hýbadíy blahobytu hmot—
něho.

A tak ku př.:
kdo zcelování pozemků pod

varuje:
kdo maje k tomu, střídavé

hospodářství zavádí,
kdo, neznaje se v tom, směnek

se varu'e a palírny jak ohně se štíti,
kdlo včeličky pěstuje,
kdo dobytek slechtí, aby co

nejvíc užitku a mrvy vydal,
kdo kde které místečko a mezi

použije, aby tam něco užitečného
sadil,

kdo obecni lesy nezbědnje,
kdo důvěřuje svým vůdcům,

k dobrému ho vedoucím, ——ten a
takový dokazuje, že povinností
svých vědom jest.

Konečně III.
Povinnost každého ůda hosp.

společnosti jest, aby roční příspě
vek platil.

Po předešlé podané řeči bylo
zapisování nových údů , jicbžto se
přihlásilo sedm.

Potom četl jednatel zprávu o
činnosti spolku od podzimní schůze
až do této jarní, načež pokladník
p. farář Bytyšský Stolička skládal
účty, z nichž vysvitalo , že spolek
má na hotovosti 94 zl. 24 kr. :. č.

Drobnůstky.
* Roku 1858 obnášela v Če

chách daně z. nemovitostí 92-krát
tolik jako dane osobni; daně ne
přímé dvakrát tolik jako přímé.
Mezi nepřímými daněmi obnášel v
Čechách příjem z tabáku 7,782065
zl., z cla. 3,924091 zl., z dávek
právnických 2,905449 zl., z loterie
1,744653 zí., z pošty 1,971100 zl.,
a kolků 1,424750 zl., z mejte 613824

zl., z tam 130051 zl.; dohromady
28295967 zl. Roku 1858 obnášely
v Cechách všecky přímé i nepřímé
daně dohromady 42,289360 zí. r. č.

" Svatýz'rský klášter, nejstarší
v Čechách řádu benediktinek, zru
šen byl r. 1782 20. března; kdežto
tenkráte byla 1 abatyše. 25 jeptišek,
7 světských sester a 4 novicky.
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Hebrejské melodie.
Kvíleni Jeremiášovo.

(Pláč kap. V.)

Rozpomeň se, Pane — viz, co nám
se děje!

Lid tvůj zavřen slava tvoje mizí,
tvé dědictví padlo v ruce cizi;
cizak domy naěe zloupiv, se ti

směje!
Naši otci tlejí v hrobě,
vrazi przní jejich rovy,
matky, o uěteně vdovy
s námi l aji na sirobě.

Sion zprzněn, sláva tvoje hyne:
viz, co nám se děje, Hoepodiněl

Naše role, nivy, lesy — vše nám

z vzato!a eníze i'em svo'e vod '
hrdla naěe vpJpoutechJ—naěš rody
vrahům otců vyráběti musi zlato.

Bez oddechu na robotě
cizím krmíme se chlebem,
Z hlubokých ran krev ai

střebem
úpějíce v nectné psotě.

Lid tvůj mře, a sláva tvoje hyna:
viz, co nám se děje, Hospodine!

Hříchy otcův mrtvých tlačí naše
týmě,

treaty tvého hněvu ro neřesti
po mch musíme my idní nésti —
a otroci vládnou — hanobí tvé

lid tvůj mrouci pro strach meče,
rozehnaný na vše strany,
hladem černa, vrahem štvaný
jako stín se pouští vlče.

viz, co nám se děje, Hoepodine:
lid tvůj mře a. sláva tvoje hyne!

Na Sieně ženy, v městech judských,
panny

poikvrněné násilnikův rukou,
knížata nám zbili — starce tlukou
k žernovu mlad berou -—velkou

bez obrany.
V hranách nesedaj! kmen,
v prsou vymřely nám zpěvy,
radost prchla pro tvé hnevy
i nevinně kvílí děti.

Lid tvůj mře, a sláva tvoje hyne:
viz to -—.rozpomeň se Hospodine!

Ach, koruna slávy s naší hlavy
Spadla!

srdce mdlt a oči zakalené ——
po Sionskě hoře po zpuětěně

lišky chodí: všecka kráaadjejieva la.
A my hynem — bídně mřeme!
Ty-li k něm se a nás k sobě
neobratiš, na porobě
umřeme a zahyneme.

Viz to rozpomeň se Hospodina:
lid tvůj mře, a sláva. tvoje hyne!

Václav Štulc.
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Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyšších nařízen! ueodbývaji ee trhové nikdy v neděli a ve svátek, udhr! v den

předcházející nebo následující.

Archlebov (okr. Žďanský) I. v out. před
ev. Fab aŠeh. Den před tím trh ne.dob., 2.
v out. před ev. Fil. a Jak., 8. v out. před
sv. Boehem, den před tím trh na dobytek,
4. v outerý před av. Šimonem :! Jedou.

Ausov (Ausee, okr. Moheln.) I. na Fil. a
Jak., 2. na Jiljího, 3. na Tomáše Ap.
Týdní trh každou středu.

Bůn0v (okr. Uh. Brod.) 1. v out. po stře
dopostí, 2. v out. po sv. Petra a Pavlu,
B. 7 out. po pozdvižení ev. kříže,4. v out.
po ev. Lucii. Trh na doh. před každým
ročním trhem.

Batelov (okr. Jim.), !. v pondělí po Janu
křtít., 2. pond. po nanebevz. p. Marie,
3. na sv. Barboru.

Bouzov Šokr. Litovel.) 1. v pondělí předFab. : eb.. 2, třetí pond. po Velikonoei,
3. v pon. před Maří Magd.. 4. v p. před
sv. im. &.Judou. Trh na len a na přízi
každou etředu.

Beroun (Birn okr. Dvorecký), 1. na obr.
sv. Pavla, 2. v pond. po 4. ned. Velk.,
3. v pon. po sv. Anně, 4. v poud. po sv.

' Trhy na přízi ten den před
)* . !

Bergšint (horni měeto, okr. Rymař.) !. na
popelec, 2. v pond. po křížové ned., 8.
v pond. po sv. Maří Megd., 4. v ned.
po obětováni p. Marie. Koňský a dob.
trh každý jarmark. Trh týdni & ne přízi
každou atředu.

Bllovlee (okres BřecL) 1. v pond. po 3.
ned. pastnl, 2. v pond. po ev. Jena stětí.
Trhy dobytčí v ty samé dny.

Biskupovlce (okr. Hrotovický), 1. na sv.
Matěje vůnoru, 2.na sv. Petra a Pavla, 3.
' out. po “.Bartol., 4.v outpo sv.Havlu.

Bíteš velká (Grass-Biteseh,)1. v outerýpo
Hrom., 2. v out. před Velk., 3. v out.
po uanebevzeti p. Marie, 4. v out. po sv.
Fr. 8., 6. ve čtvrtek před Vánoci. Tý
hodní trh každý čtvrtek. Dobytčí trh
před každým výročním trhem.

Bltov (Vouau) 1.první out. po sv.Janu Nep.,
2. první out. po nej-v. jménu P. Marie.

Byllške Osovn (okr V. Meziříčnký),jar
mark dne 25. července.

Bltyške Veverská (okr. Tišňovský,) 1.
v pondělí po ev. ApolloniÍ, 2. v pon. po
ev. Fil. a Jak., 3. v pand. po sv. Janu
Nepomuckém, 4. v pond. po ev. Bartol.
6, v pond. po sv. im. . Jndě. Dobytči
trh po každé dovoledne.

Bllškovice (Liepitz, okr. Budějov.), 1. v
pon. po Boz. Vstoup., 2. v 2. pond. po sv.
Michala, 8. ne sv. Lucii, 4. na den sv.
Vm ř. Týh. trh kazdý čtvrtek.

Blansko, 1. v pon. po Janu křt., ?. v
pand. před ev. Mart. Trhy nl vlnu: 1. v

pond. na nebevstoupem', 2. v pond. po
svatém Matouli.

Blučina (Laučic, okres Židlochov.), 1. v
out. svetodul., 2. ve čtvrtek po Václavě,
3. v out. po ev. Mikuláši.

Bobrova Dolni (Bohrau, okres Novoměet),
]. v out. před sv. Jiřím, 2. v out. před
ev. Bnrtol., 3. v out. před všemi Sv., 4.
v out. před sv. Tomidem. Dob. trh v
pondělí před každým výr. trhem.

Bobrovů Horní (okr. Novoméet), 1. v out.
po 8. král., 2. v pond. po sv. Vite, 8. v
pond. po sv. Mart. Dob. trhy: l. v pon.
po !! král., pak na ostatní roční trhy.

Bojkovice (okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
před masopust. ned., 2. v pond. po Bož.
Tělo, 3. ve čtv. po ev. Vavř., 4. v pond.
po sv. Diviňi. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a na obilí. Velké týhod.
trhy: 1. ve čtv. před Vánoci, 2. ve čtv.
před Velkou. Koňský trh každý čtvrt. v
postě; týh. trh každé pondělí.

Bušovice (okres Ždanský), 1. v pondělí
před Božím vstoup., 2. první pondělí po
eV. Martině.

Boskovice (okres Žďenský), 1. v pondělí
před Božím vstoupením, ?. první pon. po
sv. Martinu.

Boskovice, 1. v pon. po ned. devítn., 2.
v pond. po rv. Vitu,3. v pon. před sv. Vic
lavern, 4. v pand. po sv. Kateř. Velké týh.
trhy ve čtvr. před Velkou., Svatod. svitky
s.Vánoc. Koňlti trhové ve čtvr. před kat
dým jemu-kem. Týhodni trh každý čtvrt.

Brno (Brilon), l. v třetím pond. v únoru,
2. v 2. pond. v květnu, 8. v ]. pondělí v
září, 4. !. pondělí v prosinci. Každý trvá
dvanáct dni, svátky a neděle nevyjímejte.
Obehodníkům jeou č i dní před začátkem
každého trhu k vyk údúní : prodaji all'
in groeno povoleny. Hlavní trh na vlnu:
1. out v červenci, který trvá osm dní,
Trh ne vlnu: I. v sob. před ev. Trojicí.
2. ten den před početlm P. Marie. Koňlti
trhové : v pond. po každém trhu. Trhy na
dob. tří dní před každým ročním trhem před
městem, totiž: ve čtvrtek, pátek : sob. v
týdnich, jenž roční trh předcházejí. Týd..
trh 'každou středu a patek.

Brno staré (Altbríinn) 1. první pond. '
dubnu, 2. první pond. " červenci, &. 2.
pondělí v říjnu. Každý trvá. 6 dní.

Br0d Uherský (Ungarisch-Brod). 1. vout. před 3 kr ' 2. ve čtvrtek po smrtnd
neděli; 3. v out. po 6. neděli velkou., 4.
v out. po proměn. Krista Pána, 5. v out.
po Bv im. a Judě. Dob. trh před katů.
ročním trhem. Týdnl trh každý čtvrtek.\
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Brodek (Průdiiiz.in'. Mj.), !. v out..
před hrom., 2. 1! out. před nar.P. Marie.
3. v úterý po ev. Alžbětě.

Brtnice (Pirnitz, okr. Jim.), 1. ten den
po novém roce, 2. ten den po ev. Fran
tišce, 3. na sv. Fil. a Jak., 4. ten den
před navštiv. P. Marie, 5. ten den po
Aujein Strážci, 6. ten den před všemi Sv.
Přední trh den před každým jarm.

Brumov (okr. klub.), 1. 14 ledna, ?. 7.
května, 3. 1. července, 4. 90. srpna, 5.
21. října, 6. 16. pros. Kdyby jeden nebo
druhý :; techo trhů padl na neděli nebo
svátek, odbývůn bude výroční trh nó.
eiedujíeí všední den. Dob; trhy odbývají
se v ty same dni, jako trhy výroční. Týh.
trh každý out.

Brunscif (Braunecífen), 1. vout. Velkou.,
2. ve utředu před naneb. P. M., 3. v pon.
po sv. August., 4. v pond. po početí P.
Marie. Trhové koňští. 1. v out. Velkou.,
2. v pond. po ev. August. Dobytčí trh v
pnnd. po sv. Augustine. Týh. trh každou
středu a sobotu.

Brušperk (Brnuneberg) \. v pátek před
květ. ned., 2. eutery před naneberzetím
P. Marie, 3. v outerý po ev. Kateřině.

Břeclava (Lundenburg), ]. na sv. Jiří, 2.
v úterý po nar. P. M. Trh na vinu; 1.
dne 5. června, 2. 23 září.

Březová ('Briieau, okr. Svitav.), [. v pon.
před obrácením sv. Pavla, 2. v pondělí
po nalezení ev. kříže. 4. v pondeli po po
zdvižení sv. kříže, 3. v pondělí před Lu
cií, 5. v pondělí po sv. Markytš. Velcí
trhové: 2. před květnou ned., 2. v sob.
před nar. Páně. Trhové na vinu : na
koně v outerý před každým výročním
trhem.

Bučovice. ]. v pond. po ned. masopustní,
2. v poud.. před Sv. Duchem, 3.v pond.
před Bnrtol.. 4. v pend. po sv. ímoně &
Juda Koňský & dobytčí trh ten den po
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.

Budějovice Moravské(MEhrisch-Budwitz),
1. v out. po 3 krilích, 2. v out. před
Božím vstoupením, 3. v out. po sv Jiljí,
4. v out. po sv. Havin. Dob. trh na den
před každým výročním trhem. Týh. trh
každý čtvrtek., potom dvn velicí trhové
ve čtvrt. před Vánoci :: na zelený čtvr.

Budišov (Bautsch), ]. na sv. Filipa a Ja
kuba., 2. v pon. po nar. P. Marie, 8. na.
av. Ondřeie. Velké trhy: 1. v sobotu
před květnon neděli, 2 na sv. Tomáše
Ap. Trhové na len a na přízí každou
sob. Trh na vinu zjara a na podzim
po ostříhání ovcí po druhé sob. Trh na
koně a na jiný dobytek ' sobotu před
kvétuou nedeli. Týdní trh každou sobotu.

Budišov (Bndischau, okr. Třebíčský), na
sv. Ondř. Veliké týdní trhy: na den sv.
Tom. ap. :. v pond. v paůíovém témdui.

Buchlovice (okr. Hrad.), l v out. po obr.

sv. Pavla-, 2. ' out. go ev. Cyr. aMeth.,8. v out. po Bož. T ie, 4. v out. před

Výroční trhové na Moravl.

ev. Sim. a Judeu. Dobytčí trh každý pou.
před ročním trhem.

Bystřice (v Novom. Jihl.), ]. v pond. po
uv. Jiří, 2. v pond. po ev. Jakubu, 3. v
pondělí po. av. Ludmile, 4. ve středu po
uv. Havin, 6. v pondělí po ev. Dorotě.
Velké týhodní trhy: [. v out. před Vei
konocí, ?. v out. před všemi Svat. Trh
na len a. přízi v pondělí po sv. Havle.
Trh na koně a na jiný doh ten den
před každým jarní. Týhodní trh každý
out. :. pátek.

Bystřice (pod Host.), !. první čtvrtek v
poste, 2. na sv. Filipa a Jak., 8. v out.
před sv. Jiljím, 4. na sv. Václava. Kožní
a dobytčí trhové: l. v sob. před prvním
jarmarkem, 2. 3. at. ten den před jarm.
Týh. trh každý out.

Bysiřice Hrubá u Olomouce.(Gross-Wi
eternítz). ]. na sv. Matěje, 2. v pand. po
ev. Filip. a Jak., 3. na av. Bartoi., 4. na
av. Ondřeje.

Bzenec (Bisem), 1. v und. po okt. 87.3.
králů, 2. v třetí pandí! v postě, 3. v pon.
poJanu Křtit., 4. v pand. po ev. Václavč.
též koňětí n dobytčí trhové. Týdní trh
každý pnnd. & čtvrtek.

Chropln (okr. Kremži), 1. v pondělí po
dnlhé neděli Velkou., 2. na Jíljího, 3
na av. Havla.

Čůsiovice (okr. Třebíč., kraj Jihl., výr.
a dob. trh; |. v out. po zvěsto ní P.

_ Marie. 2. v outt po ev. jm. P. Marie.
Cerná Hora, |. na sv. Josefa., 2. v out.

před Fab. & Šeb., 3. na sv. Vavřince,
4. v outerý před sv. Havlem. Týh. trh

_každou středu.
('em—ená \'odu (Rothwasaer), !. v pand.

před Fabianema bastianem, 2. v poud.
po Fil. n. Jak., 3. vpon. před rozesláním
ap.. 4. v pond. před poevěc. chrámů. Do
bytčí trhy: 1. ve čtv. po etředOpeeti, 2.
ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. ve
čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh. trh
každou středu.

Čejkovice (okres Hodonín), 1. v pon. po
ev. Marku., 2. v pond. po sv. Kunigundě.
Trh na vinu: 1. dne 16. máje, 2. v pon.
po sv. Víici.

Dačice, I. ve čtvrtek po druhé nedělí
postní, 2, v outerý po Vavřinci, 3. v out.
po sv. Františka Seraňnn, 4. v out. po
ev. Míkuldšl, 6. v outerý před vstoup.
Páně. Přední trhy: ten den před každým
jarm.Dohytčí trhy: 1. třetí středu vpustě.
2. druhý pondělí po uv. Vavř., 3. druhý
pond. po sv. Františku Ser., 4. na druhý
pond. po ev. Mikuláši, pak první středu
v každém měsíci. T_\'h.trh každou sobotu.

Dalešice (okres. Broten), ]. na památku
sv. Pavla, 2. na sv. LeOpoida. Týh. trh
každou středu.

Dambořice (okres Ždanský), 1. v pond.
po Božím vstoup., 2. v pond. po W. Mart.
Týhodní a dobytčí trhy ve středu ode
středy popelečni až do velkou.
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Doubrnvlee (okres lnnický), !. v pond.
po sv. Fabiano a ebutianu, 2. v out.
evateduňní, 3. v pondělí po ev. Bsrtol.,
4. na im. a Judu. Koheke &dobytčí trhy
v sobotu řed každým výročním trhem.

Doubravnů (okree Tišňov.), l. na den
sv. Fab. a Šob., 2. na sv. Jana křtít..
3. v pondělí po povýšení sv. kříže, 4. na
av. Ondřeje. Koňští trhové: l. v pond.
po emrtné neděli, 2. v pondělí po vatou
peni Páně, 3. v pondělí po Anj. Strážci.
Týh. trh každou středu.

Deblln (okres Tišňovský), !. na den na—
větívení P. Marie, 2. v pond. po promě—
nění Pána. Krista, 3. na er. Havla, 4. na
den M'biďatek.

Dčdlce (okr-.Viňkoveký).Trh každý pond.
Dlouhá Loučka (Unter—Laugendorf,okr.

Unčov.). !. v stř. před Velkou., 2. v pon.
po ev. Bnrtol., 3. v pond. před ev: Mik.,
4. v pond. po ev. Trojicí.

Dobroměllce (okr. Kojetín.), !. na svat.
Jiří., 2. v pond. před Porciunk., 3. na av.
Ondřeje. Týh. trh každý čtvrtek.

Domeštůt (Dametndt), !. první pondělí \;
postě, 2. dne 28. října. Trh na vlnu 16.
máje. Trh každou eob.

Drahotouše (okr. Run.), 1. na av. Val.,
2. dne 25. dubna, 8. v outorý po sv. Váv
í-incí, 4. dne '.:1. proeince. Týhodm' trh
každý ont.

Drnoholce (Dih'nholz), 1. v pon. po třech
krilích, 2. v pondělí po kýchavné ned.,
3. v pond. po třetí ned. velkon., 4. v
pond. po ev. Bartol., 5. v pondělí před
Brigit. Trh koneký v aob. před prvním
jarm. Týh. trh každou středu. Trhavé na
dobyt.: ve etředu po 3. krůlích, 2. ve
středu po třetí ned. postní, 3. 7 out. po 3.
ned. velikou., 4. v out.. po sv. BartOIOm.,
6. v out. po ev. Brigitě.

Dřevohostlee (okres Uh. Brod.), 1. druhý
out. po hromn., 2; v out. po sv. Filipa 11
Jak., 8. v out. před nar. P. M., 4. druhy“
out. po všech Svatých. Trh na vlnu: !. v
pond. po sv. Jiří, 2. v pon. po ev. Václ.
Koňský : dobytčí trh: v pond. před každ.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.

Dub (v okr. Olomouck), 1. v pond. řad
obrácením ev. Pula, 2. v pond. pře nv.
Joe., 3. v pond. před sv. Jan. Křtit., 4.
v pond. před ev. Mart.

Dunajovice Horní (Ober-Danowitz,okree
Znoj.), 1. na ev Marka Ev., 2. na pov.
ev. kříže.

Dunajovice Dolní (Unter-Danowitr.,okres
MikuL), !. v pond. po sv. Jiljí, 2. v pond.
po ev. Lucii.

Dvorec (Hof), l. v pond.po ev. Trojicí, 2. v
pond. před vk. Svat. Týh. trh každý pátek.

Dvorce (Hčdein v Mik. okresu.), tfhodní
trh každý čtvrtek.

' Frenštát (Frankstndt), !. v out. po novém
roce, 2. v out. po prov. ned., 3. v out.
po ev. Janu Křtit., 4. v out. po “.Vúcl.
Trhy kořínků .. doh.: !. v pond. po nov.
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roce, 2. v pond. po provední ned., 3. v
pond. po ev. Janu Křtít., 4. v pond. po
ev. Václavu.

l'ryůtní (Freistadt, okres lleleěov.), !. dr.
pond. po Jmenn Ježíše, 8. v pon. po na
nebevetoup. Páně, 3. v pond. po sv. Jiljí.
4. v pond. po av. Mikuláši. Velké týh.
trhy: !. v pond. po kvetné neděli, 2. v
pond. po ev. Petru a Pavlu, 8. v pond.
po ev. Václavu.

Frydlnnd. u Olomouce, !. na sv. Josefa,
2. v out. svatodušní, 3. v pon. před ev.
Matouěem, 4. na sv. Tomáše. Týhod. trh
každý pátek.

Frydland (okr. Místecký), !. na av. Jiří,
2. pon. po sv. Petru a Pavlu, 3. v pon.
po sv. Mntouši. Trh dobytčí před ročn.
trhy.

Fulnek. !. v pond. před av. Fab. &Šeb.,
2. v out. před květ. ned., 3. v pond. po
navštiv. P. Marie, 4. v pon. po av. Frant.
Ser., 5. v pond. po sr. Barboře. Trh na
len . přízi na každý výr. :. týhod. trh.
Koňští & dobyt. trhové: !. v out. před
květinou nedělí, 2. v pond. po sv. Frant.
Ser. Trh na vlnu dne 1. června a 6. říj.
Týh. trh kazdou sob.

Goldštein; !. v pond. po smrtné neděli,
2. na svet. Linharta., 3. na den svatého
Matouše. Týhodní trh každé pondělí a
pátek.

Guntramovice čili Guntrovlchuntex—u
dorí', okres Libaveký), ]. v pon. po kých.
ned. spolu trh na koně, 2. v pond. po
Bartol. : trhem na sudy.

Hnoollce (Gandleredorf, okr. Znoj.), trh
každou eob.

Hodonin (Gliding), l. v první pon. v po
stě, 2. v pond. po kříž. ned.. 3. v ont. v
týdni sv. Vavřince, 4. v pondělí před
ev. imonem aJudou. Keř-ští : dobytčí
trh: 1. _v první pond. v postě, 2. v pon.
po xv. Simonu a Judě. Trh na vlnu:
[. v outerý po Božím Tele, 2. v úterý
před Vánoci. Týdenní trh každou středu.

Holešov. !. v středop.. 2. v out. po Boi.
Tele, 3. v ont. po ev. Anně, (. druhý
cut. po sv. Václavu, 5. ve čtvrtek po sv.
Lucii, a na těchto 8 dní týh. trh. Trh
na len, na přízi a vlnu o týhodních tr
zích každou středu. Dobytc'í trh ve čtv.
před valným trhem.

"olomouc (Olmtltz), [. v pond. po ned.
v okt. sv. 3 králů, 2. ' pond. po sv.
Jiří, 3. třetí pond. po ev. Janu Křtit.
4. druhý pond. po sv. Michala. Velké
týdní trhy ten den před každým ročním
trhem. Trhy na len a na přízi předjarm.
: o jarmarcích, také každou středu 3 no
botn o obyčejných trzích. Trhy na vlnu.
!. ve utředn po 517. Duchu, 2. ten dem
před vč. Svat. Trh na koně :: dob. vždy
8 dní před každým-jam. Obyčejné týdní
trhy ve středu aneb.

Hoetěrndtce (Hostel-lita,okres Krumlov.
1. v out. po 1 ned. po devítn., 2. vout
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po křížové ned., 3. ne M. Magdu., 4. na
sv. Ludm., 6. na sv. Kateřinu. Padnouli
pak tyto tři výr. trhy na sob., neděli
neb pondělí, drží se v usstávjíci out.

' Týduí trh každé poud.
Hostin: (Hosting, okr. Buděj.), 1. v první

pon. po sv. 8 králich, 2. v pon. po sm.
ned., 3. v pon. po ev. Fil. & Jakubu, 4.
v pondělí po sv. Michalu. Trh ne len,
přízi, vlnu, koně : dobytek v sob. před
každým jaru).

Hrádek (Erdberg. okres JarosL) roční trh
na sv. Jakuba Větě.

lll'ndlštč (Hradiech), 1. druhý out. před
muapustuí ned., 2. v out. po třetí ned.
velkou., 3. v outerý po sv. Marketě, 4. v
outerý po narození P. Marie, 6. v out.
sv. Martině. Přední trhy: ]. v druhé pon.
před masop, neděli, 2. v pondělí po třetí
ned. velkou., 8. v pondělí po uanebevz.
P. Marie. Trh na len a. přízi o předních
trzích, též ve středu a v sobotu po celý
rok. Trh na vlnu o předních trzích. Kouětí
trhové každé pondělí. Trh na dobytek
pak týh. trh ve stř. & v sob.

llreulce (Weisskireheu), ]. dne 24. března.,
2. v pond. po sv. Jakubu Starším 8. v
out. po sv. Michal, 4. v out. po uv. Bu
boře. Trh ua vlnu: !. v pon. první po
sv. Janu Nep., 2. v první pond. po sv.
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4
jurm. na narození P. Marie, v noh. před
sv. Lucií. Trh na len, přízi, vlnu, koň
ský . dobytčí na den předn. trhů.

Hrozenkov (okr. Brod.) 1.v out. po sv. Cyr.
& Meth.. v out. po ev. Urb., 3. v out. po
nanebevz. P. Marie. Týh. trh každý čtvrtek

Hrušovany (Grusbach.okr.Jaroslavský), 1.
dne 2. led., 2. na sv. Fil. : Jak., 3. na sv.
Vavř., 4. na sv. Mart. Týh trh každou sob.

llulin, 1. 1! out. před ev. Fab. &Šeb., 2. v
poud. po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Bartol., 4. v out. po sv. Harla; na. dobyt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
obilí: v out. každý týden.

"nzovů něm. (Deutschhausen okr. Stern.),
1. v pond. po sv. Janu Křtiteli, 2. v pond.
před Velk., 8. v pond. po ev. Mich., 4. v
pond. po sv Lucii. Ty'h. trh každ. sobotu.

"usl0peč (okr Hranický), 1. v out. po hro
mnie.. 2. v out. po sv. Fil. &Jak., 3. v Out.
po ev. Vavřinci 4. v out.. po všech Svatých.
Trhové týhoduí každý čtvrtek.

Hustopeče (Auspitz), 1. ve čtvrt. před ev.
Prokop., 2. ve čtvrt. před ev. Nikod., 3. ve
čtv. před o.pOevíceuim.Velké týh. trhy: ].
ve čtvrt. před hromn., 2. na zel. čtvrt., 3.
ve čtvrt. před svatod. svet.. 4. před Vánoc.
Přední trh ten den před kaz. jarm. koňský
a. dnb. trh každý čtvr., potom dub. trhové
v pond., v out. a. ve stř. v knžd. těmdni
!: přihniní . odehními a. !: prod. okapov. &.
vepřového dobytka. Trh na vlnu: 1. ve stř.
po B. těle, 2. ten den před sv. Havl.

Hvězdlice (okr. Bučov.) ]. na postní stř.
po sv. Duchu, 2. na [V. Martina.

Výroční trhové na. Moravě.

Ivanočlce (Vaučice,Eibenschitz),). ' pand.
Masop., 2. ? poud. po sv. Urb., 3. v pand.
před naneb. P. M., 4. ve čtvr. po sv. rd
ženci, &.prvni pond. v edv. Dob. trh před
každ. trhem výr. Týh. trh v out. . v pit.

Jentel čili Janov (Johnunisthal, okr. Šim
berský). l. na sv. Jiří, 2. v pond. před
naros. P. Mar., 3. na sv. Tom. ap. Velký
týdní trh v out. svatod.

Jaroměřice (Jaroměřitz),]. na sv. Valent.
2. v prVní out. po Angelo Meriěi (v pond.
před tím dobytí-i trh), 3. na ev Marketu,
4. no sv. Mat. Ev., 6. ne sv. Martina. Tr
hové na koně &jiněi dobytek drží se ten
den před jarm. totiž 13. února„ 12. červc.,
21. září a 10. listopadu. Trhově týh. od
14. září až do 1. dubna každou sobotu.

Jaroslavice (Jaroslavitz),1.vpond.po Boi.
T., 2. v poud. po sv. Vavř. Týh. trh každý
out., 8. v pond. před. ev. Michalem.

Jedovnice (okr. Blum). 1. v pon. po hrom.,
2. v pond. po bílé ned., 3. v pond. po ev.
Trojici, 4. v pond. po sv. Václavu. Koňský
a dobytčí trh. v pond. po každém jarmarku.
Týhod. trh každé pond. Každý výroční trh
po 8 dní se povol. v prodaji &vkoupi .

Jemnice (Jamuitz), 1. na. sv. Apolsuu, 2. v
poud. po třetí ned. Velk., 8. v pon. po Bot.
Těle, 4. na sv. Jak. 6. na av. Mich., 6. v
pond. po ev. Oudřeji. Trh na koně : dob.
ten den před kaž.,jarm., potom první out.
v každ měs. Týh. trh koč. out. a sobotu.

Jevíčko (Gewitsch), ]. v pend. po devítn.1
2. v pond. po 4. ned. Velk. s. v pond. po
ev. Bartol., 4. v pOnd. před sv. Kateř. Trh
na len ; přízi kazdý out. po celý rok. Trh
na dobytek kazdý. out.

Jevlšovlce (Jeispltz,okr.Znojst, roční.
dobytčí trhové: 1. v out. po sv. Matěji, 2.
druhý pond. po sv. Jak., 3. v pond. po nar.
P. Marie. 4. v první pond. adventní.

Jihlava (Iglau), ]. ve čtvrt. po sv. Matěje,
?. ve čtvrt. před sw.Jen. Křt. 8. ve čtvrt..
po sv. Ludmila, 4. ve čtvrt. po sv. Kateř.
Trh na vlnu: 1. ve čvrt. před Petr-oni!.,
2. ve čtvrt. před sv. Vor-Bilou.Přední trh
před vč. 4. jin-marky. Trh na leu &přízi:
!. ten den před sv. Jan. Křtit.. 2. ten den
před sv. Kateř. Trh na koně &dobyt. před
každ. jarmark. Týh. trh každ. out. : sob.

Jlmrnmov (Ingrowitz, okv. Hmmm.),1. v
pondělí po unnebevet. Pinč, 2. v poud. po
povýě. sv. kříže. Velící trhové: 1. v pond.
po smrtuě ned., 2. v poud. před sv. Tom.
ap. Dobylči trh po nanebevstoup. Páně.

Jlřlce (Iritz, okr. KrumL), l. v out. po smrt.
ned., 2. út. po sv Vavř., 3. ůt. po 24. říjnu.

Jlčin Nový (Neutitzeheiu), 1. ve středu před
obrácen. ev. Pav., 2. ve stř. před sv. Du
chem, 3. ve stř. před sv. Vevř. 4. ve středu
před sv. 'm. a Jud. Trh na koně : dobyt.
ve dny trhů výroč. Trh na len e přlzijako
týh. trh každ. sobotu. Trh na vlnu: první
pond. v červnu a druhé pond. v liBtOpadu.

Jičín Starý (Alttiteebeín); !. v poud. po dru
tebuě nad.. 2. pand. po sv. Petr. : Pav.
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3. poud. před FV. Vale. Knuský :: (luh.
trh v tytéž dny.

leovit (Gielmu, okr. Štern.), 1. první
ve středu před Božím vatoup. 2. ten den .
před av. Bartulom. Trh týhodní každý
pondelok

Kamenice (okr. Jihlavh), !. v out.. volik ,
2. na av. Jak. Vč.-tě.,3. na sv. Vůl—l., 4.
na sv. im. & Jud., 6. na. av. Tom. Ap.
Doh. trh. ten den před každ. jam.

Kartousy (u Brna.) dob. trhy: ]. v út.
po knň. trh. Bměonk. v břez., ?. v pon.
po Troj., 3. v pood. po ev. Vch, 4.
út. po koň. trhu Bruins. v pros.

Kounice Dolní, 1. nn av. Fnb. & Šeb.,
?. na den sv. Joa., 3. na. den sv. Flor.,
4. na sv. Jana křtít., 5. v pand. po sv.
Felixe Adako, 5. v út. před ev. Kateř.
Pad-neli !. 2. 3. neb 4. jarm. na pit., noh.
neb ned., drží se v příští pond. Trh na
obilí každ. čtvrtek.

Kounice Horní, 1. 10. dub., 2. 14. čer—
vence, 3. 3. říjn., 4.9. lístop. Padnou—
li trhy na sob., ned. ueb svátek, držlae
den potom.

Kelč (Kelči), 1. v úl.. před ov. Matěj.. 2
v pond. po sv. Fil. : Jak., 3. v pond.
po pozdv. sv. kříže, 4. v út. po navřt. P.
Mar., 5. v pond. po ev. Alž. Týb trh ve
čtvrtek v každém témdni,

Klobouky (v okr. Hustop.) !. v pond.
po av. Troj., 2. v poud. po Vav., 3. v 2.
pnn. v postě, 4. po Vavř., 5. na :. Barb.
Trh na dob. den po hald. jarm. Trh nn
obilí každé ond.

Klobouky (v okr. Brodek) 1. v út. po
obr-lic. uv. Pav., 2. út. po velk., 3. na
sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, &. \' út. po
pouled. ned. oratod. Veliký trh v pond.
před nar. P. Krista. Trh na dob. ten
den před každ. jarm. Dob. trh každé
pond. po celý půst. Trhy obyčej. každ.
střed. po celý rok.

Knlnlce (Kuíhilz, okr. Bonk,), !. 15. červ.
2. 7. října. Velké týdn! trhy: 1. r pou.
po av. Muketě, 2. v pon. po uv. Frant.
Ser. Roční trh na dob. v pond. po ev.
Mikuláši.

Kojetín 1. v út. po 3. ned. velík., 2. v
út. po sv. Matonši, 3. v út. po nv. Mur.
4. v út. po av. Fab. : Seb, Trh dob. v
pond. před každ. jarm. Týh. trh každ.
středu.

Kokory (okr. Přen), výroč. & dob. trhy:
]. 2. pond. po sv. 3. král., 2. v pon. po

2. ned. velk., 3. v pon. po ev. Pot. a.Pav.,
4. v pon. po ev. Frant.. Ber.

Konice (okr. Olom.) 1. v pond. po nar.
P. Marie, 2. ve středu před sv. Mart.
Hlavni trhové: !. ve středu před velk.,
2. ve středu před vůnocí. Dob. trh v
pon. před velík. : ve středu před vin.

Koryčany (okr. Ky'ov.) v út. po nov.
roce, 2 v ůt. po b 6 ned., 3 v ůt. po
nv. Troj., 4. ? út. po sv. Vavř. Týhod.

209

ul; každou středu. Dob. trh \' pond.
před každým výročním trhem.

Koslclt'r- (okr. Pluta.), l. v út. po druhé
ned. velk., 2. na av. \'avř., 3. v út.. po
nauehevstoup. Páně. Trh na obilí každý
út. po celý rok

Krúlico (okr. Proutěj.) !. v pond. po
prevodoí ned., 52.v pand. po sv. Jiljí.

Krása (okr. Mezeř.), 1. 2. pondělí po sv.
Jiří. 2. v pond po sv. Var—ř.T_x'dní trh
každý pátek.

Kroměříž (Kremsior), 1. druhý pand. v
poutě, 2. v pood. po čtvrté ned. velkou.,
3. v &. pon. po ev. Duchu. 4. out. před
av. Mat. 5. v out. po ev. Lucii, 6. v út.
po uv. Domin. Přední trhy ]. v 4. sob.
po uv. Duchu, 2. v den po sv. Mat. 3. v
den před ev. Lucii. Trh na len n přízi
kald. týh. trh. Trh na vlnu ve at-ř.po 4.
ned. velk. Trh na koně & dob. 8 dní před
výr-oč. trhy. Týb. trh každou sobotu.

Kruunbrrky (Křivá Ebra) 1. v out. velk.
2. na av. M. Majd., 3. v pond. před sv.
Alžb. Trh koňský a, dob. ten den před
každým inrm.

Krumlov (MErisch-Kromau).1. v pon. po
hromn., 2. v pond. po ev. Fil. : Jak., 8. v
pand. po Percínnkule, 4. v pond. po IV.
Martině. Vel. týh. trhy. 1. na zel. čtv.,
2. ten den po sv. Tom. ap. Trhy. na. lon
& na přízi: ]. v pond. před sv. Cyr. .
M., 2. na sv. Annu, 3. na sv. Martina..
Týh. trh každý čtvrtek.

Křenová (Kutnou, okr. Třeh.) ]. v pond.
po velk., 2. 24. června, 3. v pon. po
or. im. a. Jude.

Křižanov (okr. Velk. Mezní), l. v out.
před rw Fab., 2. ten den před ev. Jos.,
8. v out. před P. Mar. než., 4. v out.
před av. Kat. Koňský & doh. trh před
kud. ro-".'.trhem; trh na vlnu ten den po
sv. Pet. & Pav., týdoi trh každý pátek.

Kunovice (okr. Holešov) 1. pondělí po
bromn., 2. v pon. po bílá ned., 3. dne 4.
červ., 4. v out. před nu. P. Marie; týlu.
trh každ. pon.

Kunštát ]. dne 2. led., 2. v pon. před vě.
Svat.; trh na vlnu: !. na J. [(ř-tit. 2. na.
sv. Vůcl.

Kuřim (Gurein, okr. Tišn.), ]. v pond. po
ev. Fab. & Sob., 2. v pond. po sv. Jiří, 3.
na av. M. Majd. 4. v pon. po všech Sv.
spolu i trhy na dobytek.

Kvasice (okr. Krnm.), !. v pond. před
bromu.. 2. na druhý pon. po velk., 3. na
sv. Vicl., když ten mit. na ned. připadne.
v on. na to se odloží, 4. v pon. před
ne . adventní.

Kyjov (Gaya), [. 7 out. před květ. ned.,
2. \? avatod., 3. v out. po ev. anjelu
St., 4. v 1. out. v adr., 6. ve čtvr. po
bromu., trhy kousků: 1. ve čtvr. po smrt.
nod., 2. ve čtvrt. před sv. Duchem. Při
tom také ten den před. každ. jerm. trh na
koně 3 dob.; týh. trh m. út. a pát.

14
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Lanžhot 1. v out. před sv. Duchem, 2. v
v out. po sv. Bsrtol., 3. v out. po všech
Sv. Trh na dob. před výročn. Když vč.
Sv. v pon. připadne, byvů. doh. trh také
v outerý.

Louka (Wiese), 1. šesté pon. po vel., 2. v
pond. po jméno P. Marie, 3. v pond.
po ev. Martině.

Lodnlco (Elsgrnb), 1. v out. po ev. třech
král., 2. v pou. po 4 ned. velk.. 3. v pon.
po sv. Jiljí, 4. po první ned. adren; týh.
trh každou středu.

Letovice 1. v pon. po ned. kýchavně, 2.
po ev. Pet. & Par., 3. v pon. po sv. Jiljí,
4. v pon. po sv. Mart. Vel. týh. trhové,
!. ve středu před velk., 2. ve stř. před
sv. Duch., 3. ve stř. před vin. Trhy koň
ské: 1. v pon. po druhé ped. post., 2. v
pon. před jarm. sv. Pot. a Pav., 3. v
pon. před sv. Jiljí., 4. v pon. po jsrm. sv.
Mart. Přední trh den před kaž. jarm. Trhy
na vlnu: v out. před nalez. sv. kříže, 2.
7 out. po povýšení sv. kříže.

Lhota hrozná (okr. Skála.) l. v 4. out.
v poatě, 2. v 4. out. po velik., 3. v 2.
out. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v adv.
Týh. trh kazdý úterý.

leovh (Liebau), 1. v pon. po jm. Jez.,
2. v pon. před Rogete, 3. na sv. Jakuba
vétš., 4. na sv. Mart., 5. na sv. Josefa;
před knžd. ročn. trh na dob., vlnu, přízi
a len.

leiny ném. (Deutsch-Liebau), 1. v pon.
o sv. Valent., 2. v pon. po vstoup. P.,
. v pon. po naneb. 1'. Marie, 4. v pon.

před vě. SV. Trh na. koňě :. dob. 1. v
sob. před 1. roč. trh., 2. dne 2. list. &

adne-li na ned., dne 31. října; týh. trh
aždý čtvrtek.

Llénlik (Leipnik) 1. v út. po obr. sv. Pav.,. ve čtv. po nod. družeb.. 3. ve čtv. po
B. Tele, 4. 2 out. po av. Jak. &Anně, 5.
v out. před vč. Sv. Přední trhy ten den
před každ. jarm. na len, přízi, vlnu a do
byt. Koh. trhy; 1. dva týdny, totiž: od
stř. v 2. ned. postní až do pátk. v přišt.
týd., 2. 2. týden po 2. ned. postní po 2.
týd. od stř. až do druhého pát., týh. trh
v pond.

Lipov (okr. St:-aim) 1. 2 út. po velk., 2.
v out. po Vš. Sv. Dob. trh den před tím.

ngtúl (okr. Vsetín). 1. v out. po nov.roce.,. na den sv. Jiří, 3. v out. po av. Pet.
: Pav., 4. v out. po sv. Vic. &.spolu i
trh na dob. Trh týh. každý out.

Llšež neb lsňn (Lósch), ]. v pon. po
sv. Fab. :: .“eb., 2. v pon. po Boi. vetonp.,
3. v pon. po sv. Jilií, 4. v pon. po sv.
Mart., týh. trh knžd. pond.

thenčlce (okr. Hmm.) l. v 4. pan. v
postě, 2. pou. po ev. Pet. & Pav., 3. v
pon. před ev. Mat., 4. v 2. pon. před
ev. Lucií.

Litovel (Littan), !. ' out. po obr. sv. P.
2. v out. po smrt, ned., 8. v out. před sv.
Jan. Křit., 4. v out. před sv. Mich., 5.
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nn sv. Mikul. Přední trhy v sob. před
těmi jarní.; trh na len & přízi na obyč.
rodní & týh. trhy. Koňský & dob. trh 8
dní před jarmq týdní trhové každ. pon.
& pátek.

Lomnlce (okr. Tišnov.), 1. dne 7. ledna.,
2. v pon. po dm. ned., 8. v pond. po
ev. Innoc., 4. v pon. po sv. Havle, též
trh na dob.; týh. trh ve etl-edu.

Loštice (okr. Tišnov.), !. v out. po sv.
3. král., 2. v pon. po Judika, 3. v out.
po sv. Pet. 8 Pav., 4. v out. před vč.
Bvatými.

Lysice (okr. Kunín.), ]. v out. po hromn.,
2. 1 út. po sv. Jiří, 8. 1 out. po ev. Bar
tolom., 4. 1. out. před 1. ned. adventní.
Před katd. jsrm. jest koní. & dob. trh, a
ten den po jnrm. trh na vlnu; týb. trh
každ. sobotu.

Malenovice (okr. Mapaj.) !. v pond. po
sv. Valent., 2. v pond. po 4. ned. vel., 3.
v pond. po sur. M. Msjd., 4. v pon. po sv.
VňcL; trh každ. čtvrtek.

Medlov (Medlan, okr. ZidL) 2. v out. po
ev. Janu Ev., 2 dne 2. července 3. dne
21. září. _

Měnin (Monita. okr. Zidl.), !. v out. po
sv. Mark., 2. v out po sv. Frant. S., 3.
2. out. po sv. Mil-ml.; týla. trh knžd. ntř

Měřín [Wollein, ok. Vel. Mezeř.]. 1. na sv.
Mat. ap., 2. na av. Sever. Dob. trhy v út.

přeghpelkon., před ev. Duch. & po počP. ne.
Mezlřič Valašská [Waluchisch-Meze

rilech), !. v out. po SV.3 král., ?. v út.
po sv Troj., 3. v út. po sv. Bart. 4. v
út. po av. Mart., 5. v ut. před kv. ned.,
trh. na vlnu: !. v út. před sr. Jan. N., 2
v out. po sv. Terezii. Dob. trh ten den
před každ.jm.; týh. trh mas pond.

Meziřič Velká [Grogs-Meseritsch), ]. v
out. po sv. Fab. & b'., 2. v out po bí d
ned., 3. v out. po sv. Prak., 4. v out. po
sv. Mnxm., 5. \? out. po ev. Ondř. Velké
trhy týh.: 1. na velký pátek, 2. na sv.
Tom. ap. Přední trh před kai. trh.; trh
na leu, přízi, koně a jiný dnb., ten den
před kaž. jarm., týdní trh každ. středu
a pátek.

Mikulov „[Nikolsburgj, ]. v out. po sv.
Feb. 8. S., 1. v out. po druř.. ned., 3. v
out. svatod., 4. 7 out. po sv. Marketé, 6.
v out. po naneb. P. Marie, 6. po av. Václ.,
7. v out. po sv. Mart. Přední trhy: 1. 4
dní před 1. jarm., 2. 8 dní před druhým,
3. 4 dní před sedmým; trh na. koně &
rozličný doh.

Mikulovlce [Niklowítz, okr. Znojom.], !.
na sv. Jak., 2. na sv. Mart., 3. v pon.
po sv. 3 král., týh. trh. kai.. čtvrtek.

Miroslav [Mislitm okr. Krum.], ]. na sv.
Flor., 2. na sv. Jiljí, s. v out. po pam.
dušiček.

Mírov "dílnu, okr. Moheln. , 1. V pond.
po bílé ned., 2. vpon. po orciunk. 3. v
pon. po Šim. : Jude.
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Mistek 1. na tučný čtvrt., 2. před kv. ne
děli, 8. ve čtvrt. po B. Tělo, &. ve čtvrt.
po naneb. P. Marie. Koňský 3 dob. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
každý čtvrtek.

Modřice [Motu—ita,okr. Brn.] [. 2 pon.
o sv. 3. král., 2. v pon. po ev. Flor., 8.
tuhý pon. po ev. Bert., 4. dne 3. říi.

Mohelnice [Milglitz], [. v pon. po hned.
po dovím., 2. v pon. po křiž..ned., 3. v pon.
po nan. P. Mar., 4. v pon. po ev. Mart.
Velký týh. trh. v pon. po naneb. P. Mar.
Trh. týh. každou eob. Dva koňské trhy:
ve čtvr. před kříž. ned. : ve čtvrt. před
er. Martinem.

Mobelno [okr-.Ndměšt). !. v ont. svato
duš., 2. na av. Matouše.

Morkovice [olm ŽdňnukJ, ]. v pon. před
ev. Janem křtít., 2. v pon. po nar. P. M.
Velk. trhy: v pond. před velkou. a ve
středu před vánoci.

Markotiu (okr. Telečeký), !. v mnaop.
out.., 2. vpátek po ev. Fil. & Jakubu, 3.
na av. Annu, 4. na sv. Václava. Dohytčí
trh ten den co trh ročnl.

)Iyslibořire (okr. Broten), !. v pond.
po nalezení ev. kříže, 2 v out. po ev. Jilií.

Xůměůt, u Olomouce, 1. v pond, po In
vocnbit, 2. ve čtvrt. před ev. Jan. křt.,
3. v středu po ev. Bartol., 4. na ev. Mart.
Týh. trhové každý úterek.

\ůměšl, u Brna, 1. v out. po 2. ned. po
velk., 2. v out. po 1. ned. po ev. Trojici.
3. v out. po první ned. po uv. Martině, 4.
v out. po novém roce. Koňský : do
bytčí trh ten den před každým jarmar.
Týh. trh kaž. sobotu,

Napajedle. [. v out..po hromnic., ?.v out.
po ev. Janu Nap., 3. v out. po ". Bartol.,
4. v out. po ve. Svat.. Trhové na len
& příz. den před kaž. iarm. Trh na do
byt. ten den po kú. jam;

Sedvědlce. [. v out: po amrtné ned., 2.
v out. po ev. Marketě. 3. ? out. po sv.
Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnském jarm.,
před počet. P. Marie. Týh trh. kaz. sob

\čmčlce, u Brna, 1. první out. po nov.
roce, 2 v out. před Božím Tělem.

\ěmčlce. u Olomouce, 1. v ůtery po smrt.
ned. 2. v out. po Bartol.

Německá (okr. Hmmm.), 1. dne 7. máje,
2. dne 11. září. Dobýt. trhy na ohajarm.

\'lvnlce. !. v druhý pon. postní 2. druhý
pon. po Boz. Tele. 3. v. pon. po. nar. P.
M., 4. druhý pon. po ev. Mnrtinč. Dobyt—
trh 0 každ. výr. trhu.

Nosislavu (Nuelnn, okr. Židl.), 1. out. po
ev. Janu křtít. 2. v out. po ev. Martině.

\'ovo ven (Neudorf, okr. Cetl-.), !. v out.
po ev. Frant. de Paul., 2. v ont. po na
nebcvzotí P. Marie, 3. v out. po ev. Mik.
Trh dobytčl před jarm.

Nové Město (Neustadtl). 1. ve středu po
hromn., 2. ve stř. po ev. duchu, 8. ve stř.
před sv. J ak., 4. ve stř. po ev. Frant., 6.
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ve čvrt. po ev. Ondřeji. Pal: každý den
před jarm. koňský & dobytčl trh.

Ohramkoslel (v Znojemska), !. dne 26.
března, 2. dne 20. srpna na sv. Bernarda.
D0pol. trh na dobytek.

Olbramlce (Wolframitz, okr. Kruml.) 1.
na. obr. ev. Pavla, 2. v out. po ev. Trojici,
3. na. ev. Michala..

Oleůn'a (okr. Blam) roční trh dne 28. června.
0lesnioe(0els) 1. v on. po Božím vetonp.,

2. v pon. po ev. V cl. Trh na vlnu v out.
po ev. Magi. Koňské trhy: !. v pon. před
ev. Fab. a Sob., 2. v on. po Božímvetoup.,
3. v pon. po ev. Vfcluu, 4. v pon. před
ev. Martinem. Týh. trh kaž. poud.

Dickem-Ice (Olkovitz, okr. Zn.), !. na den
má v. P. Mar. dne 2. červa; připadne—ll
tento svátek na eoh. tedy ten pond. po
něm., 2. v pon.. po Roncho.

Olomouc viz Holomouc na straně 207.
opatov (okr. Třebíč), 1. v pond. po ev.

Janu křtít., ?. na av. Ondřej. Doh. &koů.
trh na oba. jarm.

Osoblaha (Elotzcnplotz), ]. v pond. o
obrůcenlsv. Pav., 2. v pond. po druž. 1105.,
3. v pon. po ev. Janu křtít., &. v pond.
před naroz. P. Mar., 6. v pond. po ev. Mi
knlúei. Trh na len a.na přízí, &natýh. trh
knž. pát. Koňský &dobyt. trh každ. jarm.

Oslovany (okr. Ivanč.), 1. v pon. po květ.
ned., 2. v pond. po ev. Janu křtít., 3. v
pond. před ev. Havlem.

Ostrava mor. (Miihr. Och-an, v Novo-Jič.
ltr.), !. ten den po nov. roce, ne ev.
Mat., 3. ve středu před vetoup. Páně, 4.
v pon. po Porciunk.. 6. na sv. Matouše. 6.
v pon. před ev. Cecílií. Dob. &koňský trh
před kaz. jarm. Trh na len, přízi &vlnu:
!. v sob. po ev. Fil. 8 Jak., 2. v sob. po
ev. Michela. Velké týh. trhy: 1.v out. před
ván., ?. v out. předvelik. Týh. trh kudou
sob., na černou zvěř každý out. a. etř.

Ostrov (Oetran), 1. v out. před mneop.
ned., 2. druhý pond. po ev, Řehoři, 8.
má pon. po ev. Duchu, 4. v pon. před.
hodami. Týh. trh. kat. pátek a ten den
před kaz. šerm. trh na. koně a na dob.

Oslovučlce (Schwarzkirchen,okr. band.),
výr. trhy: l. v pon. po ev. Meuru (16.
ledna). v pon. po B. Tele, 3. v pond.
po nar. P. M., 4. na den sv. Barb.

Osvčllmnnv (okr. KyL) 1. v out. před ev.
Anton. Pad., 2. v out. po ev. Mat; dob.
trh před výročním.

Otaslavlco (okr. Prost), l. v ont. předev.
Mat., 2. v out. před ev. Lucií, 3. ' out.
před ev. Mich. Trh na. dob. v pon. před
kaz. výroč. trhem.

Paskov (Praha:). 1. na den ev. Jiří, 2.v
out. před nar. P. Mar., 3. v pon. po av.
Lukáši. Ev. Trh na len, přízi,vlnu, koni,
a dob. vždy o jarm.

Pouzdrauy (Peueram, okr. MiknL), !. v
pond. po hromn., v. pon. po 4.
velkou., 8. v pond. před sv.Pet. : Pev.,
4. v pon. před lv. Jiljim.“'
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Plumlov, !. \' out. po posl. ned. mnaop..
2. v out. pn B. Tělo, 3. v pohi. out. m.
záři

Podivín (Kosti, okr. Břee), ]. na obrác.
sv. Pav., 2. na sv. Fil. ; Jak., 3. v out.
před sv. Pet &.Pav., 4. na. av. Jak. vět.,
5. v out. před sv. Mich., 6. na sv. Kat..
jeatiiby ale 1, 2, 4, a 6. jarm. na sob.
noh na ned. připadl, drží se přiští out.
Trh na kone: !. na. obr. ev. Pav., 2. na
sv. Kat. Týh. trh. každé pon.

Pohořellce (Pohu-litr.,okr. ŽidL; 1. v m.

po ". Mat., 2. v out. po nal. av. kříže,. v ont. po av. Jak. větě., 4. 1? out. po
sv. Frant. Ser., 5. v out. po av. Ondřeji.
Týh. trh. kaz. out.

Polehrndlre 1. dne 26. červn., 2. (ine 13.
iintop.

Polešovice (okr. Hrad.), 1. na obrác. uv.
Pav., 8. v pon. před sv. Jan. Křit. 3.
druhý pond. po sv. Václ.

Pošlůt (Bodenstadt), [. ve středu po ned.
dnů., 2. v out. Svntnd., 3. na sv. Knteř.,
4. ve čtvr. po av. Bart. Trh na. len, přízi,
koně : dob. ten den před kazd. jarm.
Trh na vlnu ve střed. po povýš. s. kříže
Trh obyčejný každou sobotu.

Pozlovlce (okr. Brod.), 1. v pon. po ned.
dnů., 2. v pon. po sv. Pot. &Pav., 8. v
pon. po nar. P. Marie, &. v pon. po 8.
ned. adventní.

Pozořice (okr. Sim-k.), l. v pon. před sr.
Fab. &Seb., 2. v out.. Svatod., 3. v. out.

' po posvle. 4. v. pond. po nv. Ondř.
Pros-lov (Pralitz, okr. ŽidL), !. v pon. př.

ev. Duch.. 2. v pon. před. sv. Vdci., 3. v
pon. do sv. Mart.

Prostějov (Proseuitz), [. v out. po stře
dopoatí, 2. v out. před vetoup. Pánů, 3.
v 1. út. po naueb.Panny Marie, 4.113druhý
out. po všech Sv. Přední trhy před kaz.
jarm. Trhy na len :; přízi: ]. v pon. po
atředop., 2. v pon. před av. Abdon., 8. v
pond. před sv. Šim. aJnd., 4. v pon. předpo
četím P. Marie. Dob. & koňs. trhy: !. v
pon. před atředop., 2. předposL úterý
před naneh. Páně, 3. před posl. out. v
srp., 4. předposi. out. před nv. im. n
Jud. Týh. trh. kai. pond. a čtvr.

Prostoměřice (Prosmeritz), l. v pon. po
bět. nad., 2. v pon. po nv. Jiljí, 3. na
av. Tomeše np.

Přerov (Promo), 1. v out. po smrt.. ned.,
2. 1- out. po vntoup. Pinč, 3. v posl. out.
v srpnu, 4. v out-. vo vi. Bv. Trh před
hazd. jnm. T_v'hodnitrh v out. a v pit..

Přibor (Freiberg), [. v pon. před hromn.,
2. v pon. před ev. Fil. & Jak., 3. v pon.
před sv. Jak. vete., 4. v pond. před. nv.
Hedvik. Trh koňský &dob. ]. v pond. po
smrt. ned., 2. v pand. po sv. Vítu, 3. v

nd. po nar. P. Marie, 4. v pon. po ev.
Trh obyč. každou sob.

Račice !. v out, veiik., 2. v ten den po
517.Martinu.

Výroční trhu-vé na Moravě.

nadimiř (Rothmili 11Svitavy), l. dne 25.
července A padne-li v ned., tedy násle
dujícího dne, 2. v pon. před posv. cís.

linda—tin. (okr. Velic.Mezei) ]. první pon.
po sv. Valent., 2. první pon. po nv. Sta.—
uiel., 3. první pon. po av. Front Ser., 4.
první pond. po početí P. Marie. Trh luž
dou sobotu.

Rouchovany (okr. Hrotov.), !. ve středu
před \'elikon., 2. ve střed. po nv. Vitč, 3.
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vá
noci. Koňský trh před každým jarm.

llouslnov (Rauscnitz, okr. SIM.), !. v
pon. po av. Joa., 2. v pon. po sv. Troi..
3. v pon. po ev. Bart., 4. v pou. po sv.
Frant. Týh. trh každý out. a pátek.

Rejhrnd neb Rajhrady (Raigorn), !. druh.
pond. před av. Bened.. 2. druhý pon. po
sv. Vavřinci, 3. první pon. před sv. To
mdůem.

Řiše nová (Neureusch, ukr. Telecký), ].
druhý čtvrt- po veikon., 2. v ont. po sr.
Pet. n Pav., 3. v ont. po sv. Voršile, 4.
v out.. po povýš. sv. kříže. Trh. dob. ten
den před každ. jarm. Týhnd. trhy každé

_ ponděli.
Kišo stará (Aitreueeh, okr. Tel.), 1. na

sv. Joe. dne 19. břez., 2. na. sv. Víta., 3.
na sv. Havla.

“okolnice (okr. Třeb.), 1. v 2. středu po
sv. 3 krňi., 2. ve stř. po ned. Miserik,
3. ve stř. po ev. Pet.. : Pav., 4. ve stř.
po av. Front Ser.

lloslee, !. ve stř. po n. roce, 2. ve střed.
po sv. Jiří, 3. ve stř. po sv. Anně, 4. v
pon. po av. Havin. Týh. trh. knž. střed.

Rožnov (Rožman), 1. ve stř. před hromu.,
2. ve stř. před sr. Jenom křtít., 3. ve
stř. před. av. Annou, 4. ten den před vi.
Sv. Dob. trhy ten den před každ. jarm.
'i'ýhod. trh každou noh.

Boevnld (Rudoltice, okr. Osoby.), 1. v pon.
po sv. Jak.. 2. v pon. po sv. Bím. &Jud.
Trh na vlnu: [. na sv. Jos., tl. v pon.
po čtvrt. ned. velk. Na len a. přízi trh
každý out

Rýmařov (Romer-talit), ]. v pon. před
sv. Duch.. 2. na. navštívení P. Marie, 3.
v pon. před sv. Mich., 4. v pon. před
sv. Mart., 5. druhé pon. po 11.roce. Týh.
trh každ. sob.

h'lnvičill (okr. Brod.), 1. v pon. před obr.
sv. Par., 2. v pon. po av. Vojt., 3. v pon.
před n. Pot a Pav., 4. v pon. před sv.
Věci., 5. v pon. před ev. Mart.. Dva doh.
trhy na druhý & čtvřtý jal-m. Trhy na
vinu: [. na. av. Voit., 2. na sv. Cecil.

Slavkov (Austerlitz), 1. v pon po obrňc.
nv. Pav., 2. vpon po 2. neděli velk., 3.
v pon. po sv. Jak. větě., 4. v pon. po
sv. Mat., 5. v pon. po sv. Alžb. Koho. &
doh. trh. na av. Mat. Trhy týla. každý
out & pátek.

Slnbonlee (Zinbinge), !. v pon. po sv. 3.
král., 2. v pon. po smrt. ned., 3. v pon.
po ev. Troj., 4. na. sv. Mnt., 6. na sv'
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Alžb. Velké. týh. trhy: [. na zel. čtv, 2.
v pon. před l\'. Duch., 8. na av. Tom. ap.
Trh dob. v sob. před ha!. jarm. az po
čátku prvního postního týdne až na sv.
Mart; od 14. do 14. dní. T_Ýh.trh kaz.).
pon. Trhy na vlnu: !. v pon. před sv.
Pet. : Pav., 2. v pen. po ev. Václ.

Sloup, !. v pon po B. Tele, 2. v pou. po
ev. nnjela str-A2.

Slušovice, roční : doh. trhy: „. dubna.,
25. srpna, 27. října, 2-1.Iintop.

Sovinec (Eulenherg, okr. Rym.), [. posl.
pon. před ev. Mat., 2. první střed. po Rv.
Duchu, 8. posl. out. po sv. Ondř.

Spálov (Sponau, okr. Uran.), !. na sv.
Jiří, 2. na er. 'im. :! Jndu. Dohyt. trh
každý roční trh.

Slarř (Stare. okr. 'I'řebý), !. v outerý po
hrom., 2. na sv. Kunig. 8. března. 3. na
sv. Jiří, 4. na sv. Jak. \'ětl., 5. ten den
po narození P. Marie.

Stará Říše (místo na av. Tomáše) dne 19.
března, na av. Jormfa.

Staré Brno. viz: Brno eutré.
Staré město (Alt—ltadt), 1. v pond. pro—I

muupunt. poud., 2. v pond. po ev. Jiří.
3. v pon. po av. Anně, 4. na sv. Kateř.
Týh. trh hald. out.

Stonařov (Sumnera, okr. Jim.), 1. v první
pon. po hrom., 2. v prv. pon po sv. Pet.
& Pav., 8. v první pon. po sv. Vid. Dub.
trhy o jam., týh. trh kud. eoh.

Strachotlce (Rnuaenhruch, okr. Znoj.„ [.
' out. velkou. 2. na sval..Bartol.

Slrnžek, 1. ve středu před hrom., 2. v ten
den před zvěnt. P. Mar., 8. ve středu
před. nnvkt. P. Mau.. 4. ve střed. před
nepošk. poč. P.. Marie.

Strážnice, l. v out. po ef. Dorotě, 2. v
out. před mr.Duchem, 2. v out. po navštiv.
P. Mar., 3. ve 2. out. po vyzdvižení eV.
kříže, 5. v out. po obět. P. Mar. Týh.
trh. každ. stř. Trh. na dob. v pond. před
581111.

Slřilky (Střílek, okres Zdoum), !. v uu
terku před popel. stř., 2. v out. velikou.,
3. v out. po lv. Brutal., 4. 7 out. po av.
an. Dob. trh 0 kaz. jarm.

Studená (Bt-udein,okr. Teleč), 1. u sv.
Jana Nep., 2. na sv. Matonle. Vel. trhy:
]. v pand. po květ. ned., 2. v pond. před
vánoci. Dob. trh. 0 jarm.

St'ltnvlm (okr. Bank.), !. v pen.-po novém
roce. 2. v pand. po sv. Jiří, 8. v pon. po
av. Vav/ř.. 4. v pond. po ev. Havle. Dob.
trh v out. po každém jal-m.

Svllnvn (Zwittau), 1. v pand. po hrom.,
2. v pon. po navět. P. Marie, 3. v pond.
př. ev. Jiljim, 1. \! doud. před. av.Mart.
Velké tfh. trhové: !. v pand. po sv. Jiří,
2. v pond. po ev. Havla. Trh na len &
přlli každy pond. Trh na vlnu ten čtvrt.
po nelez. ev. kříže a dva ehled. čtv.,
2. ve čtvrt. po lv. Jiljí : na.tři čtv., na
to koli. trhové kaz. pand. po celý půlt
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až do květ. ned. 'I'ýh. trh kaž. pond.
& pát.

. afov (okr. Vranova), !. out. po av. Cyr.
n Math., 2. na av. vu., 3. na uv. Bar..
4. na. av. Havla. Dob. trh před kaž.

, inrm. Týdní trh kat. pátek.
Salma (Sc-hatteu, okr. Znoj.), !. na. den

.W. Fab. :: 'eh.. případ. ale ten svátek
v srub.něho v pon.. tedy se jarm. budoucí
aut drzi, ?. v out. Svatocl., 3. na av,
Matnuše, 4. v out. po sv. Mart. Trh na
len & přízi v sob. po sv. Mart. Trh tý
hodní každ. pond.

Šllnbmrk (Schildberg), ]. v pond. masop.,
2. pu ev. Prok., 3. ' pond. po sv. Alžb.
Velké trhy: !. ve středu před vánoci,
2. ve stř. před velk. Koňské a. dobyt.
trhové: !. druhou sob. v postě, 2. v pon.

_,po čtvrté ned. velkon., 3. na av. Alžbětu.
Slepnnlce (okr. Brnensk). ]. třetí pon.

po velk., 2. v pond. po nmehevz. P. Mar..
_ 3. v pon. po hrOumic.
Štěpánov (Stňpauau, okr. Jevičký), ]. 7

out. po 3. král., 2. v om., po Medardu,
3. v out. po uanehevz. P. M., 4. v out.
po vi. Svat. Trh na dob. v pond. před

' trhem výročním.
Sternberg. l. v out. po hromn., 2. v out.

po velikou., 3. v out. po ev. Vavř., 4. v
out. po sv. Havl. Dob. & koňňti trhové;
l. po ohrác. ev. Pavl., 2. v pon. před sv.

_ Vavř. Týh. trh každý pond. a pátek.
Stilnl'y (Schiltern, okr. VrarL),]. 2hý out.

po tu. Jiří, 2. v out. po naneb. P. Marie,
3. v out. po na:-oz. Krista Pana, 4. v out.
po av. Alžbětě. Doh. & koňňti trh. před

_ kazd. jarm.
Slramberg, (okr. Novojič.)!. ve středu po

kýchav. ned., 2. ve střed. po Bot. Tělo,
3. ve střed. po ev. Bubl., 4. ve alřed.

_ po llv. Mart.
Sumberg (Bchb'nberg),!. na obrácení sv.

Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 3. v pit.
po 1302.Tčle, 4. itého srpna, 5. na sv.
Havla.. Konská :! dobyt. trhy: l. v pátek
před prvn. jerm., 2. v pon. po květ. nod.

*; Týh. trh klád. stř. & eoh.
bvábenlce (okr. Viškov.), 1. v pond. ma

eopust., 2. u litý pon. po ev. Duchu, 3.
V pon. po ev. Mich.

Telč. 1. v out. po sv. Pavla. 2. ' ouL po
družehné nad., 3. v out. svatoduě., (. 1
out. po Bv'. Anjelu Stráž., &.v out. po ev.
Mart. Vel. trh na zel. čtvrt. — Dobyt—
trh před kaz. jarm. Trh týhod. kaj.. out.
Trh an vlnu 1. v out. po sv. Fil. : Jak..
2. v out. po ev. Havle. Doh. trh. !. out.
každ. měs. : kdyby na ten den připadl
svátek, nelprvé přlčtí stř.

Tišnov (Tišnovic), 1. v pond. před hrom.,
2. v pend. po ". 3 Jak., 3. po ne—
nebevz. P. Mar., 4. v pund. před. ev. Kle—
ment. Týh. trh každ. pond. a dra trhy
na vlnu: ]. v pondělí po ev. Medardu
2. v pund. po ev. Tereeií. Dohytči trhy
v out. po každ.ju1n.
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Tištín (okr. Kojot), 1. v out. po sv. Jos.
pěst., 2. v out. po ev. Jenn křit., 3. v
2hý out. měsíce října.

Tlumačov (okr. Napaj., v Hrad. kr.), 1. v
pond. po 3. král., 2. 3. pon. po velkou.,
3. na sv. Jiljí, 4. na sv. Havla.

Tovačov (Tobitschau), 1. den po novém
roce. 2. v outer. velikonoční, 3. v outer.
svatod., 4. v out. po sv. Věci. Týhod. trh
v oni. v každý týd.

Trachtin (Tracbt. okr. Hustop.), 1. v pon.
po ev. Trojici, 2. v pond. po ev. Bartol.,
3. v pond. před sv. Ondř.

Trnavka (Tyrnau, okr. Třeb), 1. v lnl
pond. v postě, 2. na sv. Jiří, 3. na sv.
Jak., 4. den všední po naroz. P. Marie,
5. na ev. Mik.

Troskovice (Treskovic, ok. mm,), 1.
? pond. po 4té ned. velikou.. 2. v pond.
po naros. P. Marie.

Tršice (okr. Liven.), ]. v out, po jménu
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Janu Nep., 3.
ve středu po naroz P. Marie, 4. ve středu

0 sv. Mart.
Trebič, 1. v středopostí, 2. na ev. Bartol.

Veliký trh. na sv. Annu. Koňský a dobyt.
trh ten den před kaž. jarm., pak v outerý
před ev. Alois-iam a v outerý po ve. Svat.
Týh. trh každý pond.

Třebová Moravská (Mthlsch-Truban), l.
v pond. po 2hé ned. postní, 2. v pond.
po sr. Troj., 3. v pon. po sv. Ducha, 4.
v pon. po sv. Frant. Ser., 6. v pond. po
ev. Lucii. Trh na koně a dob. Ve čtv.
před lním .. ným jarm. Týh. trh kaz.

eotftu.Třeš (Triewh), 1. 3tí pond. v postě, 2. v
pond. po sv. Prokopa, 8. v pond. po ev.
Frant. Ser. Dobyt. trh na trh výr., 4. výr.
. dob. trh v pond. po sv. 8 král. Týhod.
trh každ. pátek.

Tvrdonice (Turnitz, okres Břeclav.), 1. v
pon. po druieb. ned., 2. na sv. Matouše.

Uherčice (Auerschitz. okree Hnstop.), 1. v
pond. po 8 král., 2. v pond. po sv. Tro
iici, 8. v pond. po ev. Františku. Týh.
trhy kazdý out. a pátek.

Uncov (Hunčov, Mšhrisch-Neustadt), 1. '
out. po jménu Jozue, 2. 2hý out. v máji,
8. 2hý out. po sv. Pet. a Pav., 4. let
out. v září, 5. v out. před sv. Mart., 6.
2hý out. v břemn. Velké týh. trhy: 1.
ve čtvrt. před vánoci, 2. na sel. čtvrt.
Týh. trhy v out. : v pátek.

Vančlcc, viz: Ivančice.
Vejmysllce (okr. Kruml.), 1. ve čtvrt. před

květ. ned., 2. v out. po nanebeveetí Pan.
Marie, 3. ten den před sv. Tomu.

Vejvanovice (Ivanovice, Eivanowic),1. v
třetí out. po hromnicich, 2. v oni. svaiod.,
8. v den po ev. Vavřinci, 4. v out. před
ev. Mikul. Koňské a. dobyt. trhy ve středu
po každém valném trhu (jarm.) Týdenní
trh kai. stř.

Velká (okr. Strain). 1. v out. po hromn.,
2. v 8. středa po velikou., 3. v out. po

Výroční trhovó na. Moravě.

sv. Maří Mejd., 4. v out. po. ev. Šim. s
Jude. Trh koňský dobytčí každý pon.

Veseli nové (okr. Ždár-.), 1. v out. po sv.
Marketě, 2. na ev. Václav. Hlavní týdm'
trh v out. před. květ. ned., 3. 7 out. po
ev. Leop. Trh na dobytek zároveň s roč
ním trh.

Veseli staré. l. v out. po květnó neděli,
2. ve středu po sv. Trojici, 3. Mý oni..
před ev. Anjel. Stráže., 4. 2hý out. v
adventu. Trh na dobyt. ten den před
kud. jarmar.

Vistcrnicc dolni (Unter-Wistemítz,okres
Mik). 1. v out. po sv. 3. král., 2. v out.
po ev. Cyr. a Method., 3. na svet. Filip.
3 Jak., L na sv. Jakub., 6. na av. Ma
touše, 6. v pon. po sv. Ondřeji.

Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. ve čtvrt. před kříž. ned.,
3. ve čtvrt. před eV. Matoušem, 4. ve
čtvrt. před sv. Tomáš. Dob. tyh. o těch
4 jarm.

Vlachovice, 1. v out. po hrom., 2. 3tí út.
po ev. Fil. 8. Jak., 3. v out. po nanebevz.
P. Marie, 4. 2hý. út. po sv. Havlu,v den.
před tim trh na dobyt. Týh. trh kaž. sob.

Vlasatice (Woetiz, okres Miami.), 1. v
pondělí po Božím Tele, 2. 3ti pondělí
po sv. Matouš; 3. v pondělí před všemi
Svatými.

\'racov (okr. Kyjov.), 1. ve středu po re
lik, 2. na svet. ProkOpa, 2. v onterý po
všech svatých.

Vranov (Frain), ]. na popelečm' středu.,
2. na svet. Floriana, 3. na sv. Annu 4.
v pond. po obrác. sv. Pavla, 5. na Dn
šičky. Trh na koně v sob. před ohršc.
sv. Pav. Při edne-li výr. trh na sobotu.,
odbývá se 11si. ůter. a dob. trh v pond.
před tímto ůter.

Vratenin (Frattiug, okr. Jem.), 1. na.den
sV. Fab. & eb., 2. v out. po květ. ne
děli, 3. v out.. po ev. Marketě, 4. v out.

o sv. Jiljí, 5. v out. po aw. Kateřině.
rh koňský a dobytčí před každým jarm.

Vsetín, 1. v out. po hromn., 2. v out. po
sv. Fil. a Jak., 3. ten den po proměnění
Krista P.. 4. na ev. Lukáše Even. Velké
tčh. trhy: 1. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před sv. Vúcl., 3. na sv. Tomáše Ap. Trh
dobyt. před každým jarmar. Trh na obilí
každou sobotu.

Vsetin dolni. 1. v out. po sv. Matěji, 2.
ve středu před nv. Duch., 3. ' out. po
natoz. P. Marie. Trh na dobytek před
kaz. roč. trhem. 'Pýh. : dobytčí trhy ve
sti-edn nde sti-. p0peieční až do \elkon.

Vlškov (Wischan), 1. v pond. po 3 hrál.,
2. ve středu po sv. Františa, 3 ? pond.
po sv. Fil. . Jak., 4. v pond. po sv.
Marketě, &.v pond. po povýšení sv. kříže,
6. v pond. po všech Svatých. Trhy na
koně :: dob. 8 dní před každ.jarm. Týh.
trhy každ. out. & sob.

Vyeovlce, 1. na 2hý out. po sv. 3 králích,
2. 2hý out. po velikou. 3. 2hý out. po
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ev. Pot. : Pav., 4. ve stř. eve čtv. před
posvícením, 5. ? out. po všech Svat.
Dobyt. trhové v pond. před každým jar-m.
Velící týh. trhové: !. v outer. po Bv.
Duchu, 2. v out. po ev. Vavř. Týhod. trh
každý onterek. V poawjest kud. outerck
trh na dobytek.

Zábřeh (thenatadt), [. 2. ledna, 2. v
pon. po 1302. Tele, 3. ten den po sv.
Bartol., 4. na ev. Voršilu. Trh na koně
a dobyt.: [. v pon. po neděli postní, 2.
v pond. po Bož. Tělo, 8. v pond. po ev.
Bartol., 4. v pond. po sv. Voršile.

Zdounky (Zdounek, okr. Krouna-.), 1. v
pnnd. po Boz. vstoupení, 2. v pondělí po
av. Mart. _

Zlín. 1. na av. Matěje, 2. ' pond. po pro—
vodní neděli, 3. ve střed. po sv. Duchu,
4. v out. po škap., 5. ' nd. po nerez.
P. Marie, 6. na sv. Barboru. Velk. týhod.
trhy v pon. evutodušní.

Znojmo (Znaim), !. na sv. Dorota, 2. v
out.. po kýchnvné ned., 3. n.l. sv. Jiří, 4.
na sv. Jana kit,., 5. ve čtvr. po naroz.
P. Mar., 6. na Sim. a Jmlu, 7. ve čtvr.
před počelím P. Marie. Kdyby ev. Doroty,
Jiřího, Jana křt. nebi Šim :. Judy při
padlo na pátek, drží se výroční trh v
outery' na to. Obyčejný trh vždy před
výročním trh. Trh na len : přízi 1. na
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sv. Šim. :. Jud., 2. v sob. před druhou
ned. advent. : někdy i o předním trhu.
Trhy na vlnu: na Šim. a Jnd., někdy za
0 předním trhu. Trh na koně a. na dob.
ten den před výměn. trh. Trh týdnl kud.
sobotu.

Zdánlce (Steinitz. okr. mj.), 1. v pondělí
před Božím vetoup., 2. v pondělí před
ev. Bartol.

Ždár [Saar 1. v out. po 11.roce, 2. 17út.
před btře op., 3. v out. po av. Troj.. 4.
v out. po ev. Bart., 5. ' out. před av.
Mart. Dohytčí trhové v pon. před knid.
jan-m.Trh na koně zároveň . trhem na

_ hovězí dob.
Zeletnva [Scheleten, okr. Tel.], l. na av.

Matěje, 2. v pond. po ev. Trojici, 3. ve
čtvrt. po sv. Václ., &. na sv. Tomáše ap.
Dob. trh ten den před každ. jarm. Trh
obyčejný každou středu.

Žeravice, 1. v pon. masop., 2. v pon. 17
křiž. dnech. 3. v pon. po av. Anně, 4.
ten den po ev. Kateř. Trh kod. : dob.
první den po ev. Kateřině.

Židlochovice [Seelovitz], 1. v outer-ý po
obrác. ev. Pavla, 2. 7 out. po nv. Víte,
3. na sv. Širn. &.Juda. Když ale ten svit.
v ned. připadne, drží se jarm. v pondělí.
4. v out. po ev. Vavřinci.

Poznamenáni. N'íze psaný vznáší annlnon prosbu na ul. přednostenství obci, aby mu
ve l'rnnkovenych listech všeliké omyly v trhůch oznamiti sobě neobtétovaly.

Ignát Vurm,
duchovní uprivce ' mor. ulet. oohrnnovnč pro

wedhnlon mlůdei v Brně, pořidntel kdendlře.

Výroční trhové v Slezsku.
Albrechtice (Olberedorf), l. v pon. po 3

krúL, ?. na. av. Filip. : Jnknh., 3. v pon.
po naneb. P. Marie. 4. na av. ' . ;
Judu. Trh koňský 3 dob: [. ve středu
před neděli květ., 2. ve středu po Jak.
:. Anně, 3. ve středu po 2. pon. v říjnu.
Týh. trh haldou středu.

Anjelské hora (Engehherg), !. v pond.
před obrác. Pavla, 2. na 1. pon. po ev.
Anne, 3. v pon. před vů. Svit.

Benešov (Benisch), ]. na !. pon. v poutě.
2. ' out. po Pet. & Pav., 3. Vpnnd. před
Jiljím, 4. v out.. po Kateř. Týhod. trh
každou středu.

Bild Voda (Weisswasser), [. v pond. po
ned. smrt., 2. v 4. pond. po Velik., 3. v
pond. po všech Svat.; Týh. trh kal. čtvr.

Bllnvlce (Wagstadt), !. druhý čtvr. v
poste. 2. na Jiljí, 3. na Mik. Dob. trhy
1. ve čtvr.před Bot. vetonp., 2. první
čtvrtek po BoL Tele. Velký týhod. trh

na nel. čtvrtek. Každý čtvrt. trh týhod.
: na obilí.

Bllsko (Bělič), [. v pon. po 2. ned. post.,
2. v pon. po Janu Křit., 3. dne 15. zůří.
4. na Mik. Trh na vlnu: 1. dne 22. kv.,
2. dne 10. října. Trhy dob l. v pon. po
nv. Trnj., 2. na Jana Křit., 3. nn Jak.,
4. dne 15. září.

Bohumín (Odcrherg), 1. na Adelgnndu. 2.
v pon. po '3. ned. Velik., 3. na navět. Pan.
Marie, 4. na Michala. Hlavní týh. trhy:
ve středu před Velk., před ev. Duchem
a před Vánoci. Koň. : dob. trh před kai.
výr. trhem.

Bruntál (Froudenthnl), 1. v pon. po nov.
roce, 2. v pond. po 2. ned. poct., 3. v
pond. po Jiří, 4. v pon. po Markete. 5.
v pon. po Mart. Týh. trh každý outer.
Dob. trh: 1. v out. po Jiří, 2. v out. po
Martinu.
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Clkmantcl (Zuckmautcl), !. na Matěje,
?. v pon. po ?. ned. Valik., 8. na Ma
touše., 4. na Ondřeje. Týh. trh knž. stř.
:. robotu.

Frelvald (Freiwaldau), !. v den po nov.
roce 2. ledna, 2. na sv. Josefa, dne
19. břez., 3. na sv. Jana Křit., dne 24.
barv., 4. na av. Mich. dne 29. září.

Frltlberg. l. v pon. po maeop.,9..v out. vel.
3. na. navštívení P. Marie, 4. pond. po
Hedvice.

Frydek 1. v pon. po 3. král., 2. v pond,
před Jon., 3. v pon. po Fil. :! Jak. 4. v
pon. před Janem křit., 5. na sv. Jak.,
6. v pon. po Mich., 7. v pon. před Kat.
Trh na koně, vlnu 3 dob. dva dni před
každým výr. trhem. Týh. trh kuž. pon.
a. tek. .

Freystnt (Freiutadt), !. na obrác. Pavla,
2. v p0n. po ned. velk., 3. na Bar-tel., 4.
na. Šim. a Jud., &.ve etřed. po Velk. Trh
na vlnu v den před Šim. a Jnd. Týhod.
trh kai. ůterek.

Hrubína, l. na zasnoubení P. Mar., 2.
dne 16. března, 3. dne 16. květ., 4. dne
2. čel-vc., 6. pond. po natoz. P. Marie, 6.
na Šim. a Jud.

Hradec (Graz), výr. a dob. trhy: [ v pon.
před. !. květnem, 2. v pen. po B. Těla,
3. na Jak., 4. v pon. po Michalu, 5. nn
mlad'útka.

Jablunkov, !. v pon. po obrům—.Pavla. 2.
v pon. po Jak. apost., 8. v pon po im.
& Jud., 4. v ond. po Fil & Jak., &. v
pon. po prvn ned. Vellk. 'I'ýh. trh kaz.
outcrek.

Javorník, 1. v pon. & v out. po obrác.
Pav., 2. na Fil. & Jak., 3. na Jak., 4. na
Šlm. & Jud. Koh. & dob. trh na všecky
výr. trhy. Týh. trh každ. úterý na obilí,
otravné věci. sláma, dříví atd.

Kllnkovlce (Kčnigaberg),1. v pand. po ned.
druzeh., 2. v pon. po sv. Trojici, 3. na
sv. Vavřince, 4. na Kateí'., 5. v pond.
přod Valent. Trh na dob. & vlnu: 1. na
Fil. : Jak., 2. na Vah-l. Týh. trh každé
pondělí.

Krnov (Jšgerndorf), ]. v pand. po ned. ký—
chavně, 2. v pon. po 6. ned. volik., 3. v
pon. po nuit. P. Marie., 4. v pon. po
nar. P. Marie, 6. v pen. po obět. P. Mar.
Koh. 3 dob. trh 1. v pon. \po ned. květ.,
2. v pon. po Mar-kytě dne 13. července,
3. v on. po Bar-tel., 4. v pondělí před
Mik lem.

Výroční trhové v Slezsku.

Odry (Od:-au), !. v pon. před 3 krály, 2.
v pon. po ned. provodné, 3. v pon. před
Janem., 3. v pon. po pov. av. kříže. Doh.
trh 1. v pon po ned. prevod., 2. v pon.
po povýšení ev. kříže. Týh. trh každé
pondělí.

Opava (Troppau), [. dne 1. února po 8.
dni, 2. dne 1. května po 14. dní, 3.
dne 1. srpna po 8 dni, 4. dne 1. list.
po l-t dui. Vel. dob. trhy: ]. 8 dní po
sv. ij., 2. 8 dní po Janu Křit., 3. 8
clni po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marie.
Trh na. vlnu: !. dne 6. květ. 2. dne 29.
září.l(aždý trváB dní. Týh. trh každ. stře—
du a sobotu

Opnvlce ('PrOpplovitz), 1. první pondelok
po Božím Těla, 2. po ". Michelin, 3. po
devitnlku.

Skočov !. ve čtvrtek po devlmíku, 2. v
den po Boi. Vstoup., 3. na Martina; pa
dne-li v sob. neb v ned., odloží se na
budoucí úterek, 4. na Bartol. Vel. týh.
trhy: 1. ve čtvr. před Vin., 2. ve čtvrt.
před Valik., 3. ve čtvrt. po Bot. Tele, !.
ve čtvrt. po Michala. Dobytéí trh v den
před kázdým výročním & velkým týh.
trhem.

Slřeboviee, ]. na 4. ůterek po n. roce. 2.
v out. po Velik.. 3. v out. před Jan. KN.,
4. v out. před Hedv.

Strumeň (Schwarzwaaeer), 1. na Jiřího,
2. na Michala, 3. v pond. po Jakubu,
4. v out. po nov. roce. Dohytčí trhové
v den před každ. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.

Těšili (Teschen), l. v den po hrom., ž.v
out. svatod., 3. v pon. před M. Majd., 4.
po nar. P. Merle, 5. na Ondřeje. Týh.
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 svátek, odloží se na budoucí sobotu.

\'ldnn (Weidenau), !. v pon. po 11. roce,
2. v pon. po ned. křiž., 3. na Vavřince,
4. v pon. po Frant. Seraf. Týhodní trh
knž. pon.

Vitkov (\Vigatadtll, 1. na Vita, 2. ve etl-.
před Havlem. T_úh. trh: 1. ve čtvr. před
hrOm., 2. v pon. po 3. ned Velik., 3. na
rozeslání apoštolů, 4.. v den před Lucií
velký trh.

Vrbno (Wílrhenthal), [. v pon. před hrom.
2. v pon. po Janu Křit., 3. v pon. po
Mich., 4. druhé pon. před Velkon. 'I'y'b.
trh kaz. pon.
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Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padajici odbývají se následujícího, místně také předchá

zejíciho všedního dne.

Abertamy (Abertham),v pondělí po čtvrté
neděli svatodušní.

Abtsdorl'., 1. na zel. čtvr., 2. v pond. před
sv. Duch., 3. ve čvrt. po Marii Sněžné,
&. druhý čtvt. po početí P. Marie.

Anjelské Horn (Engelhnua), výroční a
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po Litare,
?. po sv. Trojicí, 8. po tzv.Anjelu Strážci,
4. v první pond. v Adventu.

Arnoltice (Amsdorf), ty pondělky: !. po
bílé ned. 2. v pond. př. sv. Petrem, 3. po
ev. Václavu.

Aš (Asch), výroční : dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po ned. Lřltnre, 2. po sv.
Trojicí, 8. před av. Jíljím., 4. před ev.
Ondřejem; každou sobotu tyhodní trh.

Bakov nad Jizerou (Backoíen),!. v pon.
po druhé ned. adventní, 2. v pond. po
sv. Fabiann & Šebestíanu, 3. v pond. po
smrtelné ned., 4. druhé pond. po Veliko
noci, 5. ve středu před Božím Tělem, 6.
v pond. po sv. Marketč, 7. v pond. po
ev. Bartuloměji, 8. ve středu po sv. Fran
tišku Seraf.

Bůrlnk (Blrringen) první pon. v září neb
po ev. Anjelu str.

Bavorov (Bernu), !. popel. stř., 9.. en sv.
Jiří, 8. na sv. Jiljí, 4. na obětování 'P.
Marie.

Bečov (Bouchon), ty pondělky: 1. před
Velíkonocí, 2. v červenci, 3. po uv. Havlu,
4. př. Vinocemi.

Bechyně (Bechyn). [. v pond. po jménu
Jezíle. 2. ten den po sv. Petru :: Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše—
líké zboží v outerý po celý rok. tyry
krůt, tOtiž: druhý out. v poetč, v oumrý
velikonoční, 7 out. po nanebevz. P. Ma
rie, v outerý po ev. Urbana, (kdyby měl
poslední na nvatoduěníout padnouti, tedy
příští onterý) viem cizím obchodníkům
a řemeslníkůrn dovoleno jest své zboží
veřejně prodivati. Úterý po sv. Fil. u
Jakubu, pak po ev. Václavu jsou pouze
pro domácí ustanoveny.

Bčln má. čtyry výr. a čtyry dob. trhy o pon—
dělkúch: po hrom., pí'. kv. ned., po nalea.
av. kříže a po sv. Matoulí ev.

Bělín (Weisswaeser), ty pondělky: [. první
v posté, 2. před nanebevstoup. Pinč, 8.
druhý po sv. Marketě , 4. po povýšení ev.
kříče, 5. ve středu před IV. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštolu; každou středu
týdení trh.

Bělčice, výroční a trhy na dobytek: !.
na sv. Josefa, 2. na den po naroz. P. Marie,
8. v pond. po sv. Petra & Pavlu, 4. ve
čtvrt. př. všemi Svet.

Bělohrad, !. ve čtvrtek po sv. Petra :
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny

Marie, 3. \! out. po sv. Hevln; týdní trhy
každ outerek..

Benátšy (Neubenetek), výroční . trhy na
dobytek ty pondělky: !. po nedeli Okuli,
2. po Božím Tělo, 3. po sv. Maří Majda
leně, 4. před naronením P. Marie 6. po
ev. Martinu.

Benešov (Beneschau), !. na den chrám-.
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na sv. Filippo &J akube, Luu. sv. Antonína
Pad., 5. na sv. Anon, 6. nn nv. Matouše,
?. na sv. Rafaela Arch., 8. na sv. Ondřeje
apost. První a třetí trvá 8 dní. Připadne-li
některý z nich na sobotu, drží se v nisl.
pon. Týb. trh každ. čtvrtek.

Benešov (Benson), ty pondělky: !. před
kvétnou nedělí, 2. před nanebevetonpením
Páně, 3. po nerez. P. Marie.

Benešov u Kaplice. [. v outerý veliko—
noční; 2. na sv. Jak., 3. na sv. Teresii.

Ilernnrdlce, !. ve čtvrtek po sv. Matěji, 't.
ve čtvrtek předKantate, 3.na sv. Prokop.;
t_x'hodnítrhy: ve čtvrtek před velikonocí,
ve čtvrtek před vánocemi.

Beroun, 1. v pond. po jmenu P. Ježíše, 2.
třetí pondělí v postě, 3. v pond. po nedělí
Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Prokopa,
6. v pondělí po stětí sv. Jana Křtit., 6. v
pond. po sv. Martino; v outerý a ve čtyr
tek týh. trhy.

Bezdružice (\Neserítz), !. v pond. před
hromn., 2. dne 4. květ., 8. v pon. po sv.
Václavu.

Bllinn (Bilín'), !. v pond. postní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tčle, 3. ve stř. po ev.
Bartoloměji, %.na sv. Mutina bisk. Kač
dou sobotu týdenní trh.

Blšice, [. ve čtv. př. květ. ned., 2. ve čtv
př. Mar. Soči., 3. v pond. př. povýč. sv.
kříže, 4. ve čtv. před sv. Ma inem.

Blatna. !. na sv. Fabiana :: bestiena,
2. druhý čtvrtek v poutě, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, 5.
ten den po nenebevzetí P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jarolímu, 7. ten čtvrtek
před [. nedělí adventní 8. ve čtvrtek
před ev. Matoušem :! na sv. Tomáše koň—
ský a dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí & dobytek.

Blovice, !. ve středu před kv. neděli, 2.
na sv. Marketu, 3. ve středu po sv. Jilií,
4. ve středu před všemi Svatými.

Blšany (Flóhau), výroční trh na koně &
dobytek: 4. první pondělí v poctě, 2. ve
středu po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Jarolíma, 4. v nd. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výroční,a dobytčí trhy: 1. ve
středu před vetoepením Páně, po 8 dní.
2. v den rozesl. sv. apoštolů., 3. ve středu
po Bartolomčjí, 4. v pond. před sv
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Havlem, po osm dní, 5. ve středu před ev.
Martinem, 8 dní na přízi, v pond.
]. po třech králích, 2. po hromnicích, 3.
po sv. Josefa, 4. po sv. Víta. Každou
středu trh na obilí.

Bochov (Íluchau), výroční :! dobytčí trhy:
l. v pondělí, po sv. Jiří 2. v poud. po
sv. Jakuba, 3. na sv. Michala, 4. v outerý
před Adamem a Evou.

Boleslav mladá (Jungbunalau), ty ou
terky: ]. po 3 Králícb, 2. před sv. Duchem.,
3. před sv. Bartolom., 4. po av. Havla.

Boleslav stará (Mtbunzlau), 1. tu středu
po smrtelné neděli, 2. poslední středu v
srpnu, 3. ve středu před. ev. Havlem, 4.
na den sv. Jana Evang.

Bor (Haid), výroční, dobytčí a koňské trhy
ty oaterky: !. po Okuli, 2. před sv. Duch.
3. po sv. Michala, 4. po sv. Mikuláši;
obilní trhy každý outer-ek,na kouč a ho
vězí dobytek každý outerck od av. Jiř.
až do av. Havla.

norek. Jll'liov (Gňrkau), ty pondělky:
]. po neděli Líítare, 2. před av. Janem
Křtitelem, 3. před sv. Bartolomějem, 4.
na av. Simona a Juda.

Borohrádek, 1. ve středu v ntředopoetí,
2. na sv. Františka Ser-at.; každý outerý
týhodní trh.

Borotín, ]. ve čtvrtek po středOpnatí.
2. v pond. po neděli Regata, 3. ve čtvrtek
po Božím Tělo, 4. na sv. Prokopa, 5. na
av. Anna, 6. na povýšení av. kříže, 7. ve
čtvrtek před ev. Havlem.

Borová (Borna), výroční trhy ty čtvrtky:
1. po av. Fabiana a ebeetianu, 2. po ne
děl. Quanimodog., 3. po Bož. Tělo, 4. po
natoz. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terky : l. po první nedělí poutní, 2. o
Llltare, 3. po Jadika. 4. na sv. Tomáše
apošt. Týhodní trh káždý pátek.

Borovany (Forbes), l. v pondělí po na
nebevat. Páně, 2. na sv. Lukáše 18. října.

Bousov dolni (Bautzen), 1. na erat.
Vavřince, 2. v první pondělí v post!. 3.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt.
po naroz. ?. Marie. 5. na av. Simona a
Jedu, 6. ve středu předvánocemi. Týhodní
trhy každý čtVrtek po celý rok.

Božejov, 1. na sv. Annu, 2. na n.Leo
polda; každou středu týhodní trh.

Boží Dar (Gottengab), v pond. po nr.Anně a před av. ímonem a Judoa
Brandejs. 1. v onterý před Hromnicemi.

2. po Velíkonocí, 3. osv. Trojice, Lpo av.
Vavřinci, 5. př. ev. V clnv., 6. po sv. Alžbětě.

Brandejs nad Orlici, výroční trhy a
předcházejícími trhy na koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: !. před popeleční stře
dou, 2. před sv. Markem, 3. před ruze
eldním ev. apoštolů, 4. před sv. Havlem
5 před štědrým dnem. Týh. trh každý
čtvrtek na len a potravu.

Březnice 1. v pondělí po rvní nedělí
poutní, 2. v pond. po květu neděli, 3. v
outerý avatodušní, 4. v pand. před ev.

Výroční trhové v Cechách.

Maří Majdalenou. &. ve čtvrtek po av.
llartol., 6. ten den o Dašičkůch, 7. V
pondělí po sv. Mikulaší.

Březno (Priesen) ]. v pondělí po av. Ře
hoři, 2. po nanebevzetí P. Marie, 3. po av.
Michala; týdenní trh každý outerý.

Brod I'eský (Biřhmích-Brod), ty pon
dělky: 1. po neděli Judika, 2. po av. Tro
jici, 3. před av. Havlem. Dobytčí trhy:
l. v pondělí po první neděli postní, 2. po
sv. Petra a Pavla, 3. v pondělí po sv.
Šimona & Judč.

Brod Německý (Deutschbrod), ty oa
terky: ]. druhý out. po ev. třech Král. 2.
druhý v postě, 3. po nalezení ev. kříže. 4.
před av. Janem Křtitelem, 6. po pový
šení av. kříže 6. po sv. Františku Seraf.
(Třetí a pátý bývají nejslaVnější).Trhy na
dobytek ty outerky: 1. po Hromnicích, 2.
čtvrtý vpoetč, 3. před Velikonocí, 4. po sv.
Trojicí, 6. po sv. Prokopa, 6. po sv. Vavřin
ci, 7. po sv. Martina, 8. před Vánocemi.

Brod železný (Eisenbrod), 1.předposlední
mamp. autorek, 2. před ev. Vítem, 3. po
sv. Václava, veamča po 8 dní.

Brodec, !. v ma.—wp.pondělí, 2. v svato
dušní oawrý, 8. \!pond. po av. Frant. Ber.,
4. po Vánocích.

Broumov (Braunau), ]. v pond. po ned.
Sexag., 2. v oaterý svatoduůní, 3. v pond.
před naraz. P. Marie. 4. v po neděli.
adv. Každý čtvrtek trh na přízi, každou
sobotu trh na plátno.

Brozany, ! v pond. po 3 Králích, 2. po
sv. Gottharda, 3. na sv.Víta, 4. v pond.
po sv. Václava.

Buckov (Butzkau), 1. dne 19. ledna., 2.
dne 24. května. 3. dne 19. července, 4.
dne 17. října a každé pand. týdní trh.

Budějovice (Budwein) ty pondělky: ].
po 3 Králíeh. 2. po Božím Tele, 3. po
natoz. P. Marie, 4. na sv. Martina, vesměs
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po.
jmenov. dnu. Týh. trh kaž at.; každý
čtvrt. trh na koně a hovčz dob.

Budňany (Budňan) l .dne4 dubna, 2. ve815.
po naroz. P. Marie 8. na av. Voršila.

Budyně (Budím. !. v outerý po Hromni
cích, ?. v ouL po sv. Antonína Pad., 3.
v pond. po Marii Sněžné, 4. out, po sv.
Václava, 6. po av. Krupina.

Bukovsko, !. na sv. Vojtěcha. 2. na sv.
Maří Majdalenu, 3. na sv. Havla.

Buškoviee (Punchovrítz),výr. a dob. trhy;
!. v onterý před ev. Duchem, 2. v out. po
jménu P. Marie. 3. ve čtv. před av. Kateř.

Bydžov (Neubidschow) výr. a dob. trhy:
v druhou stí-. postní, v out. po svatod.
ovat., 3. na den sv. Jil'uí, 4. v out. před
n. Havlem, 6. na av. Temáše bist; týd.
trhy na obilí každou stř.

Bystrá (Bystraa) výr. ». dob. trhy 1. ve
ati—ed.po Septuag., 2. ve stř. po Mat. 3.

- ve stř. po av. Ondř.
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Bystřice. ]. dne 24. únor.. 2. dne 23. dub.
3. dne 29. srpna, 4. dne 28. října, 5. dne
20. pros.

Bystřice Nova, ty středy: 1. po Remin.
2. po Liitare, 3. po Miserikordia, 4. po
sv. Ducha, 5. v pon. po sv. Petru a Pav.
6. v pond. po ev. Mich., 7. na av. Kat.
e osmidenní lhůtou na rozl. zboží & dob.
Týh. trh na dobytek každ. stř.

Cerekve Dolni, ty pondělky: 1. po sv.
Jos. 2. po sv. Jakuba, 3. po av. anln.
4- po ev. Lucii.

Cerekve llorni, !. ve středop.2. na av.
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. září
4. na sv Linh. 6. listop.

Cerekve Nová, 1. první středu v postě,
2. ne sv. Matouše.

Cerhenlee !. na sv. Matěje 2. na sv.
Vojtěcha, 3. na sv. Víta, 4. na svatého
Václava.

Cerhovice ty čtvrtky: 1. druhý v postě,
2. čtvrtý po Velikou., 3. před sv. Petr.
& Pavl., 4. po sv. Václavu; kaz. onterý
týdní trh.

Cinwaid, výroč. & dob. trhy: !. na sv.
_Marketu, 2 na av. Frant. Seraf.

('bslnv, ty pondělky: ]. třetí v poutě. 2.
po ned. Jnhilute, 3. po sv. Pet. a Pavlu, 4.
po nanebev P. Marie, 5. ve čtvrt. po sv.
Lidmila, 6. v pon. po ev. Havl., 4. trhy
na koně: !. out. po prvním dnu postmm
2. dne 22. a 23. květ., 3. ten den po ev.
Prak., 4. v out. po av. Barb. Trhy na
rozl. dob : 1. den po ev. Pet. 8 Pav. 2.
den po naneh. P. Marie, psh každ. stř.
& pátek po 3 lenních, po Reminiscere &
Juhiláte.

Častolovice 1. ten den po 3 hmm. 2.
na sv. Víta., oba 8 dob. trh.. 3. na av. M.
Maid.. L na den po nar. P. Marie.

Čechtice, výr. : doh. trhy: 1. na obrác.
ev. Pavla, 2. v pátek před avntod. ned.
3. na sv. Wolfganga, 4. třetí po Šim. :;
Jude.

Celakovice Výr & doh. trhy: !. po sv. 3
králích, 2. po neděli Kantete, 3 po av.
Anj. Strážci, 4. po av. Havin

Čer-mne (Leukemdorf), ty pondělky: I. po
sledni v měcíei květnu, 2. po ev. llavln.
3. před av. Mikulášem.

Černošín, 1. v pon. po hromuielch,2. na
sv. Jiří, 3. na sv. Michala. Trhy na do
bytek od sv. Jiří 112po lv. Mich. každé
pondělí.

ČernOvice. výr. & doh. trhy: 1. na av.
Blaieie. 2. na zel. čtvr. 3. v pon. před
nanehevst. Páně, 4.v pond.přcd B. Tělem
5. na er. Prokopa, 6. ve stř. před pov.
sv. kříže, 7. na sv. Terezii, 8. den po
sv. Leopoldu. Každý čtrr. týdnl 8 dob.
trh .

('csiln, 1.v pompřednanehevxt.Páně, 2.v
pond. po sv. Petr. :: Pavlu, 8. dne 2.1i
Itop. Týh. trh katd. stř.
letů, 1. v out. před Valik., 2. na sv. Víta,
8 na sv. Anna, 4.. na av. Kateř., Týdnl
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trhy na potravní Věci, dřr'v'í& uhlí každ.
pondělí.

Chabařovice (Karbltz), výr. n doh- trhy
ty pondělky: ]. druhý poutní, 2. druhý
po Velik., 3. posl. po sv. Duchu, 4. prv.
v srp. vždy po tři dní : tolikéž dni na
doh. Ve stř. po celý rok týh. trhy.

('heb (Eger), ty pond: 1. po ned.Llltare
2. po B. Tčle, 3. po ev. Matouši. Týdní trh
každ. stř. » sob. Trhy na doh. první stř.

. kaž. měsíce.
Che nov !. na obr. sv. Pela, 2. na sv.

Fi . : Jak., 3. den po ev. Pet. : Pav., 4.
na sv. Martin. 'n'-dní trhy ty pon: I.po
3 králíci), 2. první v postě, 3. v středop.
4. po květné ned., 5. druhý po Velik., 6.
po sv. Ducha, 7. po uv. Václavu, 8. v
out. po Vánoc.

Chlum Královský čili Kinžberg(Kónígs
ber-gl, 1. v pon. po 3 ned. po , 2. na
sv. Víta„ 3. v pon. před. sv. Václ., 4. 2
pond. v ndven. V out.. kaz. měsíce trh
na dob, a. všecky pátky po celý rok trhy
na obilí.

Chlumec, výr. a doh- trhy: 1. v pon. po
nhr.sv.Pavla, ?. v první out. v postě, 3. ve
stř. po Knntáte, 4. ve stř. po sv. Havle,
6. ve stř. po poč. P. Marie. Každ. čtvr.
týh. trh.

('hoeep [. na obr. sv. Pav. 2. na volili.
onterek, 3. na M. M. Majd., 4. v den po
nv. Václ., všecky a osmiden. svobodou:
druhý a třetí &mladým jarm. Ráno v
den výr. trhů trh na dob. Týhodní trh
kaz. pátek.

('holiicc 1. v pon. po 3 králleh, 2. v
out. po nv. Fil. & Jakubu, 3. ve středu
po sv. Václ.

Chomírtov (Komotnn), ty pondělky: ! v
pon. po ned. Reminiscere, 2. po sv. Fil.
a Jakubu, 3. po navštiv. P. Mane, :! ae
jde-li se ten den s pon. po Petra a Pev.
v pon. ne to, 4. po sv. Michala. 5. po
sv. Martinu bisk.

Chotěboř, 1. v pond. druhý postní týden,
2. v pon. čtvrtý postní týden, 3. v pon.
šestý postní týden, 4. v out. po sv. Du
ehu, 5. v pon. po BV.Jak., 6. na den sv.
Felixe mně.., 7. v pon. po sv. Lukáši. 8.
v pon. po ev. Martinu Každou středu
týh. trh.

('hotušlce. trhy na dob: 1. dne 12. červ.
2. d 17. října.

Chrnn , [. ten den po 3 králieh, 2. ve
čtvrtek před květnon ned. trvá 8 dní, 3.
ve čtvrtek před ev. Janem Nep., 4. ve
čtvrtek po sv. Markétě, trvá. 8 dní, 5.
ve čtvrtek po sv. Augustu, 6. před sv.
Havlem.

Chrůslava (Krnbau), ty pondělky: 1,
před masop. ned. 2. před sv. Janem Kř
3. před sv.Vavl-in. 4. před ev. Havlem,
5. po 2. ned. Adv.Týh. trhy drží se kaž
středu.

Chřibská (Kreibitz), !. v pon. tři neděle
před sv. Duchem, pednoli ale Děčínský
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trh naten samýden. tedyo 14 dni dříve, 2.
v pon. po ev. Michnlu, 3. první ponděli
\? ndvemě. Týd. trh kud. stř.

chrouaio'v'lce ty čtvrtky: 1. po učit—tov.
P. Marie, 2. před ev. Fil. & Jakub. 3.
před ev. Vavřincem, 4. na den nv. Ka
tai-iny.

Chrudim, ]. druhé pou. v poste, 2. ve
středu po nalezení sv. kříže, 3. den po
po nanehevt. P. Marie, 4. v pon. před ev.
Frant. Seraf., b. na ev. Barboru. Padne
li 3. ncb 4. trh na sob. odbývá ee řibti
ponděli. Trhy na koně: !. v prvn pon.
postní, 2. 8 postní pon. 3. v pon. po smrt.
ned., L v pon. před. ev. Duchem, 5. na
sv. Prokopa, 6. v pon. před nanebevzet.
P. Marie, 7. v pon. po sv. Františku Ber.
8. v pon. před ev. llnrh. Týh. trh kat.
sobotu.

Chudenice ]. druhou středu v postě, !.
na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla.
&. na. sv. Kateř. Týh. trhy na. přízi: 1.
druhý pátek v poatě, 2. první pátek v
adventě.

Chvalšiny (Kaleching), výr. trhy: [. na
sv. Mltěje, 2. na ev. Floriana, 3. na sv.
Vavřince, 4. na sv. Šim : Judu. Týd. trh
kaž. onL

(Íhýše (Chieech), výr. a dob. trhy: ] na
sv. Josefa, 2. ve čtvrt. v 3 týdnu velik.,
3. v pon. po 16. červenci, 4. v pon. po nar.
P. Marie, 5. na av. Martina. Každý out.
trh na ohill.

Dašice ]. na den sv. Školaet., 2. v pon. po
Kant., 8. na sv. Víta, 4. v out. po sv. Ja
kubu, 5. den před av. Michelem, 6. na. sv.
Lucii. Koňské trhy: ve etl-edn po ev. 3
králich, 2. ve středu po Jubil., 8. ve stře
du před av. Jakubem, 4. ve středu po po
výšeni ev. kříže, 6. ve středu po svatém
Martinu.

Davle, ]. ve čtvr. po ev. Fil. a Jakubu, 2.
dne 11. července , padne-li v eob., drží se
příští pon., 3. večtrrt. po ev. Bart., 4. ve
stř. po ev. Rafaeli.

Děčín (Tetechen), ty pondělky: ]. po nov.
roce, 2. po ev. Fil. e Jak., 3. po nanebevz.
P. M_arie,4. poslední v říjnu; vždy po 2
dni. Týhodni trh na přízi, obilí &potravní
veci kat. pon. a stř.

Děšenlcc, 1. 5. dubna 2. 16. srpna, 3. 2.
prosince; každou středu trh na.obilí a od
ev. Josefa až do sv. Marka trhy ne dobyt.
hid. středu.

Deštna, !. na sv. Vojtěcha,2. na sv. Jana
Křtit, 3. na sv. Jakuba, L na av. Bartol.,
&.ne. ev. im. a. Jud., 6. na sv. Barb. Trhy
!. v out. před Vánocemi, 2. v out. před
Velikonoci. Týhodní trhy na. dobytek od
sv. Josefa až do konce řijna každou střed.
Padne-li na středu nějaký svátek, nedrží
ee zid. trh.

Dlvlšov, v r. 8. dob. trhy ty čtvrtky: 1. na
tučný, 2. na.zelený, 3. před svatým Vítem,
4. ředev.Bertol., 6. předev.ert., 6. před
V mi.
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Dobřany výr. &dob. trhy ty pond.: [. p.
Remin., 2. po Bwindi, 3. po natoz. P. M
4. na av. Mikul.

Dobříš, 1. ve čtvrt. po popel. stř., 2. v pon.
po NV.Troi., 3. na den sv. Mich., 4. na du
šič., 5. na av. Tom.

Dobruška, 1. ten den sv. Jiří po Bdni'
2. po bílé ned., zároveň oňský trh, 3. po ev
DuChu, 4. na. av. Jiljí, 5. po nv. Václav. 6
v out. po ev. Matěji, zároveň trh na koně
Trhy na dob.: [. den po sv. Troj., 2. v out.
po sv. Havin, 3. den po obrác. ev. Pavle.
Každý ouf. týhodni trh na len, přízi, obilí
a jiné.

Doksy (Ilirechberg), 1. ve středu po očišt.
P. Marie. 2. po sv. Fil. &Jakub. 3. v pon.
po sv. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
Marie.

Domašín ty outerky: !. před kvet. ned.,
2. na svatod., 3. po sv. Bartol., 4. v pond.
před sv. Havlem; každý outerý trh na
dobytek.

Domažlice (Tana), 1. ve středu po ev.
Dorotě, 2.113 ev. Anton., 3. »“pond. po ev.
Anjelu Strážci, —i..druhý čtvrt. po ovat.
Martinu. Týh. 3. dob. trh vždy ve čtvrt.
po celý rok.

Doubravice, výr. 3 dob. trhy ty čtvrt. 1.
po Kautate, 2. po av. Jak., 3. po ev. Vic.
4. po vá. Svat.

hupov (Duppau), [. ve čtvrtek po sv.
Michalu, 2. v pon. po Okuli, 3. dne 17.
květ., 4. v pon po sv. Alžbětě. Dva. trhy
na dob. drží se druhého všedního dne po
jarmgrcich.

Dub Ceský (Bohm.Aloha), ty autorky: 1.
před. bromu., 2. před velkou., 3. před sv.
Duch., 4. po Bart., 5. před. sv. Havlem,
6. v první pon. advent.

Dubá (Donba) 1. na sv. Jos., 2. v out. po
av. Pet. a Pav., 3. v pon. po ev. Havin,
4. 2. pond. v adv.

Duelu-ov (Dux), !. ve stř. po 1. ned. post.,
2. na sv. Víta., 3. en ev. Bartol., 4. v pon.
před vi. Svat.

Dvořiště Dolni (Unterhaid), 1. v outerý
před sv. Duch., 2. na sv. Mich.

Dvořiště Horni (Oberbnid),]. na sv. Jos.
2. v svatod. out., 3. ne. ev. Mich., 4. na
sv. Jana Ev. Týh. trhy kaz. stř. od !.
květ. až. do poal. záři.

Dvory Nove (Neuhof), ]. na den obnic.
sv. Pavla, 2. ve čtvr. po Judika, 3. ve
čtv. před nv. Duch., 4. na sv. Annu, &.v
pond. před ev. Matouň., 6. na av. im.
e Jud., 7. na ev. Tomáše. Týh. trh. každý
autorek na obilí & rozličný dobytek.

Dt'ůr Králové (Koniginhof), výroční e
předcházejícími trhy dobytčimi: ]. v ou
terý před hromnieemi, 2. před. květnou
neděli, 3. před. sv. Duchem, 4. před ev.
Marketou. 5. před ev. Matoušem, 6. před
všemi Svatými, 7. před sv. Tomášem ; týh.
trhy na obilí :. přízi v out. & v sobotu.

Ervčnlee (Seeetadtl), výroční a trhy na
dobytek: 1. v pond. po bílé ned., 23.na
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sv. Bartoloměje, 3. na av. Barboru-, každý
čtvrtek týh. trh.

Pleisuen, 1. v pand. před. nanebevshvup.
Páně, !. druhé pond. po ev. Michalu.

Fridland (též Mírov), l. po hrom. 2. po
ned. Rogate, 3. v pond. po sv. ltartol.,
4. v pond. po ev. Šim a Jude vždy 8 dní,
spolu . trhem na dobytek; trh týhoduí
každé pond., na obilí každý pátek.

["l'lmburg (ř"riedberg). Výr. trh na sv.
Annu. Týdní trhy, pak na dob. a obílí
každý úterý.

Georgem-alde. (v kraji Litoměřick), ]. v
pond. po nalez. sv.kří2e. — 2. na. !. pond.
po ev. anjelu strážci. Každý úterek týdní
trh na přízi.

lírnft'nfrled výroč. a doh. trhy ty pand.
]. po Bol. těle, 2. po naraz. P. Marie.

Habry (Habem), dobytčí trhy: !. ve středu
po jménu Ježíše., ?. ve čtvrtek v poaté,
3. ve čtvrtek v atředopoeti, 4. ve středu
před Velíkonocí, 5. ve středu před ev.
Duchem, 6. v út. po „_ Janu Křtit.,
7- po av. Jak., 8. ve stř. po nnnebev. P.
M., 9. ve čtvr. po povýšení av. kříže.,
10. ve středu po ev. Lukáši, 11. ve čtv.
po av. Felíxí, 12. ve čtvr. před vánocemi.

"olnspnch l. v pondeli maaopnatní. 2.
dne 2. května, 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po av. Ším. a Jude.

Hartmanice, 1. na den av. \'itála, dne
28. dub., 2. na av. Kateřinu; týh. trhy
na dobytek a rozličné věci každý pátek.

[18de ty pon.: ]. po av. Jíří, ?. po m.
Vltu, 3. po nanehev. P. M., 4. po sv. Václ.

Ilaslova (Hessian), ty pon.: 1. po sv. Jiří,
2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.

lleralec, 1. na nv. Eleonoru 9.1. února.,
2. na ar. Antonína Pad., 3. na av. Teklu
23. září. Každý ]. čtvrtek v měsíci trh
na dobytek, vlnu, přízi a len.

Heřmanův Městec, trhy výroční a na
dobytek ty pondělky: !. po jménu Ježíš.,
2. po první neděli po velikonocí, 3. po ev.
Medardn, 4. po sv. Bartol., 6. ten den po
věcí.-.hSvatých.

llllnsko, výroční trhy a předcházejícími
trhy na dobytek ty středy: !. první po av.
Apoloně, 2. první po av. Vito, 3. první
po ev. Bartolomňií, 4. první po ar. Lnkáií.
6. první po Velikonoc-i.

Hluboká (Frauenberg). Trhy na koněa hov.
dob., 1. druhý čtv. po velíkon., 2.3: out.
před sv. Bartol., 3. v out. po sv. Him. a
Jndě. Týh. trh každý onterek.

Hodkovice (Liebenau), t_vpondělky: ].
po neděli Líítare, 2. po sv. Vavřinci, 3.
po av. Matonší.

llollce ty pond.: !. pojmenu Ježíše, 2. po
bílé ned., 3. před. navštiv. P. Marie, 4. po
povýš. av. kříže, 6. po av. Mikuláši.

llora Březová (Birkenberg),výr. trhy: 1.
druhý čtv. po 3 Král.. 2. dne 14. květ., 3.
dne 21. července, 4. dne 15. října. Týdní
trh kazd. pond.

Ilora Kosova (Amscholberghl-na velikou.
pun., ?. ve stí-. před Božím telem, 3. ve.
(ztvr.po jmenu P. M., 4. v pon. po sv. Barb.

Ilora Krasna (Schónberg), ]. první
pondělí v poctě, 2. v onterý před veliko
nocí, 2. den před. avat. Jan. Nep., 4. v on
terý předev. Duchem 6. den po nanebevzetí
I'. Marie, 5. na av. Kateřinu, 7. v enter-„\z
před vinocemi.

Ilora Kutná (Kuttenberg), výr., km]-zkč
a dobytčí trhy: \. první pondělí postní, 2.
v pand. po Kantate, 3. den. po Bozím Těle.
4. v pon. po av. Ignácí Loj., 6. v pond.
po av. Matěii, 6 v pond. po av. Martinu.

Ilora sv. Kateřiny (Katharíuaberg), ].
dne 2. července, 2. v pond. před av. Barto
lomejem, 3. v pondělí před sv. Havlem.

llornždovice, !. v outerý před Septua
gesima. 2. v onterý před hvetuou neděli,
3. ve čtvrtek před ev. Petrem & Pavlem
4. v den Porcinnkuly, 6. v onterý před
nv. Havlem, 6. na sv. Barboru. Každou
středu trhy na dobytek, obilí a potravu.

llory Kašperské (Bergreicheuetein), 1.
ve středu postředopoetl, 2. ' outerý po po
výšení sv. kříže, 3. ve čtvrtek poBožím
Těle, 4. v pond. před av. Mikulášem.

Hory Matky Boží (Bergetadtl U. L. F.).
1. v prv. pend. v postě. 2. dne 16. srpna.

Hory anžoukí— (Silberberg),]. třetí étv.
pn vclikonoci, 2. v pond. po ev. Prokopn.
3. den po ev. Václ., 4. v pond. před sv. Luc.

"0ř_ťpl“k, ]. na av. Blažeje, 2. na sv.
Mít—hula,3. na sv. Martina biskupa.

Hořice. ty čtvrtky : l. o sv. třevh Králícb,
2. před květnou nedělí, 3. před Rogete, 4.
před sv. Prokopem, 6. ve stř. a ve čtvrt.
před ev. Vid.; 6. ve stř. a ve čtrr. před
ev. Martinem; den před tím ae drží vždy
trh na dobytek. Trh na obílí každý čtvrt.

Hořice (Hůl-it:). Svobodný trh na Barto
loměje.Trhy na chléb : 1. den před nanebe
vetoupením Páně, 2. na sv. Martina, 3.
na ev. Tomita.

Ilořovlre, výroční : dobytčí trhy, !. dne
ll. ňom-a, 2.v ont. přednanebevsvoupením
Páně, 3. na sv. Jakubaa osmidenní lhůtou,
4. na povýšení ev. kříže, 5. dne 29. listo—
padn. Trhy na kramářaké zboží: 1. v ao
botu pl—edkv. nedělí, 2. v sobotu před víl
nocemi; Nhodní trh každou sobotu.

Hostlce Střelec-ka (St:-ahlhoutic),1. čtrr.
v březnu, ?. dne 2. května, 3. dne 26.
září, 4. dne 12. prosince.

Hostinne [Aman], trhy výr. &dol). ty pon. :
l. po av. Dorotě, 2. po av. Trojici, 3. před
jmenem P. Marie, 4. po všech Svatých:
kat. out. a. tob. týh. trh na hov. dob.

lloatomlcc. [. v pon. po 3. Král., 2. na av.
Matěje, 3. na den .v. Jiří na vlnu, 4. v
pon. po sv. Prokopa, 5. ve. už. před
nemz. P. Mar., 6. ve stř. po'Vdcl. Kaz.
stř. týla. trh.

Hostouň (Hostan), !. ve stř. před manop.,
2. ve stř. před velikou., 3. na ev. Jana
Křtitele, 4. na sv. Jak., &.na Ším. a Jndu
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6. ve stř. před vánocemi. Týh. trhy každ.
stř. na Obilí :. polní plodiny, a. na rozličný
dobyt. Trh na koná od ned. Invoksvit až
do_Bož. Těla. kaž. středu.

lloslkn [Gastdorfj ty outorky: ]. po Sep
tuagwima, 2.po Kantnte, 8. na.svatodušni.
4. po nanebevzetí P. Marie, 5. po jmenu
P. Marie, 6. před sv. Kateřinou.

llrndec Jindřichův (Neuhaus),1. vprvní
poud. v postů, 2. v out. po Exnudi,3. v
pon. po nunebevz. P. Marie, 4. v pon. po
sv. anlu; trhy na dob.: ]. ve stř. v
čtvrtém týdnu v postě, 2- ve stř. po J udika,
3. ve stř. páty týden po velik., 4. v pon.
po sv. Trojici, 5. ve stř. po sv. Václavu,
5. ve etř. po av. Kateřině., týhodní trhy
každou stř. s. sob.

Hradec Králové [Koniggritz]ty outerky:
1. po 3. Králích, 2. po nedeli Reminiaeere
cili druhé v postě, 3. po sv. Trojici, 4. po
naroz. P. Marie, po každ. 8 dní. Koňské
5 dob. trhy: [. v pand. po ev. Fabianu a.
Seb., 2. v out. po ned. Reminisc., 3. outerý
v pašijový týden, 4. ve středu po křížo
vých dnech, 5. v pond. po sv. Trojici,
6. den před naroz. P. Marie.

Hradec Nový [NeuhóniggriitzL1. v pond.
po sv. Janu Křt., 2. v pond. po av. Ondř.
Každý out. týhod. trh.

Hrádek [GrottauL ]. po neděli Jubiluto,
2. sedmý týden po svatodnšních evatcích,
3. v pond. po sv. Bartolom., 4. v poml.
před sv. Martinem. Týh. trh kazd. pátek.

Hrádek Nový [Neuhradek], [. ve stř. po
velikou., 2. v poud. po uanebev. P. Marie,
3. na den Moudrosti; každé pond. týb. trh.

llrnlllslě Mnlchovo [Mdncliengriltz],vý
roční s předcházejícími trhy dobytčími ty
čtvrt.: ]. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po
velikou., 4. po Božím Téle, 5. po prome
nční Páně, 6. po sv. Václava, 7. před
av. Martinem, 8. před vánoc. Každý čtvrt.
trh na obilí.

Hradistě Choustníkovo [Gradlitz],!. ve
stř. po sv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
týlu. trh kazdou stř. &.sob.

llrndy Nové [Gratzen] 1, v pon. po ned.
Liltare, 2. na sv. Matouše, 3. v pond. po
první adv. ned. Každd pon. trh na. dob.

Ilrob (Kleiner-grab), 1. v pond. po navštiv.
P. Marie, 2. na sv. Filipa 3 Jak., 3. osm
dní po pozdvižení ev. kříže, 4. na sv.
Ondřeje apošt.

lll'onov, ty out.: před 3 Králi, 2. po sv.
Josefu, 3. v kříž. týdnu, 4. po sv. Bartol.
5. před všemi Svatými. I'řipadneli uv.
Jos. nebo Bart. ns. out., tedy toho dne.

llroznělin (Lichtenatadt), 1. v pond. po
]. květ., 2.v pond. ojmenu Panny Marie.

Humpolce. ty stře y: 1. po sv. Filipu a.
Jak.. 2. druhou po sv. Adolfu, 3. před
pevýšen. sv. kříže, 4. druhou po sv. Kle
mentu. Týdní trh kaž. stř. ——na dob.

travu, len : přízi.
Hůrky (Adsmsfreiheit), l. v pon. po rozesl.

pv. Apobt., 2. v pon. po sv. Rafaela.

Výroční trhové v Čechách.

lluslnec, !. na sv. Filipa.a Jakuba, 2. na
sv. Lukáše. Týh. trh kaz. sob. na obilí :
hov. dob. mezi nimi:! i 4 hlavní trhy na.
obchodnické zboží: 1. v masnp. sob.. ?.
na. květ. ned., 3. v sob. po Božím Tělo,
4. v sob. před vánoc.

"Ilič Slřillrllě (Silberberg),1. třetí ned.
po velikou., 2. na. sv. Michala arch.

Jablonná (Gabel),ty pon.: I.před hramn.,
2. čtyry ned. pn velikou.. 3. po .v. Janu
Křt., 4. po nar. P. Marie, 6. po sv. Kateř.
Trhy na vlnu: ]. dne 8. květ., 2.dne 4. říí.

Jablonec (Gablonz), ty pond.: 1. před
velikou., 2. před. sv. Duchem, 3. před 7
bratry, 4. před sv. Barto10m., 6. první v
říjnu 6. před ev. Alžbětou. Týh. trh kaz.
out. s. pát. na obilí, přízi, len a jiné věci.

Jnchymlhal. Jáchymov(Jonchimsthal),ty
pond.: ]. po hromnic., 2. třetí v dub., 3.
po sv. Markétě, 4.„čtvrtý v měsíci září.

Jankov. l. na sv. Rehoře. 2. den po sv.
Janu Nep.. 3. den po sv. Petru ». Pavlu,
4. na av. Bartolom., 5. na. sv. Mart. bisk.

Janovice v Tábor., 1. dne 14. února, 2.
dne 81. květ.. 3. dne 13. září, 4 dne 13
prosince.

Janovice v Či.—sl.,ty outer.: 1. po 4. ned.
postní., 2. před nv. Janem Křtit. 3. po
jm. P. Marie, 4. před. sv. Mart.

Janov ice v Plzensku, 1. na sv. Josefa. 2.
na sv. Jana KFL,3. nasv. Šimona and.
Týdenní trh kaž. on.

Janovice Uhlířské (KohlianOvvitz), !. v
pon. poobníe. sv. Pavla.. ?. v pon. v
středop.. 3. v out. po velik.. 4. na den
sv. Víta, 6. v pon. před sv. Maří Magd.
6. v poud. po Aujelu Strážci. ?. v pond.
po sv. Havle.

Jaroměř. l. druhý den po sv. 3 Krilích,
2. ve středu po sv. Duchu, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havin,
padne-li který na. neděli neb Svátek, drží
se o týden později. Týh. trh každý pátek.

Jeleni l|0rni. [. na sv. Josefa. 2. v
outerý po sv. Duchu. 3. na sv.Jakuba,
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před Mar
tinem. 6. v pond. před Adamem &Evou.
Týh. trh na obilí každý outerý .

Jeníkov Golčův (Goltsch- Jenikau). ty
středy: ]. po očišťování P. Marie. 9.. po
zvěstov. P. M.. 3. před sv. Janem Nep.,
4. před Bož. Tel., 5. po sv. Marketě. 6.
po sv. Václavu. Týdní trh každou středu.

Jeníkov včlrlg' LWindig-Jeniksuj,!. denpo sv. 3 ' íc .2. v pon. po sv.Jana
Nep., 3. na. sv. Jakuba., 4. druhé pon.
po naueb. Panny Marie. 6. na svatého
Martina. '.

Jesenice [Jeehnitz]. Výroční & dobytčí
trhy: 1. v pon. před Velikonocí, 2. ve
středu před svatým Duchem, 3. v pond.
po svatém Šimona &Judě, 4. v pon. před
vánoci.

Jlčin [Gitschin], ty pondělky: 1. první po
Hromnicích, 2. po anilate, 3 po s. Jak.,
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4. před sv. Havlem. Trh na obilí každé
pondělí.

Jilenlnlce [Starkenbaclnl.ty pondělky: ].
po jrn. Ježíše, 2. před Velikou., 3. před ev.
Duchem, 4. před ev. Jak., 6. před av. Di
višem, trvá 8 dní, 6. před Vánoc. Týhod.
trh na. obilí, potravu, přízi a plátno každ.
středu.

.lllové [EulauJ, výr. a dob. trh 1. pond. vlistop., pí-ipa ne-li na svátek, tedy násle
dující všední den.

.lllovi [Eule], !. v pen. po 3. Krůlích. 2. v
pon. po 1302.Těle, 3. na sv. Vavř.. 4 na :.
Lukáše, 5. v pon. před ev. Kateř. : týhod.
trhy: 1. ve utředu před Velikonocí, 2. na
sv. Tomáše.

.Ilndřlchovice [Heinrichagrlln][. v pond.
před av. Janem Křtitelem, 2. v pon. před
ov. Havlem.

Jirkov vizBorek.
Jlřetln Hořejší [Obergeorgenthal], ty

pondělky: na maeop., 2. po sv. Jiří, 3.
po nar. P. Marie, 4. po všech Svat. Ty'h.
trh knž. útek.

Jlřelin 00 m'[Niedergeorgenthal],]. na sv.
Vojtěcha, 2. v pon. před Bož. těl., 3. v pon.
před svatým Matoušem, 4. na svatého
Mikuláše.

Jlstebnlce, ty pondělky: 1. po sv. 3. krá
lích, 2. na sv. Matěje, 3. po květné ned.,
4. po VelikOnOci,5. po svatod.svňtcích,
6. na sv. M. Majdal., 7. na sv. Bartol.,
koňské a dobytčí trhy po 8 dní; 8. v
pon. po sv. Matěji, 9. v pon. po vi. Sv.
Trhy na dob. každé pond. od sv. 3. král.
až do uanebevat. Pane.

Josefov čili Plesy [JosefatadtL výroční :;
předcházejícími trhy na koně a hovězí
dobytek ty outerky: l. po zvěstování P.
Marie, 2. po ev. Markétě, 3. po nv. Vác
lavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
trvají vesměs po 3 dni; týdní trh každý
pond. a čtvrtek.

Kácov, 1. na nalez. sv. Kříže, 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na
sv. Martina. Týdní trhy: [. den po hro
mnicích, 2. v pátek před kvétnon ned., 3.
na sv. Michala, 4. vpátek před. čtvrtou
neděli adventní.

Kadaň [Kaaden]. výroční, koňské a dob.
trhy: 1. v pondělí po Jndika, 2. po ev.
Janu Křt., 3. po pov. sv. Kříže, 4. po sv.
Barboře, každ. trvš 3. dni.

Ramberg. 1. na sv. Jiří, 2. na povýš. ev.
íže.

Kamenice, [. prv. pátek v poctě,2 v out.
velikou., 3. na av. M. Majd., týd. před a
den po ní, 4. ve čtvr. po nanebvst. Pine,
po 3 dni, 5. den po av. Vir-l., a před
ním po 4 dni. Týdní trhy každé pon. na
koně, hovězí dobytek a rozličné jiné
zbožh

Kamenice česká [Bóhmisch-Kamnitzlty
pondělky: !. před sv. Duch., 2. poPor—
ciunkule, 3. před Havlem.
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Knmenlce trhová, výr. a dob. trhy ty
čtvrtky: l. 3. postní, 2. pátý v postě, 3.
na zelený, 4. po sv. Prokopa, 5. po nu.
P. Marie, 6. po vŠ. Svat.. 7. po početí
P. Marne.

Kamýk [Kamník], 1. na sv. Aloisie. dne
21. června, '2. na sv. Františka Ber. dne
4. října..

Kaňk [Gang], výr. trhy: [. ve čtvrtek
před květ. ned., 2. v out. před sv. Duch.
3. v out. před sv. llartol., 4. ve čtvrtek
po ev. Havle. Na dobytek: 1. ve čtvrt
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po
narození P. Marie, 3. před sv. Market.
[13.červencel, 4. ve čtvrtek po svaté
líntcřině.

Knpllce, 1. v pon; mnsop., 2. na sv. Pro
kopa, 3. na sv. Sim. a Jud. Týdní trh
kaž. sobotu.

Karlovy \'nry [Karlsbad], ]. třetí pand.
v dubna, 2. první středu v měsíci říjnu;
trvá dva dui. Trhy na kouč &jiný du
bytek, poslední pon. v červnu; kaž. čtvr.
týh. trh.

Knee ovlce, výroč. a trhy na koně a ho.
vězí dobj tek !. den po sv. 3 Králírh, 2.
v out. po provední ned., 3. na sv.Jak.,
&. den po sv. Jiljí, 5. na sv. Voršila,
Týdní trh na dobytek každý kvatembr.
pátek, ve středu před zeleným čtvrtkem.
pak každý pátek po velikonoci až do
vč. Svatých.

Katovlce, první čtvrtek po hromnic., na
Filipa a Jakuba, 3. ve čtvrt. po Vavřínc.
4. dne 12. pros.

Kdyně Nová [Nengedein], !. v pon. po
sv. 3 Králích, 2. druhé pon. po Velik. 3.
na sv. Bartol., 4. na sv. Ondřeje. Týdní
&.dobytčí trhy od 2. poutního týdnu až
do sv. Mart. každý pátek.

Klrchenberg [v Chebském kraji) dva
výr. 3 dob. trhy ve 4. out. v březnu a v
říjnu. Dobytčí trhy kaž. 4. out. v ost.
měsících.

Kladno, ty pondělky: !. po obrác. sv.
Pavla., 2. po sv. Vítu. 3. po ev. Václav.

Kledl'uby [lGadran], 1. ve středu před
květnou ned., 2. v pon. po B. Tělo1 3. na
sv. Jak., 4. na sv. Matouše.

Klášterec [Klosterle], výr. a dob. trhy ty
pondělky: !. před hromnicemi, 2. před
ev. Johannou králov., 3. před sv. Barto
lomějem., 4. před svatým Martinem. Při
padne-li na ten den svátek, odbývá se
trh o osm dní dříve. Týhodní trh každ.
stí-edu.

Klatovy, ty outerky : před obrácením sv.
Pavla, 9.. po neděli Kantnte. 3. po eva
tém Kilinnn, 4. po sv Jiljí. 6. po BV.
Kateřině.

Klenčí [Klentseh], !. na sv. Matěje, ?. \
outer-ý po avaté Trojici, 3. na svntOu
Lucii. Týdm' trhy po celý půst ; trhy “ \
dob.: každý outerý od postu až do sv.
Martina.
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Klomin Chlornin]. ty pondelky: l. po
hromnic ch, 2. v třetí ponděli meeíce
května, 3. po P. Marii Sněžné, 4..po vů.
Svatých. Hlavní trhy na dob. v pon. po
květné ned., po sv. Jana Křtít., po sv.
Václavu, a před vánoci; týhod. trh. kaž.
pondělí.

Knčiomosti |Filreteubruck1, výroční :!
dob. trhy ty pondělky: ]. druhý po sv.
Fab. a Šob. 2. druhý v postě, žl.po Ve
likou., 4. před navitlv. P. Marie. 6. před
nanebevz. P. Marie. 6. po jmenu Panny
Marie.

Kutil Nový [Neuknin], ]. v poslední ma
nopustní čtvrtek. 2. v pon. po kvetm'w
uedéli. 3. na sv. Víta., 4. ve čtvrtek po
sv. Vavřinci, 6. na sv. Ludmilu, 6. v
pon. před Harelekým posvícením, 7. na
sv. Barboru.

Koeengrun [Gosseng-rthq,výroč. trhy ty
pond.: 1. 3. v měsíci dubna, 2. před ev.
Vítem, 3. po nancbevz. V.Maríe, 4. před
nv. Sim. & Jud.

Kolešovice, výr & dob. trhy: 1. dne 20.
břez., 2. dne 30. června, 3. dne 4. září,
4. dne 12. listOp.

Kollnec, 1. na sv. Fil. & Jak., 2. na sv.
Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.

Kolin nový [Neukolín], výroční :; před
cházejícími trhy na dobytek: 1. ve čtvr.
po 3 Král., 2. v pand. po posl. masop.
neděli, 3. v pon. po svátostech, 4. na. sv.
Antonína Paduan., 5. v pon. po ev. Bar
toloméjí, 6. na sv. Františka Seraf., 'Lv
pond. po ev. Ondřeji. Týdní trhy ve stř.
u. v pátek.

Koloveč. [Kolautechen], !. v out. Velikou.
2. na sv. Juna Křtit., 3. v pand. před sv.
Havlem; týhod. trhy: [. druhé pon. po
Velikou. & po sv. Martina.

Kopidlno, !. ve střed. poVelikou.,2. na sv.
Prokopa., 3. ve stř. před nar. P. Marie. 4.
ve středu před počet. P. Marie.

Kostelec černý |Sehwarzkoeteletz], l. v
pon. po nod. Regata, 2. na sv. J ana Křtít.,
3. na ev. Mich. nrchmrj., 4. v poud. před
poč. ?. Marie.

Kostelec ned Labem [Elbekoateletz]vý
roční, koňské a dobytčí trhy: !. \: poud.
před av. Matěj., 2. ve čtvrtek před nale
zením ev. kříže, 3. na av. Víta, -l. na
svatého Jaknha,_5. na povýšení svatého
kříže, 6. na sv. Simona a .ludu. Každou
sob. týh. trh.

Kostelec u Nin-hodn. ty čtvrtky: 1. po
jmenu P. J ožíůe,2. před první ned. v květ.
3. po ev. Matouií, 4. po poč. P. Marie. Trh
týdní kaž. středu.

Kostelec nad Orlici. výroční: předchá
zejícími trhy na koně a hovězí doh.: na
sv. Dorotu, 2. ve čtvrtek před květnou
nedělí 3. v pondělí po nanebevstoupení
Páně. 4. dne 17. července, &.na svatého
Bartoloměje, 6. na Karla. Bor. Trh týhod.
kai. čtvrtek.

Výroční trhové v Čechách.

Kouřim, výroční, koňské a dobytčí trhy
ty pondělky: [. po :|. roce, 2. po květné
ned., 3. před ev. Duchem, 4. na sv. Maří
Majd.. 5. po narození P. Marie, 6. po ev.
Kateřině.

Kožlany, Lve čtvrtek po Velíkonocí, 2. ve
čtvrtek po sv. Duchu, 3. na sv. Vavřince
dne 10. srpna, 1. na sv. Matmrše.

Králíky [GrulichL 1. ve čtv. před bromu.,
2. druhý čtvrt. po Velík., 3. ve čtvrt. po sv.
Anně, 4. po sv. Luk. Týdní trh lmžd. pon.
Připadne-li na pondělí svátek odbývá se
týdní trh v out.

KrMovlce, výroční, koňské &dobyt. trhy:
]. ve čtvrtek před zvěstov. P. Marie, 2. v
pod. před ovat. Pet. &Paví., 3. v pon. před
nenebevz. P. Marie, 4. ten čtvrtek před
ev. Havlem.

Králi“ it? Dolni, Výročnía dol).trhy ve
středu před 517.Vojtěchem, 2. na sv. Jana
Křt. 3. ve stí-. před Marií Sněžnou, 4. ve
stř. před. sv. Václavem.

Králupy, [. v out. před. Velikouocí, 2. ve
etředu před naroz. P. Marie. Týdní trh vo
etředu na rozličné potravy.

Králův Městec, [KonígsatadtlL trhy vý
roční a na.horem dobytek ty pondělky :
l. po sv. 3 Krúlích, 2. po Quasimodoge—
niti, 3. po Božím Tóle;4. na av. Bartol.,
5. \'cetředn po ev. Frant. S., 6. ve středu
po sv. Cecílií. Týdní trhy na. obilí po celý
rok v pátek.

Krnellce [GranslítzL !. den po ev. Janu
Křt., 2. druhů pon. po ev. Míchalu. Trhy
na dob. 8. středu kazd. druhého měsíce.

Krásné. Doly [Schónthal] !. ve čtvrtek
řed ev. Václavem. Týd. trh kaž. sobotu.

Krlnec. ]. na tučný čtvrtek a.ty čtvrtky:
2. po nv. Duchu. 3. po sv. Bartolomějí, 4.
po ev. Kateřině.

Křiveondov, na pondělky po sv. Jiří a
Jiljí. Týdm' trh kazdý pond.

Krucemburg [Krucburelg Kroutzbergj,
výr 3 dob. trhy a 8 denní svob. ty pand:
!. po hromn.,2. před květnou ned., 3. před
vstoup. Páně, 4. den po av. Vavř. ; každý
čtvrtek týdní trh.

Krumlov český [Bůhmiseh-Krumauj,1.
ve čtvrtek po středopoetí , 2. ve čtvrtek
po Božím Tělo, 3. v pon. před ev. Havl.;
padne—li ev. Havla na pondelok, odbý
vá se trh o týden dříve; na sv. Kateř.
Trhy na. dobytek od sv. Jiří až do ev.
Havla každou středu; týhoduí trhy kaz.
středu a sobotu.

Kru kn lGraupenl, ty pondělky: !. před
kv t. ned., 2. před av. Duchem, 3. před
ev. Michalem, 4. před ev. Martinem.

Krýry [Kríegern], výroční a dobyt. trhy:
1. ve stř. před ned. Liltare, 3. ve čtvrt.
po ned. Kantate, 3. ve čtvrtek po pozdvi

žení ev. kříže, 4. na av. Bohumíra 8.
Notepadu.

Kumžák [KonigsechL ty pondělky: l. po
Hromnicíuh, 2. po Mieerikordia, 3. po
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ev. Malena, 4. na dnličlry. Trhy týdní .
dobytčí knždý čtvrtek.

Kunštát [Kmnstadt|, výr. & doh. trhy ty
pond.: ]. poel. v dub., 2. první v erpnn,
8. posl. v říjnu.

Kunžrari, Kušvarda, 1. o ev. Jiří, 2. o
ev. Michela arch., 3. 15. prosince.

Kuřivody [Hahnerwueer], výroční trhy
na dobytek: ]. vpond. po Velikonoci, 2.
v pond. po Bv. Duchu, 8. na ev. Jana
Křt., 4. v pondeli po nanebevz. P. Marie.
5. v pond. po ev. Havin, 6. v ont. před
ev. Tomášem apošt. Kařdon středu týh.
trh na dobytek &rozličné krimeké zboži.

Kynžvart [K6nigewart], výroční dobytčí
&koňské trhy: 1. na av Josefa, 2. v pond.
po ev. Markem, 3. v pond. po všech Sve
tých. Trh na. obilí každý ctvrtek.

Loudškroun [Landshron],1. v pondělí po
8 Králích, 2. v out. po ned. Jndika, 3.
na evetodnění out., 4. na sv. Maří Mejda
lenu, 6. v onterý po ev. Malonši.

Ledeč. 1. v out. po nedeli Beptuageeima,
2. den před nanebevetoup. Páně, 3. den
před sv. Mei-í Majdelenou, 4. v outerý po
ev. Jiljí, 5. ve čtvrtek před ev. Havlem.

Leskov, 1. dne 19. března, 2. dne 2. květ.,
8. dne 4. července, 4. dne 15. října.

Levin, na ev. Matouše Evang.
Lhenice [ElhenitzL ]. na ev. Fabiana :

Šeheetiana, 2. na ev.Jilií, týh. trh každou
středu. Trh na přízi na sv. Linharte.

Libeň, ]. vout. po ev. Mat., 2. po ev.Troj.,
3. sv. Bartoloměji a 4. po ev. imonn
a thťdě. Týdenní trh každý outerý.

leercc [Reichenberg],ty pondělky: l.
po bílé neděli, 2. před ev. Vítem po 8
dni, 3. po narex. P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. a v onterý po Stí neděli v říinn,
6. v pond. a v onterý před první neděli
adventní. Trhy na vlnu: 1. v ooterý &
ve etl-edn po ev. Duchu, 2. v outorý a ve
středu po sv. Michala. Trhy ne dobytek:
v sob. před bílou ned., vsob. 8 dní před
!. ned. adv. Týh. trh kež. pon. : čtvrt.

lečšicc, výr. e.dob. trhy; 1. duo8. dlfb.,
?. dne 25. září.

Libice, l. v pondělípeimenu Pšne Ježlře,
2. na. poprleění středu, a. v pond. po ev.
Jenn Nep., 4. v pond. posv. Prokopa, 5. v
pend.po nanebevz. P. Marie, 6.neev.Havla.

Libltn, ty pondělky: !. po Laure. 2. po
ev. Filipu . Jakubu, 3. před Bož.Telem.
4. po sv. Jiljí, 5. před ev. Martinem.

Libochovice !. v eti'edopoetí,2. ten den
p'ed nanehevet. Páně. 3. na sv. Bar-telem.,
4. ve etl-edu po ev. Václavu. 4. to etř. po
nv. Martinu. K>ždon ntřcdu týh. trh.

Libouclu e [Konigawelde]v Litom., výr. e
doh. trhy: I. v pon. maaopnstni, 2. v pon.
před sv.Jno. Křt., 3. v pon. po nar. P. M.

Libšiein |Liebeneteinl. 1. v pond. po
nnvit. P. Marie, 2. v pondělí před první
nedělí adventní.

Lipa českú ÍBóhmisch-Laípnl.1. ve čtvr
tek po ev. Marketě., 2. ve čtvrtek po ev.
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Mutina, oba po 8 dní. Připadne-li sv.
Markety neb ev. Martinann čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
středy: 1. po etředopoetí, 2. po Bot. Tele,
3. po ev. Bartoloměji, 4. po ev. Martinu,
každý trvá 2 dni.

Lipnice, výroční, koňské, a hovězí trhy :
1. v pond. po sv. 8 Krůlich, 2. po Judika,
8. po ev. Petru a Pavla, 4. před ev. Hav
lem, 5. po ev. Martinu, 6. před Vánocemi.
Trhy na vlnu: 1. en ev Floriana, 2. v
pond. před ev. anL Trhy ne dobytek:
]. každý pond. od 8. ledna až do 9. lietop.
Týdni trhy každý pátek po celý rok.

Lišov, !. na velikonoční outerý, 2. na sv.
Bartoloměje, 8. na sv. Ondřeje. Týhodni
trh ve čtvrtek.

Liteň, 1. na čtvrtý pondelok po novém
roce. 2. ve středu před ev. Duchem, 3. ne
ev. Maří Mnjd.. 4. ve středu před ev. Vžcl av.,
6. na av. Alžbětu, těž vždy trh na dobyt.

Litoměřice [Leitmeritz], ty pond. 1. po
Sexageeima, 2. po Kentate, 3. po naneb.
P. Marie, 4. po uv. Kateřině. Týdní trh
v sobotu a v onterý.

Litomyšle, i.dne 27.1edne neev. Chrieosct.
-- 2. dne 7. kvéLnaav. Staniel. ——3.dne&.
září na av. Vikt. —4. dne 6. listOp. na sv.
Leonarda.. — Kdyby některý z těchto trhů
připadl na pátek, na sobotu, na.neděli nebo
evát.,odloží se na přístíůterek. Trh dobytčí
jest o den dříve; padne-li výroč. trh na
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
Týdní trh každ. sobotu.

Literbnchy [Lauterhach] výroční : do—
bytči trhy: 1. na sv. Jana Křt., 2. první
pond. po růžencovó slavnosti.

Llh'ilmv [Oberleutenadorf], 1. ve ati-edn
řed květnou ned., 2. na ev. Maří Majda

roon, 3. na sv. Mich., 4. v pon. povlech Sv.
Lochovice, 1. na ev. Jiří, 2. na ev. Met.,

8. den předsv.Jnnem Křt., 4. na ev. Leop.
Loket [Ellbogen), 1. na zelený čtvrtek, trh;

na chléb, 2. dne 1. května, 3. první etř.
v září. 4. na sv. Martina, 6. ve čtvrtek
před Vánocemi, pouze na chléb.

Lomulce, v Bod. 1, na sv. Jiří, 8. na sv.
Jana Křt... 8. ne ev. Michala.

Lomnice, v Jičín., 1. 2. čtv. postní, *.'.ve
čtvrtek před ev. M. Majdalenou, 3. před
ev. Simonem & Jedou, Hlavní trhy ne
dobytek a jiné věcí 1. 8 dní po v—toup.
Páně 3. ve čtvrtek po Bož. Těle. Týdní
trhy každý čtvrtek.

Louny. Výroční : dobytčí trhy; 1. ve etř.
před tučným čtvrtkem. 2. v pond. a v

out. před nenebevetonp. Páně, 3. ve stř.po nerez. P. Marie pz dni, 4. ve středu
a ve čtvrtek po ev. b'imonn : Jude.

Louňovice. t_v čtvrtky: !. před ev. 3.
Králi. 2. před sv. Rohořem. 8. před ev.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta. 6. na sv. Maří
Mn'dalenn. 6. ve čtvrtek před ev. Bluto
loméjem, 7. před ev. Václavem., 8. na sv.

nkáte, 9. na. ev. Barboru.

t 15
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Lovovlce [Loboeic], ty pondělky: 1. po
Llítnre, 2. po ev. Troj., 3. po natom. P. M.,
4. po ev. Barboře.

Lubence [LUDBIIZLVýročníadobytčl trhy:
1. žhý pond. po hromnieíeh, 2. ve středu
před sv. Václavem.

Lukevlce, ve středu po sv. Jiří. Týhod.
trh každou středu.

Luže, 1.ve středu před nalezen. sv. kříže,
2. ten den po ev. Petru a Pavlu, 3. ve
středu před povýš. sv. kříže, 4. dne 4.
listopadu. 'l'rhy na dob.: [. ve stř. před
jmen. Ježíš, 2. ve stř. po 8. ned. postní,
I'. na sv. Antonina, 3. dne 2.1istop. Trh
na obilí každou sobotu.

Lysá, 1. v pond. po ev. Filipu a Jakubu,
2. v pond. po státi sv. Jana.. Týhoduí
trhy haldou lobotu.

Malešov, ty autorky: ]. po 3. nod. post.
?. před nanebevet. Páně, 8. před sv. Maří
Majdnlenou, 4. před narex. P. Marie, 6.
před " Martinem biskupem.

Mnňetin, !. v pondeli po neděli Sengo
lima, 2. druhý pond. po velikonooi, 3.
na sv. Víta, 4. na sv. Mat., 5. na sv. Barb.

Maršovice. !. dne 14. ún., 2. dne 18. říj.
Maůtov [Muchau], ]. první neděli v posté,

2. na av. Filipa a.Jakuba, 3. na den nar.
P. Marie (8. září) 4. v neděli po všech
Svatých, kazdý trvá 8 dni. Trhy na vlnu:
[. první pitek po sv. Jiří, 2. druhý pátek
po sv. Jiljí. Týhodní trhy kudy pátek.

Méděc [KupferbergL !. v pondělí po Bv.
Vím, 2. v pond. po sv. Mntouěi.

Mědčin [Miedschin], 1. v pon. po ev. Joe.,
2. druhý den po sv. Marketa, 8. v pon.
po ev. Mikuláši. Týdní trh kaž. pond. od
". Jos. až do sv. Havla.

Mělnik výroční, dobytčí a koňské trhy ty
čtvrtky: l. po sv. 3 Králich, 2. po druhé
postní neděli, 3. v pond. po sv. Filipa a
Jako; u, trvá. 8 dní, 4. v pondělí po sv
Petru & Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanobo
vzetí P. Marie, 6. po sv. Havla, 7. na. sv.
Ondř. apost. po 8 dní. Týh. trh. kai. out.

Merklín, 1. v pond. po sv. Trojici, 2. na
ev. Vavřince, 3. v pon. po sv. Martinu.

Městečko ('eské [Friedlšnder Neuetadtl],
Ty pondělky: l.po sv.! Králích, 2. po sv.
Josefu, 8. 14 dnípoSv. Duchu, 4. pojménu
P. Marie, 5. po svatém Martinu.

Město Nová--nad Metují [NeustadtL vý
roční a dobytčí trhy—.1. na sv. Anežku,
2. na sv. Jiří, 3. na sv. Jana a Pavla, 4.
na den povýšeni sv. kříže. Týdní trh na
přízi a obilí každou středu a sobotu.

Něšov, Mnichov[Einsiedl], ty pon.: 1. 2 po
Velikou., 2.po sv. J anu Křt, 3. předsv. Havl.

Mýto [Mauth], 1. v pond. po první neděli
po velikonoci, 2. v outerý po ev. Trojici,
3. na sv. Matouše.

Mýto Vysoké [llohenmauth], 1. první
čtvrtek v postě, 2. v out. před sv. Filipem
a Jakubem, 3. v outerý po av. Petru n
anlu, 4. v outerý po nanebevzetí P. Ma
rie, &.v out. před av.Františkem Ber., 6. v
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autory předav. Lazarem. Dobytči trhy : 1.
v pond. po květné neděli, 2. v pond. před
sv. Filipem a Jakubem, 3. v pond. po sv.
Petru &Pavlu, 4. v pond. po nanenebevz.
P. Marie, 5. v pondělí předsv. Františkem
Seraf., 6. v pand. před sv. Lazarem.

Mczlmosli, !. na av. Dorotu, 2. na sv.
Floriana, 3. v pand. po ev. Martinu.

Mikulov [Niklasberg], v pon. po ev. Vltu.
Milé-in. 1. ne sv. Stanislava, 2. na den .v.

JanaKřt.,3. dne 13.červc.,4. na den narOI.
P. Marie, 6. na dušičky.

Mllešov [Mileechau], výroční a dobytčí
trhy: 1. den před archani. Gabrielem, ?.
den po ev. Antonínu Pad.,3. v pond. po
pozdv. sv. Kříže,:l.vpon. přednaroz. Pinč.

Miletín [. tu středu po sv. Jiří, 2. '
pond. po svatém Lukiii; katdou středo
týhodní obilní trh.

Mllin. L v masopustní pondělí, 2. dne 28.
července. 3. dne l4.září, 4. na av. Ondřeje.

Milevsko [Muhlhausen], ]. na sv. Josefa,
2. v pondeli po sv. Trojici, 3. na svatou
Marketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
6. na sv. Voršila; týdn! trhy na. doby
tek, obilí a potravu každ čtvrtek.

Mimoň |Niemes), ]. prvn pátek v poste,
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. v pondělí po
av. Matouěi, 4. vpondčlí po sv.Šim. aJudě.

llllrotlee, [v Píseckém krajil, ]. v pand..
masopustní. 2. na sv. Fil. !|.Jak., 3. v pond.
před sv. Pet. &Pavlem, 4. v pondělí po sv.
Jiljí, 5. v pond. před av. Martinem. Týdní
trhy na hovězí dob., obilí, dříví, len, atd.:
1. v outerý před velikonocl, 2. vout. před
vánoci, takto ale kazdou stř. po celý rok.

Mírov vis Friedland.
Mirovice, l. na den obrácení sv. Pavla.

?. v pondělí po Sexag., 3. na sv. Vojtěcha
4. ve středu před Botím Tělem, 6. na sv.
Prokopa, 6. na den Marie Sněžné, 7. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
před sv. Havlem, 9. na den obětování P.
Marie.

Mlůtkov [WicbstňdtlL 1.23. dubna, 2. dne
24. června, 3. dne 30. listopadu. '

Mlnzovice, l. v pondělí po jmenu Pina
Ježíše, 2. v onterý po Velikonoc-,i, 3. v
outerý po sv. Víta, 4. v outer-ý po sv.
Kateřině.

Mnichovice, ty středy: po nnnebevetou
peni Páně, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením P. Marie, 4. na sv. Martina
biskupa. Hlavní trhy na dobytek, obilíe
rozličné věci: 1. na tučný čtvrtek, 2. na
selcný čtvrtek, 3. na sv. Jakuba apošt..,4.
ve čtvrtek po ev. Václavu, 6. na av. [Fran
tiěka Xav., 6. den před štědrým večerem,
týhodní trh každý čtvrtek.

Mníšek, 1. na sv. Fabiana & Šob., 2. na
sv. Josef, 3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 5. dne 24. srpna 6. dne
24. října.

Most [Brť-x], výroční trhy na dobytek: !.
v pondělí po Okuli, 2. vouterý svatodnůnl,
3.na sv. J iljl, 4. v pond. po ev. Burkhardu.
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Mšec (Rambam), výroční a trhy na do
ek: 1. ve ati-. po nedělí Okolí, 2. den

p ed nanebeveton . Pane, 3. dne 2. října.
Macuo, (vBoleslav 6m kraji) ty středy: ].

po jménu Ježíše, — 2. po sv. Filipa a
Jak.. 3. ve středu před ev. Václ. — 4. po av.
Martinu. Hlavnítýdenni trh ve ati-. po nr.
Josefa a ve středupo navštívení Ellu-ie.—
Týhodní trh každé pondělí.

Mundfaj (Smečno), 1. den po ev. Vojtů
chn, 2. den po ev. Michale.

Mntějov (Mutteradorf), dne 24. srp.; týh.
trh každý čtvrtek.

Načeradec, výroční a dobytčí trhy: 1.
první outerý v maeopnatě, 2. vonterý po
květné neděli, 3.v outerý po avatodušních
evitcích, 4. ve středu po av. Jakubu, 5.
ve středu po jmenu P. Marie, 6. na av.
Tereeii, 1. v outerý před vánocemi.

Nadějkov (Nadějkan), výroční a dobytčí
trhy: 1. v outerý po ev. Rudolfu, 2. na
den av. Štěpána (2. srpna), 3. v pond.
před ovat. Tereaií, 4. v pondělí po sv.
Kateřině.

Náchod. 1. poslední čtvrtek \' postě, 2.
na sv. Víta, 8. na av. Martina binkUpa.
Každý čtvrtek týhoduí trh.

Nasavrky (Naneaberg), výroční a dobytčí
trhy: 1. ve čtvrtek po první postní ne—
děli, 2. ve čtvrtek před ev. Norbertem,
3. ve čtvrtek po av. Havin.

Sečíyuy, výroční i trhy na koně a hovězí
dobytek, I.prvni pendělí v postě, 2.1;pon.
před nanebevzetím Panny Marie, innsv.
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Michala,
5. v pondělí po všech Svatých.

\Pjiřako. Nýrsko (Nenern),l. vponděíi po
naneberet. Pinč. 2. v pondělí po natoz.
P. Marie; týd. trhy ve sti-. a nice na obilí
a potravu po celý rok, na dob. od střed.
až do sv. Martina.

Xehvlzd (Groeenehwizd), výroční a do
bytěí trš' , tě!. na koně a vlnu, !. ve čtvr
tek po nalezení lv. kříže, 2. druhý čtvr.
po povýi. sv. kříže, každý trvá 8 dní.

Nechanice, 1. v pondělí před ev. Matě
jem, 2. v p0ndčlí před Svatým Duchem,
8. ve čtvrtek před nanebmetím P. Ma
rie, 4. v pondělí po av. Václave, &. v
pondělí před první neděli adventní.

Nepomuky, ]. v pon. po hromnicích,2. v
pond. po Jubilšte, 3. ve středu posv.Jann
Kit., 4. ve ctí-. před ev. Matouňem, č.ve
středu po av. Barboře; každou středu od
hromnic až do sv. Jana Křtit. týhodní trh.

Nepomyšl Pomeiel), 1. v pondělí před
naroze . Marie, 2. na sv. Mikuláše;
trhy na dobytek 8 dní trvající: ]. na
Remin., 2. na sv. Víta.

Netolice, výroční a trhy na kcnč n hov.
dobyt: [. v pon. po hmmn., 2.naav. Jana
KH., 3. druhý pon. po naneb. P. M., 4. na
av. Michala, 5. na sv. Lazara ". pros.
Velké trhy na koně :. hovězí dobytek: 1.
v ontorý velikonoční, 2. v onterj svato
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dušní; 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, 8. dne
27. srpna, 4. dne 16. října.

Xeukírchen, 1. druhe pondělí po veliko
noci, 2. v pondělí po pozdvižení avateho
kříže.

Neustupov. ]. den po av. 8 Krilích,
den po Hromnicích, 3. na.av. Marka evan
geliety, 4. v pond. po Božím Tělo. Tý
hodní trhy každý čtvrtek po celý půst.

Neveklov, !. dne 3. února, i. v outer-y
avatodnňní, 8. dne 4. srp., 4. dne 29. září.

Nováčky (Neudeek), ty pondělky: 1. před
květnou neděli, 2. po nv. Michala, 8. před
všemi Svatými.

Nymburk. Vícemilov, ty středy: !. vo
středopostí, 2. po sv. Janu KH., 3. po po
výšení av. kříže.

(llešnlcc (Gíeubiibel), ty pondělky: l.
pi-e'chlikonocí, 2. před Bv. Duchem, 8.
po ev. Nai-i Maidnleně, 4. po ".Barto
loměji, 5. poev. Havlu; týhodní trh každý
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a muka
krňmeké zboži.

Oloví (Bleintadt), !. v pondělí poRogate,
2. druhé pr.-udělí po ev. Mit—halu.

Ondřejov, i.. tu ntíedn předev.Blažejem,2.
tu středu před ev.Vojtčchem, 3. na den av.
Pctronily, 4. na den sv. Markety, 5. ve
středu před povýšením sv. Kříže, 6. ve
středu před ev. Šimonem a Jndou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na. robotu, na ne
dni-lianeb na nějaký jiný svátek padl.,drží
se tu středu před_tím.

Opočno, 1. na ev.Rehoře, 2. na ev.Marka
dne 25. dubna, 3. dne 20. října, Laa ev.
Mikuláše dne 6. prosince. Trhy nakonč
& rozličn)= dobytek, jakož ijiné zboží:
i. na obrat—wu. Pavla dne 25. ledna, 2.
na svatého Behoře dne 12. března, 3. v
pátek před ev. Jiřím. Trhy na vlnu: 1.na
sv. Petra a Pavla dne 29. června, 2. na
etětí ev.Juna dne 29. srpna. Trhy týhodní
na obilí a kramářeké zboží každý pátek.

osel-no (Obie), ty p0ndělky: 1. po čtvrté
poutní neděli, 2. po ev. Vítu, 3. drnhýpo
narození P. Marie, 4. po av. imonn a
Jndovi, 5. před ev. Tomášem.

“Bítov (Bchlackenwerth), 1. v pond. před
sv. Jan. KB.., 2. v pon. před av. Havlem,
3. v pon. před štědrým ved.; trh týhodní
a obilní každou středu.

Oudllce (Eidlitz), výroční adobytčí trhy:
1. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narození Panny Marie, 8. v
pondělí po ev. Kateřině; při každém vý
ročním trhu jest epolu trh na dob., jakož
každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
a potravní zálohy.

ounošt (Unhočt), 1. den po novém roce,
2. na av. Josefa, 8. den po av. Petrn a
Pavlu, 4. ve atředu před av. Frantilkn
Seraf., 5. v pondělí po sv. Martin.

15.
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Ouplce (Eipel), !. na hromnlce, 2. v ou
terý před ev. Jakub. V., 8. v outerý po
lvatém Jiljí, 4. v outerý po uv.Martinu.
Týdenní trhy tyto n.: 1. před velikou.,
2. před ivatodušn svitky, 3. před av.
Havlem, 4. píed vánocemi. Týdní trh
kazdou otf.

Ousoby Pollerskirchen), !. v pondělí po
bromni ch, 2. dne 29.. července, a. dne
28. října. Každý pondčlek trh na dobytek
a. obilí.

Oneti nad Labem (Anssig), výroční í
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po sv. Fa
binnu a. Šebastíanu, 2. 14 dní před Ve
likonocí, 3. po sv. Marketě, 4. po ev.
Bartoloměji & 6. po sv. Martinu.

Oneti nad Orlicí (Wildenechwert)výro
ční trhy » předcházejícími dobytčírni: !.
v ent. po stí-odepnutí, 2. na sv. Víta, 3.
na sv. Jakuba, 4. v out. po narození P.
Marie, 6. na sv. Martina. Každou sobotu
trh na len, přízi, plátno :. vlnu.

Otlšíěk (Ans-cha), l. pátou stř. poutní, 2.
na sv. Jang Křtitele, 3. na sv. Bartoloměje,
4. na av. Simone & Judo..

outerý (Neumarkt), ]. vouterý předkvět.
nedělí, 2. ve čtvrtek před av. Duchem,
3. na. ". Jana. Křt., 4. ve čtvrt. před av.
Havlem, 15.v sob. před Ad. e Evou.

Pacov, 1. v pondělí po neděli Kantnte, 2
na av.Annu, 3. v pondělí před ev.Havlem,
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopoatí už do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Paka Nové (Neupaka), l. v outerý po
jmenu P. Ježíše, ?. v outerý po nedeli
Rognte, 3. v onterý po Božím Těle,4.na
lv. Vavřince, 5. v outer-ý po sv. Matouei.
Každý útorek týhodní trh.

Perdublce. 1. v pondělí po hromnieích,
2. v pond. v křížovem týdnu, 8. na. av.
Viktorína. 4. v outerý po početí P. Marie.
Trhy na dobytek: 1. v pond. 8 dní před
ostatky. 2. druhý p0nd. v poctě, 3. druhý
pond. po velikou., 4. v pond. před ev.Jak.,
5. v pand. po sv. Havle.

Pecka (Pechau), výroční, koňské a do
bytčí trhy: 1. v pond. po ev. 3 Králích,
?. v pnnd. po Sv. Duchu. Týhodní trh
kazdou atředu.

Pečky (Petschkan), !. v pond. po jmenu
[*Je-zile, 2. na sv. Jana. Nep., 8. na. sv.
Vavřince. 4. v pond. před av. Martinem.

Pelhřimov (Pilgrnm), ty autorky: 1. po
novém roce, 2. po etředopostí, 3. po Bot.
Tale, 4. po sv. Bartoloměji. 5. po sv.Ši
menu & Jude. Trhy nn dobytek každou
středu postní, pak 1. uob. před kříZOvou
nedělí, 2. v sob. před ev. Trojici, 8. v
mb. před ev. Prok0pem, 4. v sob. pí'ed
povýšením sv. kříže. Trhy na koně každá
pond. před výročním trhem. Týhodm' trh
kazdou sobotu.

Pernink (Bitňngen), první pand. měsíce
září aneb po „útku AnjolaStrážce.

Výročnímm v Čechhh.

Polrovlco (Peternmlde), !. v pond. před
av. Janem Nep., 2. \? pond. 14 dní před
císařským posvícením.

Pilníkov, 1. v onterý velikonoční. 2. na
sv. Víta, 8. na sv. Šimona & Jndu.

Písek, 1. ve čtvr. po 8 Krůlích, 2. pátý
čtvrtek v postě, 8. v outerý po ev. Tro
jici, 4. na sv. M. Majdalenu. 6. na den
povýč. av. kříže, 6. na sv. Alžbětu.

Plěcli. ty pondělky: 1. první v poste, 2.
po nanebevz. P. Marie, 3. o povýšení
sv. kříže, 4. po všech Bvatych.

Planá (Plan vChebsk.kraji), 1. na sv. Tom.
Akr., 2. v úterý před zel. čtvrt., — 3. v
pond. pu uanebevstoup. Páně, 4. v pon.
po povýš. av. kříž. V pondělí na dobytek
a. v sobotu na obilí.

Planá llorni, 1. druhou neděli po hrom
nicích, 2. 2hou neděli po vclikonoci, 3. na
uv.Marketu, 4. na sv. Michala; týh. trh.
každý onterý.

Plaňany. 1. na av. Fabiana. & Šebaatíann,
2. na sV. Matěfe, s. v evatodulm' pond.,
4. na av. Jakuba.

Plenice, ty čtvrtk : l. po Qnuim. po 8
dní, 2. do rozesl ní ev. & out., 3. po po
výšení sv. kříže po 3 dlhí, 4. po av.-at.
Havla, padne-lí ev. Havla ve čtvrt., ten
namý den; týhodní trhy: !. na velký pá
tek, ?. na sv. Tomáše, od Josefa. az po
av. Havla na rozlíčný dobytek každou
sobotu.

Pletna (Platten), ty pondělky: !. před Ev.
Duchem, 2. po ev. Vavřinci., 8. třetí v
říjnu.

Plzeň (Pilsen), výroční : dobytčí i koň
ské trhy ty pondělky: !. po Reminiscere,
2. po sv. Petru ». Pavln, 3. po sv. Bar
toloměji, &. po sv. Martinu. 'h'h na vlnu
drží se zároveň » trhem Petro'Pavelakým
:: trvá plných 8 dní. Týhoduí trhové ve
utředu : v sobotu.

Plzenec, výroční : dobytčí trhy ty out.:
l. po hromnicích, 2. po nv. Vojt. 3. po
uanebevzetí Panny Marie, 4. po svetem
Biviňi.

Počátky, ty pondělky: 1. po jménu Pina
Ježíše, 2. po na.nebe vetoupení Pine, 3.
po sv. Františku Ber.

Poděbrady. výroční : dobytčí trhy ty
pondělky: l. po ev. Josefu, ?. před ev.
Marketau, 3. po povýšeni ev. kříže, 4.
na sv. Havla; každou sobotu t_ťh.trh.

Podhořany (Poderuun), výroční a.dobyt.
trhy ty středy: ]. před Velíkonocí, 2.
před ev. Hex-lem, 3. před Vánocemi. Tý
dní trh každý pátek.

Poclhrndy, výroční : trhy na koně a ho
vězí dobytek: ]. v ent. po velik., 2. dru
hý out. před ev. Bartolomějem 8. v cm'
po sr. imonu & Jude.

Podmokly, týdní trh v outer-ý :. ve
čtvrtek.

Podoly Bilé (Weínpodol), 1. na hrom
níce, 2. nn ev. Filipa a Jakuba, 8. na
av, _M.Majdalenu, 4. na. sv. Václava.



Výročnl trhová v Čeehlch.

Poleň (Pollu), 1. na sv. Marketu, 2. na
dušičky.

Police, l. v pon. po ned. Kantůto, 2. na
av. Prok., 3. na. sv. Bernarda; padnou-li
ale dva poaled. trhy na sobotu nebo na
nedá-li, drží ne v pond. : oemiden. evo
bodným prodejem kramůhk. zboží. koni
a hověz. dobytka. Týhodní trh každou
atledu na plátno, přízi a obilí všeho
druhu.

Pollčnn , 1. v pond. po ev. 8 Krúlích, 2.
pátý tek v poutě, 8. v pondeli po ".
Filipu |- Jnlmbn, 4. na lv. Jana Kit., 6.
na sv. Bartoloměje, 6. na ev. 'imona. a
Juda; týhodní trh každý čtvrtek.

Polička, 1. v pondělí po lv. 3 Krůlích,
2. třetí čtvrtek postní, 8. v outerý před
sv. Jiřím, 4. ve čtvrt. před ev. Bartolo
mějem, &. v out. před ev. im. :. Jud.

Polna, !. ve středu po ev. Matěji, 2. po
ev. Filipu &.Jakubu, 8. po ev. Víta, 4.
po ev. Vlclavu.

Poříčí Spuleué (Brennporičen),!. na lv.
Josefa, 2. ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. v
pondělí po ev. Bart., 4. v druhé pon
děli po av. Martinu.

Postoloprty (Po:telberg), výroční trhy:
l. v pond. před Velikonocí, 2. v pond.
po ev. Trojieí, 8 den po nanebevzetí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhod. trh
haldou středu.

I'oetuplce. 1. dne 30. květ. 2. dne 5. září,
3. dne 16. říj., 4. dne 20. listop.

Praha, 15. března na etar. náměstí; 12.
května na malostran. nimčatí a na Štěp.
nám.; 11. června na mal. nám.; 24. září
na Václav. nám.; 2. produce na starem.
mim. — vidy 14 dui.

Pracbntlcc, 1. ve čtvrtek po ev. 3 Krá—
lích, 2. den po av. Jakubu, 3. na ev. Ma
touše; týh. trhy na dobytek a obilí kat
dý čtvrtek. : nicbito hlavníjeou ve čtvr.
po ev. Matěji : po ev. Vojtčchn.

Prčice. výroční a dobytčí trhy: 1. v ma—
oopurtní pond., 2. v pond. po sv. Vítu,
3. po uanebeva. P. Marie, 4. na av. Ši
mona a Judu.

Přelouč. 1. ve čtvrtek po neděli .ludike,
2. ten den po navštívení P. Marie 3. na
proměnění Krista Pána, 4. na sv. Kateř.:
trh na dobytek vždy 6. června.

Přestlce.1. v pondělí po nanebmtoup.
Páně, 2. po Božím Tele, 3. po ev. Vav
řinci, 4. den před ev. Kriňp.: tfh. trhy
na sv. Tomáše; pak od začátku postu
az k sv. Mart. každý čtvrtek.

Přlblslav. 1. prv. postní sobotu, 2. třetí
pond. po Volikonocí, 3. v pond. po ovat.
Petru &.Pavlu, 4. po narození P. Marie,
5. po ev. Ondřeji.

Příbram. 1. ve stř. po hromnieích, 2. po
Velih., 3. po ev. Janu Křtiteli, 4. na sv.
Jiljí, 6. ve a . po Linhai-tn.

Příbram. (v m.), 1. dne 23. dubna, 2.
v pond. před ev. Michal. Trhy na dob.
1. první čtvrtek v postě, 2. třetí pond. v
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poetč, 8. pátý čtvrtek v postů, 4. na sv
Jana Krt.

Příhozy (Fruhbuee), v pond. po ev. Bar
toloměji.

Přidali (Priethal), 1. na den sv. Vavřín
ce, 2. v neděli po sv. Jiří; každou etl.
týhod. a dobytčí trhy.

Přlcbovlce, výroční trhy t_vpond.: !. po
Jubil., 2. po sv. Pet. v okovech, 3. před
sv. Havlem.

Přísečnice (Prieseu), trhy výroční & na
dobytek: 1. v pond. před nenebevetoup.
Pinč, 2. v pond. po ev. Bartoloměji. 3.
ve čtv. před poevíc. V témdui před adv.
ned. je po 6 dní trh na len; týhodni trh
kaz. sob.

Proseč, výroční a dal). trhy: 1. v pand.
po hromn., 2. ve čtvrtek po ev. Řehoři,
3. v pond. po sv. Maří Maid., (.v pond.
před IV. Tereslí, 6. v pond. před svatou
Kateřinou. Dobytčí trhy odbývají se před
polednem.

Protivín, 1. na sv. Vořtěcha, 2. na av.
Prok., 3. na sv. Havla. Trhy na dob. kaš
dý čtv. od 3 Králů počínajíc.

Rubi. 1. v pátek po sv. Joeefu, 2. na svatou
Trojici po 8 dní, 3. na sv. Bartoloměje, 4
na svet. Mutina, po 8 dní; týhodní trh
každou etl-edu.

Rabštelu (Rabenstein'), l. druhou utředu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před av. Vio
levem.

Radnice. 1. v pond. po Jndika. 2. po na
nebevetoupení Páně, 8. po Boz. Tělo, &.
po natoz. P. Marie, 6. po Lukáši. Zvla—
štní trhy: l. na zelený čtvrtek, 2. na sv.
Tomáše apošt.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

Radomyšl, !. na ev. Vojtěcha, 2. na lv.
Matouše.

Radeniee. výroční a trhy na koně a ho
vězí dobytek: 1. v poud. po ned. Liitare,
?. na svat. Bartoloměje, 3. v pond. po ev.
Kateřině.

Radonšov (Graberl. výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. února. 2. na sv. Víta 16.
června, 3. na sv. Michala 29. zil-í, &.na
dušičky 2. lietOpadu.

Radyně (Richenburg), výroční trhy a na.
dobytek: 1. ve čtv. po Božím Tělo. 2. ve
otv. po ev. Bartolom., 3. v pand. před ev
Václavem.

Rakovnik (Rakonic), ve čtvrt. po Remi
nie., 2. ve stí-edn po Kantáte, 3. na roze
slání ev. apoštolů, 4. na sv. Ludmilu, 5.
na den sv. Liuharta; týhodní trh na sv.
Tomáše.

Rataje. 1. v suché dní před svatým Mao
tějem, 2. v pond. před Velkonoeí, 8. ve
středu po nanebevet. Páně, 4. v pondělí
před Vánocemi.

Rallbořlcc. l. v atředopostí, 2. na ovat
Jakuba.; týdui trhy: 1.uamuop. outerý
2. ve středu po Velkou., 8. na sv. Víta, 4.
na ev. imona a Judu. 

nechtela Dolni (Uuterreichenstain),!
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na ev. Šebeet., 2. na sv. Vojtěchu, 8. na
sv. Jiljí., 4. na av. Linharta.

Ročov llorni, měntyn,l. v pond. po event.
P. Marie, 2. vpond. po Janu Křt., 3. v ou
terý před ev. Bev., 4. ve střed. po početí
P. Marie.

Rochlice, ty pondělky: 1. po velikonoci,
2. po sv. ProkOpu, 3. po nanebeva. P. M.
4. po císařském posvícení. Týdní trh kaž
dý čtvrt.

Rokycany, 1. v pond. po ev Faustinu,
2. po av. Torpeau., 8, po sv. Štěpánu pa
peži, 4. po av. Frant. Seraf., 5. po první
neděli adventní.

Rokytnice, l. na av.Valentina, 14.února,
2. na sv. Marketu, 3. ve stř. před první
nedělí adv. Ponte: l. na svat. Josefa, 2.
v oktávu Božího Těla; týh. trh každé

dpon .
Rokytnice (Nieder—Rochlitz),vždy druhé

pondělí: 1. po velikon., 2. po av. Prok.,
3. po nanebevzetí P. Marie, 4. po cíeařsk.
posvíc.

Ronov, !. ve čtvrtek před Velikonocí, 2.
před ev. Duchem, 3. před Vánocemi, a
padne-li na ten den štědrý večer, drží ae
trh 0 týden dříve.

Ronov (Ronsperg), 1. na av. Filipa a Je.
kuha, 2. v pond. po ev. Petru a Pavlu,
3. v pond. po naroz. P. Marie po 8 dní,
4. na av. Mikuláše, 8 dni.

Roudnice (v Litoměřic. kraji) 1. první
čtvrt. v postě, 2. prostřední čtvrt. v po
stě, 3. v pond. po květ. ned., 4. na den
mier. ev. kříže, 5. ve čtvrtek po nene
bevetonpení Páně, 6. v pond. po Božím
Tele, 7. na sv. Maří Majdalenu, 8. ve
čtvrtek po sv. Jiljí, 9. ve čtvrtek po sv.
Václavu, 10. ve čtvrtek po sv. Martinu,
11. na den sv. TOmáňe; týhodní trhy
každý pát. 11na obilí kaz. čtvrt.

Rovensko, výroční a dobytčí trhy: 1. na.
av. tři a, 2. na sv. Joeei'a, 3. na ev.
Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 6. na av. Mich.
6. na sv. Martina. Týdni trhy na obilia
jiné zboží každý out. a pát.

Roždnlovlce., výroční a trhy na kene a
dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Král., 2. po Judika, 3. v outerý před
nanebevstp. Pine, 4. ve čtvrtek po ev.
Marketč, 6. po av. Vavřinci, 6. po ovat.
Havla, ?. po ev. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém temdni před Vánocemi. Týh.
trh každý čtvrtek.

Rožmberk, L na. sv. Fabiana : Šebesti
ána., 2. na sv. Vojt., B. v pond. před ev.
Václavem; trh na chleb na av. Mikul.,
týhod. trh každou sobotu.

Rožmitál čloaenthal), !. na av. Filipa a.
Jakuba, 2. na av. Jakuba dne 25. červ.;
týhodní trh každoa středu.

Rožmitál, 1. v pond. po Judike., 2. na sv.
sv. Filipa. a Jakuba, 8. vpond. po Bož.
Tele, 4. na lv. Vavř., 5. v pond. před ev.
Václavem, 6. na Kateřinu. Týd. trh kal.
čtvrtek

Výroční trhové v cechach.

Rumburk, 1. v pand. po obrácení ant..
Pavla, 2. po evatoduš. svátcích, 3. před
ev. Bartolomějem, 4. po ev. Havle; týh.
trh každou středu.

Rychnov (Reichen), 1. na av. Bnrtolom.,
2. na sv. Michala.

RychnOV (Reichenau), výrobní a trhy na
dobyt.: !. ve středu po jménu Ježíš, 2.
na den nalea. ev. kříže, 3. na sv. Prok.,
4. na ev. Matouše, 6. na sv. Lucii.

Rychnov ?eský, 1. v pond. po Božím
Tele, 2. na svet. Ondřeje; každé pond.
týdní trh.

Rychnov N0vý (Neureíchenau), výroč. a
dobyt. trhy: 1. v pend. po hromnicích,
2. po sv. Filipu a Jakubu., 3. před nane—
bevr.. P. M., 4. po ev. Martinu; týh. trh
kařdé pond. na plátno, přízí a potr. vech

Řečice červená (Rothřečic),1. v out. před
květ. ned., 2. v onterý po nanebevs up.
Páně, 3. na av. M. Majd., 4. na av. im.
& Judu, 5. na av. Kateřinu.

l'iečice Kardašova (Kurdaiřečic), 1. na
sv. Joa., 2. na av. Vavřince, 3. na sv. Ma
touše, 4. na. sv. Martina; trh na dobytek

_ každý outerek.
Itevnice, !. v pond. po av. Matěje, 2. ve

stř. před Boz. Tělem, 3. ve stř. před ev.
Havlem.
lčany, 1. ve čtvr. po av. Matěji, 2. na
av. Zikmunda., 3. ve čtvr. po ev. Prak., 4.
ve čtv. po ev. Bart., 6. vpon. po sv. Václ.,
6. ve čtv. po ev. Mart., ?. v pon. před čtě—
drým več., týh. trh kazd. aob.

Sadská, 1. v pon. po imenu P. Jež., 2. po
av. Janu Křtit., 3. po avat. Bart., 4. po av.
Havlín; týdní trh kat. pon.

Snndava (Sandau), 1. v pon. po ned. Re
miniscero, 2. po av. Duchu, 3. po sv. Mich.
Arch., &.po druhé ned. adventní; týh. trh
na obilí každé pon.

Sázava, výroč. a.dob. trhy ty outerky: 1.
před av. Joa., 2. před av. Ant. Pad., 3. před
nanebeva. P. Marie.

Seč, výna trhy nakoneihověa. dob.s8 den.
svobodou: 1. ve čtvrtek po av. Vítu, 2. '
pond. po sv. Jiljí, 3. na av. Mart. bisk.
Na obilí, vařivo, vlnu & přízi: l. v out.
v post.., 2. v out. před etředopoet., 3. v
out. po Judika.

Sedlec. l. v pon. po jmenu P. Jez., 2. na
sv. Jiří, 3. na Pia. papeže, 4. na sv. Mi—
chala arch., 5. na Alžbětu.

Sedlice, !. ve atř. po čtvrté post. ned., 2.
v pond. nejsvětěíčí Trojici, 8. ve stř.
po navčt v. P. Marie, 4. na av. Uertol.,
6. na svet. Michala, 6. na evat. Martina
biskupa.

Sedlčany, 1. ve stř. v středo ostí, 2. ve
stř. před Velkon., 3. ve stř u před ev.
Duch., L den po sv. Petru a Pavlu, 5.
na. sv. Jiljí, 6. ve stř. před sv. Havlem,
7. na sv. Martin, 8. ve stř. před Vánoc.
Týhod.trh kadetů.; tak nazvaná.kocanda,
totiz trhy na len a plátno: 1. oam dní
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před ev. Petrem &Pavlem, 2.oem dní před
av. Martinem.

Sedlo Staré (Alteattel),]. v out.po sv.Janu
Nep., ?. v pon. po ev. Václavu, 3. ve stř.
před sv.

Semlly. [. v pond. v středopostí, 2. před
swat. Janem Křt., 8. po sv. Jiljí, 4. před
ev. Ondřejem. Týhod. trh každý pát.

Senožaty, [. na sv. Háta, 2. na sv. Vojt.,
3. na sv. Matouše, 4. dne 15. list., 5. d.
27. pros.; každý pit. trh na doh.

Sezemice, 1. ve čtv. po jmenu P. Ježíše, 2.
we stř. před květ. ned., 3. v poud. Do ev.
Trojici, 4. na sv. Bart., 6. na sv. him. n
Jud.; týhod. trh kaž. čtvrtek.

Skalice. l. na av. Matěje, 2. na sv. Jana
Nop., 3. na sv. Vavřince, 4. v pond. před
av. Kateřinou.

skalice Česká čili \'elkú. výr-oč.. trhy
na dob.: !. ve stř. před hromn., 2. po ev.
Filipu & Jak., 3. po ev. Vavřinci, 4. před
všemi Svatý-mj. Týh. trh na obilí, přízí &.
potravní věci každ. out.

Skuteč. 1. první out. v poště, 2. v úterý
avatodušní, 3. na povýšení sv. Kříže, 4. na
sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí dobyt.:
]. na den sv. Karla Vel., 2. na první out.
postní, 3. v pát. řed květ. ned., 4. na
proměnění Kr. P na, 5. na sv. Martina
hiek., 6. na. sv. Lucii.

Slané ($(-hlen), 1. na sv. Filipa a Jakuba.,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. Trhy na doh.: l.druhé
pond. v poště, 2. na den proměnění Kr.
Pána.

Slavětín. t.tyto stř.:předkvět.ned., “z.pl-ed
sv. Ignác., 3. před ev. Václavem, 4. po
ohětov. P. Marie.

Slavkov (Schlagg'enwdd), l. v pondělí po
ned. Septuag, 2. po jmenu P. Marie.

Smidary. 1. v out. před zvěst. P. Marie,
2. v out. po ev. Stanislavu, 3. v out. po sv.
Marketč, %.v out. po naroz. P. Marie, 6.
v mt. po všech Svatých. Každou sobotu
trh. na. obilí.

Smlřlre. !. ve stř. po hromnieích, 2. před
Bv.Jiřím, 3. po navštívení P. Mar.. 4. po
sv. Mat., &.před Adv. Každou stř. týh. trh.

Smržovka (Morcheustern), 1. ve stř. před
ev. Josefem, 2. po sv. Marku,“ 3. po ev.
Marketč, 4. po všech Svatých. Týh. trh
každou středu.

Soběslav, I. v pond. po obrácení ev. Pavla.,
aneb v pon. před hromnicemi, 2. před eva—
todněními svátky. 3. po povýšení av. kříže,
4. před ev. Kateřinou. Trhy na koně ] den
potom, trhy na hovězí doh. od druhého pon.
v postě až do pon.po svaté Troj. kežd. pon.

Sobotka, 1. ve čtvr. po 3 Král., e_n: velk.
out., 3. na. sv. Maid., 4. na sv. Bart., 5.
na av.Michala, 6.na ev.Kateřinu. Týhod.
trh každ. sobotu.

Sokolov (Felkenau), !. v pond. před Bv.
Da em. 2. po sv. Jakubu ve., 3. na ev.
Multi-la; trhy na dob. kai. 3. pou. v každ.
měsíci.
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Solnice. l. na masopustní pond., 2. ne ev.
Jans. Křt., 3. na ev. Jiljí, 4. na av. Šin. :
Judu; týh. trh. každé pond. _ _

Sovinke, 1. ve čtvrtek před hmmmcsmi,
2. v out.. před sv. Vid.; týh. trh na. chrlí
: deb. každý čtvrtek.

Stedlec (Stehletz), 1. ve čtvrt. po s_v.Janu
Nep., 2. ve čtvr. po početí P. Mano.

Stankovv, l. v outer-ý po novém roce, 2.
po sv. rautillcu Sernňnském; týh. trh
každé pond.

Stárkov (Starkatedtl), výroční a trhy na
dob.: !. v první pon. v postě, 2. v pon.
před sv. Duchem, 3. v pon. po ev. Vor'ůile.
Připadneli ev. Vonily na pondělí, drží se
trh toho samého dne, a druhý den na to
dobytčí trh; týbodní trh na přízi a plátno
každou eolmtu.

Stody (Staah), !. ve čtvr. před hromnici,
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po ev. Michela,
4. v outerý před ev. Martinem. Připedneh
svatojirský trh na neděli neb svátek, od—
loží se na příští outerek.

Strakonioe. 1. 3. ledna.2. ve čtvrtek v
střetlopoetí, 3. v outerý po nanebevetoup.
Páně, 4. v out. před sv. Maří Maid., ti.
v out. po narex. P. Marie, 6. na den sv.
Ším. a Jedu. Pnkli některý z těchto trhů
na neděli a svátek padne, drží se násled.
dne a jestliže by trh na sv. Maří Majd. ||
Vodňanským trhem stejně padl, drží se ve
čtvrtek před sv. Maří Majd. Po celý rok
ve etř. doh. trhy; ve čtvrtek a v sob. trhy
obilní & na běžné zboží.

Strašecí Nové (Nenstrašie), 1. ve čtvrtek
před květnou neděli, 2. v outerý před
nanebevntoupením Páně, 3. ve čtvrtek
před navštívením Panny Mnrie, 4. v pond.
před and. stražcem, 5. v pond. před sv.
Havlem, 6. na sv. Barboru.

Strašov. 1. na av.Jiljí. :. na sv. Medina.
Stráž (Neuetadtl), 1. v pond. před ev. Ja

nem Křt., 2. na sv. Kateřinu; každý on
terek trh na dobytek.

Stráž (Platz), l. v “pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Těle, 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
nt dobytek každý pondelok.

Stráže (Wartenhergy, výroční & dobytčí
trhy: 1. v druhé pond. po Velikeuoci, 2.
po romelňni ev. apost., 8. před ev. Havlem,
4. po sv. Martinu; týhodni trh: 1. ve
středu před Velikonoci, 2. před Vánocemi.

Strážov (Droean), 1. ve čtvrtek po sv.
Matěji, ?. po sv. Jiří, 3. po ev. Jakubu
4. po sv. Martinu.

Strmilov ('I'remlea), 1. den po novém
roce, 2. druhé pond. v poutě, 3. čtvrtá,
pond. po velikonoel, 4. v pond. po Božím
Tele, 5. na sv. Jiljí, 6. na sv. Havla, 7.
den po sv. Ondřeji, trhy na dobytek kaž
dé pond. od 1. května až do 31. října.
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy;
1. v outer-ý po početí P. Marie, 2..qu
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pon. po velikou., 8. v pon. po ev.Vavřinci,
4. po av. Frant. Seraf.

Slropnlcc(5tropnic),1.6. ún., 2.na antod.
out., 8. 6. list. každý out. trh na dob.

Slrnnkovlco, 1. v pond. po nejsvětější
Trojici, 2. na av. Vavřince, 3. na av.
Františka Ser., týhodní trhy vždy v out.

Sukdol, v onterý před av. Havlem, 2. v
outerý před av. Tomášem apošt.

Suniprrk (Sonnenberg), 1. dne 1.května,
2. na av. Michala.

Supi llorn (Geiernberg), výroční a trhy
na dobytek: l. po hromn., 2. po druhé
ned. po velikou., 3. po svaté Marketě, 4.
po ev. Metaná, 6. po obětování Panny
Marie; trh týhodní na obilí každé pond.

Snšlce (Schtlttenhofen), l. v pond. po 8
Krůlich, 2. v outerý avntodušní, 3. nnev.
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
dobytek od květnd neděle až do sv. Marti
na; každý pondělckapdtek po celý rok
trhy na obilí.

Svčllú 1. v outerý týd. po sv. 3 Králích, 2.
na av. Vojtěcha, 3. na av. Bartoloměje,
4. na av. Michala.

Sviny (Bchweinic), !. den po av. Trojici.
2. v neděli ponanebevzetí Panny Mario.
Padneoli na ten den trh v Líilmvě, drží
ne o nem dní dříve, 8. na av. Františka
Semimkého.

Svojanov, výroční a dobytčí trhy, kteréžto
poslední drží se před polednem: l.na mn
napustní outerek, ?..v out před kvétnou
neděli, 3. ve středu před nauebevetoupením
Páně, 4. na av. Maří híaidalenn., 6. ve
čtvrtek před sv. Tomášem.

St'l'nlkn. !. v pand. po av. Fab. a Šabat.,
2. po velikonoci, 3. na av. ProkOpa, 4.

' ve cti-edu po av. Martinu.
Snnov (St—hennan Teplic), !. posl. out. v

dubna. 2. v out. před av. Janem Křt., 3.
_ v poml. před vánocemi.
Scnhnch. !. v pondělí po neděli Knntňte

2. po všech Svatých; trhy na dobytek
_ každý první čtvrtek v měsíci.
Sclllmch. !. \! pond. po první neděli veliko—

noční, 2. v ontorý před av. Jan. Křtit., 3.
v pond. po jmenu P. 11., 4. v outery' po
vllocll Svatých.

Štnfdd. 1. v pond. před ev. Dart., 2. v
_,pOnd. po av. Martinu blok.
Seullnd, !. druhé pond. před av. J nn. Křtlt.,

2. v pond. před první adventní nedělí.
Šcnllndn (Krám-í Lípa), 1. druhů pondělí

po velikonoci, 2. v pendělí před av. M.
„ Majdalenou, 3. v pondělí po av. Martinu.
Skvorec, výroční a dobytčí trhy: 1. v

outerý předVelikonoci, 2. před av. Havl.,
8. před Vánoci.

Šluknov (Schlnkenan), 1 v pond. po ne
děli Oknli, 2. po nanebevatoupení P., !.
po av. Vavřinci, 4. po ev. Matouěl; pa
dne-ll sv. Vavřince neb Matouše v pond.
drží ae trh ten samý den; týh. trhy každý
čtv-r., na zelený ětvr. a ve čtvr. v adv.
přichhívqií cizí kramář! :. řemeslníci.
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Štčlma (Stecken), 1. v onterý po lní neděli
v postě,2.vout. předav.Jiljí, 3.na sv.Teklu.

Šlčpůnov, 1. dne 31. března, 2. na av.
Bartoloměje. 3.v outerý před av.Havlem ;
trhy na všeliký dobytek po celý půst

„ každou atl'edn.
Stčli (Wegstlldtl),výroční trhy na dobytek:

1. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
čtv. před nv. Vavřincem, 8. ve čtvrt. před

_ av. Havlem, 4. po početí P. Marie.
Stoky (Stecken), ty pand.: !. po ev. Jos.

2. po sv. Víta, 8. po ev. Vavřinci, 4. po
_ věech Svat.,5. po početí P. M.,6. po bromu.
Svnrcentnl, výroč. a trhy na koně a do

bytek: l. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
dne 8. května, připadne-li evdtek, tedy v
onterý, a padne-li 8. května v pondělí
0 týden později, 3. v pon. po av. Bart.,
padne-li av. Bart. na pond., tedy příttí

„ pondělí.
Svllmv, \. v pondělí po neděli Littera, 2.

na sv. Víta. 8. v pondělí po av. Václavu,
4. v pondělí po av. Lucii, každou ati-ed.
týhodní trh. _,

Tábor, 1. na av. Rehořo, 2. na av. Urba
na, 3. v pond. před ev. Bartol., 4. na av.
Havla, 5. na av. Ondřeje, padne-li ně
který z těchto trhů na sobotu aneb jiný
židovský svátek, drží ac příští středu.

Tachov cili Dřevi'wv (Tachau), 1. v pon.
po jménu P. Ježíše, 2. po květ. ned., 3.
v pond. po Božím Tele; trhy týdní kaž.
středu a pátek.

Teplá (Tepl), trhy na. koně a jiný dob.:
1. ve středu před hromniccmi, 2. před
Velk., 3. po Jubilate, 4. po av. Kilianu,
6. na av. Jiljí, 6. ve středu před cíanřek.
posvícen., 7. ve středu před Vánoci; trh
na obilí každou středu.

Tepllt'o (Teplic), ]. v pon. po av. 3 Král.,
2. po sv. Jana Křt., 3. po sv. Jiljí, 4. po
av. anlu; hlavní týhodní trhy v outerý
každého těhodne a týdní trhy každodenně.
První hlavní týhodní trh v každém měs.
je upolu trh na dobytek.

Teplice (Weckeladort'), 1.v out. po jméno P.
Ježíše, 2. po nanebevetoup. Páně, 3. po na
nebevzt. P. Nar., 4. po všech Svat.; týhod.
trhy haž. outerý na plátno, přízi a len.

Terezia (Thereuienstadt), ]. v pondělí po
av. 3 Králích, 2. první pon. po velikou.,
3. ve čtvrtek po ev. Petra a Pavlu, 4. v
pon. po av. Václavu.

Tejn lloršův (Biechofatelnic), 1. v out.
před hromnicemi, 3. po výěení ovat.
Kříže; týhod. trh na obilí aždou aobotn
po celý rok.

Tejn nad Vltavou (Moldantein), 1. dne
8. května, 2. dne 26. července, a. dne
21. září, 4. dne 26. listopadu, trhy pro
poutníky dne 19. března a 16. června;
týdní trhy na potravní věcí každou atř.
po celý rok.

Tejnec Hrochův (Hrachovteiníc), 1. na
den sv. Mat., 2. ve čtvrtek čtvrtého tě
hodne po veIikOn., 8. na av. Jana Křtít.,
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4. den po ev. Mich., 6. na sv. Tomlle;
trhy nn dobyt. o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím.

Tejuice Labská (Eibeteínic), 1. v pond.
po 3 Králich, 2. po kvčtnó neděli, 3. v
out. před ev. Duch., 4. v pon. po ev. Janu
Křtit., 5. v out. před sv. Bartolom., 6. po
sv. Václavu.

Telnice Panenská (Jnngfernteinlc),1. v
pon. před hromn., 2. po sv. Jiří, 3. před
naroz. P. Mnrie. Ns sobotu připadly trh
drží se příští pondělí.

Toužim (Thetsing), 1. na zelený čtvrtek,
2. dne 1. května., 3. druhé pond. po Sv.
Duchu, 4. ve čtvrtek po naroz. P. Mar.,
6. ve čtvrtek po ev. Martinu, 6. ve čtvr.
před Vánoci; s druhým, třetím a čtvrt.
trhem jsou trhy na dobyt. spojeny; týh.
trh každý čtvrtek.

Třebechovice (Hohenbruck), výr. u. dob.
trhy: i. ve středu po obršc. sv. Pavla,
padne—ii ale stř. na ten svátek, drží se
trh v příští středu, 2. na proměn. Krista
Pána., 3. na sv. Kosmo aDam., 27. míří,
4. na. sv. Kateřinu, každý čtvrtek týho
dní trh.

Třebešice, 1. v sobotu po středoposti, 2.
v oktávu sv. Petra. a Pavla, 3. na. svet.
Františka Ser.

Třebenice. výroční trhy na dobyt.: 1. ten
den po hromn., 2. na. sv. Jiří, 3. v pon.
před proměněním Krista P., 4. den po vi.
Svatých.

Třeboň (Wittingau), !. na svatého Filipa.
a. Jakuba., 2. ne. svet. Jiljí, 3. na svet.
Tomáše. _

Třebova (Teska (Bóhm. Triibau), !. na
sv. Matěje. 2. v outerý pn vstoupení P.,
3. na uv. Vavř., 4. na sv. Matouše. Před
každým trhem je trh na dobytek. Trh na
obilí každý čtvrtek.

Trmice (Till-mie), !. v outer-ý po Velikou.,
2. v pondělí po Rognte, 3. po ev. Mich.,
4. po početí Panny Marie.

Trutnov (Trautenau), výroční a trhy na
dob.: !. na obrácení sv. Pavla, 2. po ev.
Jou., 3. ve čtv. před Sv. Duchem, 4. na
av. Jak., 5. na sv. Mich., (i. na sv. Al'
hčtn. Všechy trhy, : výminkon svatodnř.
trhu, drží se první ponděiek, na který ta
nlavnost padá,jinak následující pondčiek
i e trhem na sv. Jon. a sv. Alžb. povo
leným na koně a. hovězí dobytek; pak
lí-by trh na koně o sv. Josefu :! Chru
dímslrým ntejnč padl, drží se v TrntnOve
na ponděiek' před tím; mimoty jest kaz
dé pondělí a čtvrt. týhodní trh na obilí,
přízi a. plátno.

Tui—uš) ., 1. dne 27. květ.. 2. dne 30. září;kaz ; pit. trh na dob.
Turnov, !. po 3 krůlích, 2. ve středu po

etředopostí, 3. před svatým Janem Křti
teiem, 4. po sv. Jiljí, 6. po Božím Tělo,
6. před proměněním Krista Pine, 7. před
všemi Bvatýmí.

Tuškov, výroční : trhy na dobyt. 1. druhý
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čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvrt. po
Božím Tele, 3. první čtvrt. po sv. Fran
tišku Seraf., 4. v pondělí po početí P.
Marie.

Týniště, výroční trhy na dobytek: ]. v
pon. po nejev. Trojici, 2. na sv. Lukáše,
3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Tomáše, 5.
velký týh. trh v pond. po květnó ned.
Týh. trh každý pond.

Uh'lnn (Uittwa), ]. v pond. po sv. Víta,
2. po ev. Mich.

Valeč (Walč), výr. trhy .1.na dobytek: 1.
ve středu po sv. 3 Králích, 2. ve středu
po ev. Václavu.

Vambeřice. 1. pátý čtvrtek v postě, 2.
na. sv. Anna, 8. na sv. Fr. Seraf., 4. na.
sv. Barb. Každé pon. týh. trh na dob.,
vlnn ». přízi.

Vnrtemberk. viz Stráže.
Velešín, !. na svatého Josefa, 2. v ou

terý avatodušní, 3. v pouděií po svatém
Havin.

Velhartice, 1. na zelený čtvr., 2. ve čtvr.
po nnncbevetoup. Páně, 3. na sv. Maří
Maidel., 4. den po dušič.

Velvary, !. v pond. po zjevení ev. Mich.
dne 8. května, 2. ve atředu po sv. Pet.
& Pavlu, gi. ve středu po sv. Bartolom.,
4. na sv. Simons u. Judu, 5. na sv. Mar
tina bisk.

Verneřice (Wernstadtl), Laa sv.Vojtěcha,
2. v pát. po ev. Markctě, 3. na sv. Ond.,
4. v pon. před ev. Havlem. Týh. trh kaž.
onterek. .

Veseli nad Lutnlci, i. ve středopoetu,2.
ve středu po nanebentoop. Páně, 3. na.
sv. Prokopa, 4. ve stř. po sv. Frant. Se—
raf.: trhy nn vlnu: !. ve čtvrtek po ev.
Filipu a Jakubu, 2. ve čtvrtek po svat.
Jiljí. Trh na dobytek od Veikon. a.! do
Sv. Ducha každý čtvrtek.

Veselí nad Cidlinou (Hochwaseli), !.
na sv. Matěje na všecko zboží a dobyt.,
2. na sv. Vojtěcha. na pl-itno & přízi, 3.
na. ev. Jenn Kit. nn vieli'skó zboží 3
dob., 4. v out. po sv. Vavřinci na zboží
& dobyt., 5. na av. Mich., 6. na. sv. Mart.
na. přízi u. plátno.

chpriy. !. v pondělí po Božím Tele, 2.
třetí pon. v červenci, 3. v pon. po nar.
P. Marie.

\'lldštein, l. v pendělí po ev. Janu Křti
teli. 2. v pondělí po ev. Midi. Od bí'm
až do října kazde posledni pond. v mé
sici dob. trhy.

Vilemice (Wilomic), 1. v pond. po svet.
Jiří, 2. před mt. Havlem.

Vilimov. 1. v první čtvrt. v postě, 2. ve
čtvrt. po let., 3. na sv. Vavř., i. ve čtvr.
po sv. Mart.

Vlmberk (Winterberg), 1. ve stř. před
Velika., 2. na sv. Prak., :|. na sv. Bart.,
4. na sv. Mart.

Vlachovo Březí (Williechbirken), 1. n o.
sv. Apolináře, 2. na av. Ludmilu, 3. n .:
sv. Mikuláše, po každé : osmid. sveho
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don. Velké týd. trhy; ve stř. před Vel.,
lv. Duchem a Vánocemi; týdm' trhy na
obilí, hov. & vepř. dobytek koč. středu.
Padne-li svátek, odbývá ee trh předch.
dne.

Vlašim, 1. v muop. pon., 2. v pon. před
Velikou., 3. v out. před nanebevut. P., 4.
v pondělí před Bv. Duchem, 5. v sob.
po sv. Jiljí, 6. na dušičky, 7. v druhé pon.
před nar. Krista Pána. Týdní trh ma.
sobotu.

Vltavice Dolni (Unter-Wnldau), 1. na
obrdc. sv. Pavla, 2. v ned. po av. Janu
Křt. Týh. trh každý čtvrt.

Vodňan , výroč. a trhy na koně a hov.
dobyte ; 1. třetí out. v postě, 2. v out.
před av. Janem Nepom., 3. na den roze
slání ev. apoštolů, 4. ten den po naroz.
Panny Marie, 6. na sv. Barboru. Velké
týd. trhy a na dob. ty out.: 1. druhýpo
jmenu Jež., 2. druhý po Valik., 3. před
sv. Havlem. Každý out. trh na obilí a
potravní věci.

Volary (Wallern), 1. ve čtvrt. před květ.
ned., 2. na sv. Mikuláše.

Volyně, 1. v pon. po obrdc. ev. Pavla, 2.
v pon. po nanebeve. P.; oba 9 dní, 3. v
out. po nanebevn. P. Marie, trvá 8 dni
4. v pond. po všech Svat. 3 dni.

Votlee, 1. ve čtvr. řed květ. ned., 2. ve
stř. v křižov. těm i, 3. ten den po ua
včtíveni P. Marie, 4. na sv. Vavř., 5. po
naroa. P. Marie, 6. na av. Frant. Ser.,
7. na ev. Petra : Alkantary (19. října).
8. na sv. Tomáše, apost.

\'oilee Mlada (Jungwožic),výr. trhy na
dobytek & rozličná zboží : 1. v out. po
ev. Petru a Pavlu, 2. po svěetov. Panny
Marie, 3. po ev. Voit., 4. po nanebevet.
Pine, 6. po Bož. Tele, 6. po nanebevz.
Panny Marie, 7. po ev. Matouši, 8. po
sv. Manhartu.

Vrana, 1. dne 21. března., 2. na sv. Jana.
Křtit., 3. druhý den po ev. Mat. Malé
trhy: !. ve čtvrtek po ev. Filipu a. Jak.
2. den po ev. Bartolom., 3. ve čtvrtek
před uv. Lukášem, 4. ve čtvrt. po svaté
Barboře.

Vrajt (Freiheit), !. v outerý po přeneč.
ev. Václava, 2. po Bol. Tele, 3. po na
rození Panny Marie, 4. první outerek v
adventu.

Vrch sv. Šebestiána (Sebastiamberg).1.
v pond. po ev. Trojici, 2. první pon. po
nad. po ev. Havlu.

Vrchlabi ('Hohenelbe). 1. den po ev. Ma—
těji, 2. na evat. Filipa aJakuba, 3. den
po Vavřinci, 4. na sv. Kateř. Týh. trhy
vždy v out. a v sobotu na rozličné obilí
a. vařivo.

Vroutek (Rudiš), trhy výroční a na do
bytek: ]. ve středu před květnou neděli,
2. ve čtvrtek po ev. Janu Křtiteli., 3. ve
čtvrtek po ev. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek Z
před poč. Panny Marie. Každý outerek
trh na obilí.

Výroční trhová v Čechách.

Všeruby (Neumnrkt), 1. ve čtvrtek po ne—
dělí Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím Těle.
Trh na obilí a dobytek každou středu.

Všeruby (Všemu), !. na sv. Blažeje, po 8
dni, 2. na av. Marketu, 3. na sv. Filipa a
Jakuba, 4. na IV.Michala, po 8 dni, 5. na
sv. Mikuláše.

Vysoke (Hochatadt), 1. v pondělí poQua
aimodogeniti, 2. páté pond. po velikonoci,
3. v pond. po sv. Prokopu, 4. v pond. po
nauebevz. P. Marie, 5. v ond. po naraz.
P. M., 6. v pondělí po av. . imonu a Judč.
7. v pond. po sv. Barboře. Týhodni trh
každou sobotu a outerý.

Vyšší Brod (Hohenfurth), 1. evobodnýtrh.
nasv.Bartoloméje. Trhy na chléb: ]. na
sv. Matěje, 2. na av. Josefa, 3. na zelený
čtvrtek1 4. v pondělí po ev. Trojici, 6. na
ev. M.Maidalenu,6. na av. imona a Jndu,
?. na sv Tomáše; týhodní trh každý pon
dělek udobytčim trhem na letních měsíců.

Záblatí, !. na sv. Floriana, 2. na atčti sv.
Jana., 3. na sv. Ondřeje.

Zacleř (Schatzlar), 1. vouterý po 3 Král.
2. v outorý po svatodušnlch svátcích, 3.
na sv. Martina. Trhy týh. v outerý a pát.

Zahrádka, !. ten čtvrtek po etředopoatí,2.
na sv. Víta, 3. ten pondčlek před av. Bar
tolomějem, 4. na sv. Havla, 5. na IV. On
dřeje; v out. každého týdne trh na dobyt.

Zákupy, každou utředn týdní trh.
Zámostí (Friedberg), v. Frimburk.
Zásmuky. l. v pondělí po hromnicích, 2.

po ev.Filipu aJakubu, 3. ve středu po ev.
Prokopu, 4. v pondělí po nanebevzetiP.
M., 5. ve středu po ev. Václavu, 6. ve
atředu po vč. Svatých; trh týhodni kaž—
dou středu.

Zbirov. L v outer-ý velikonoční, 2. na av.
Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.

Zbraslav (Kónigeaal), 1. dne 4. dubna, 2.
v pondělí po sv.Janu Nepom., 3. pojmenu
P. Marie, 4. po sv. arch. Rafaelovi.

Zbraslavice. 1. v onterý po hromnicich,
2. po neděli Judika, po 8 dní, 3. po ev.
Trojici, 4. po navštívení Panny Marie, 6.
v pond. po av. Vavřinci, 6. v outerý po
ev. Václavu, 7. na sv. Kateřinu, trvi 8
dni, 8. na sv. Tomáše apoštola.

Zdlslavlce, výroční trhy na rozličné kra
mářské zboži a spolu trh na dobytek, !.
ve čtvrtek před hromnicemi. 2. ve středo
postl, 3. po nalezeni ev. kříže, 4. den před
Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po ev. Mar—
ketě, 6. po povýšení ev. kříže, 7. den po
av. Barboře.

Zetvice (Zettwing) 1.drnhý pond. po Veli
konoci, 2. v pandělí před ev. Martinem;
trh na chléb každý outerek.

ZlonlcoJ.. první pond. v poutě, 2.110.ev.Voj
těcha, 3.na ev.0ndřeje,4.na nanebevzetí
Panny Marie. Druhý a třetí trvá 8 dní;
trh každý pondelok.
ruč., 1. na ev. Dorotu dne 6. února, 2. na
pmmenčni Krista P.; trhy: v outerý před
zeleným čtvrtkem, v outerý předVůnocomi.
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Zvlkov, výroční trhy v pond..= 1. po ev.
Valentina, ?. po Božím Tele, 3. po pový
šeni av. kříže, 4. po ev. Alžbětě; trhy tý
hodní na obilí, len, přízi a rozličné po—
travní věci každou středu.

Žamberk (Senftenberg),výroč.adob. trhy
ty pond.: 1. před hromn., 2. před Marií
Sněžnou, 3. před ev. Havlem; hlavní týh.
trhy nn všecko zboží v pondělí před Vel
konocí, před Sv. Duchem &před Vánocemi;
každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí.

Zandov (Sandau), ]. v pondělí po jmenu
P. Ježíše, 2. třetí v posté, 3. po ev. Anto
ninn, 4. před av. Václavem; dobyt. trhy
každý posledni čtvrtek v měsíci od února
až do konce lietop.; týh. trh každá pand.

Žatec (Bau), l. v pond. před ohrác. ev.
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Oknli, 3. v
pond. před Sv. Duchem, 4. v pond. před
naroz. F.Marie, 6.vand. před ev. Kateřin.
trhy chmelové: v září, v říjnu, listopadu
a prosinci každý čtvrtek; od 15. až do
31. října každý všední den.
obrali. 1. ve čtvrtek po jmenu P. Ježíše,
2. naavato neníouterý, 3. na sv. Vavřince,
4. na sv. imonn a Jndn.

ŽO!Gmice(Eieenatadt),l. ve středupo jmenu
Pane J., 2. v pondělí o sv. Janu Nep.,
3. ve středu po narození)P. Marie; trh na
obilí každou středu.
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Železná Ruda (Eisenatein),trhy na obilí
a dobytek: !. ve avatodušní onterý, 2. na
ev. Vendelína dne 20. října. Mél-iiby po
olednějšítrh na sobotu nehneděii pednouti,
odbývá. se v pondělí na to.

Žihle (Schelee), 1. v out. po sv. Jiří, 2. v
onterý po av. Václavu.

Žirec (Schurz), 1.v outerý předav.Filipem a
Jak., 2. v outerý před av. Bartolomějem.

Žirovnice, výročnía dobytčítrhy: l.v pond.
po svatých 3 Králích., 2. po evat. Filipu a
Jakubu, 3. po evatémJiiií; trhy na doby
tek každých čtrnáct dní od druhého ou—
terka po ev. Matěji až do av. Havla.

Žiželice, 1. ve středu před av. Jiřím; 2.
na av. Víta, 3. v pondělí po narození P.
Marie, 4. v pond. po všech Svatých, po
každé 8 dní; na kramňřakč zboží v pátek
před květnou ned..apřed vánocemi každou

_ etředu trh na obilí.
Zleby. !. den po av. 3 Králich, 2. den po

navštívení P. Marie, 3. den po všech Sva
tých ; týhodni trh den před všemi Svatými.

Žlutice (Lutítn), 1. vouterý velikonocnge.
v outerý evatodnňní, 3. v pond. před ev.

_ Bart., 4. na av. Šimona a Juda.
thmherk.Výr0čni a dobyt.trhyve čtvrtky:

1. před. hrom., 2. před ev. Vítem, 3. před
nenebevz. Penny M., 4.před všemi Svatými

Výroční trhové na Slovensku.
Arad, na neděli Judika, 11. července, 19.

srpna, 4. iietOpadu, 2. dní před tím velký
trh na dobytek.

Mod. v Pečt. atol., na vutoupeni Pilně, 20.
srpna, 11. lietOpedn a dva dní před tim
velký trh na dobytek.

Baja. VBač. atol., 24. dnb., 24. července,
21. září a 6. pros. a den před tím trh na

v Nitran. atol., 6. ledna. 24. dub.,
na sv. Ducha, 24. srpna. 24. aůří a 11.
listopadu.

Bánovce, v Trenč.etoi., první neděli po 3
Krilich, na neděli Bexazeeima, 24. dubna.,
na neděli av. Trojice, na sv. Jana Křt.. na
nanebevzetí P. Marie, 29. srpna, na Řím.
a Jndu, na v. Lucie.

Bardejov. ' aril. atol.. 22. února, naned.
Sexagee., 24. června, !. září, 21. prca. a
5 dní před tím trh na dobytek.

Bátovce. vHont. atol., na ned. Sexageeima,
na neděli květnemna neděli Rogate, na
av. Vavřince, 11. listop. „

Beckov. v Trend. stol., na av. Rehoře. na
den nalezení av. kříže, 26. nrpna, 21.. ii—
etopadu.

Běla. v Bpílci,22. ledna, na neděli Regata,
15. července, 21. zit-í, na av. Tomile, v
pond. před advent. a 2 dní před tím trh

a dobytek.

Běluše, vanč.etoL,24. února, [. května.
24. června, napromóněni Krista _Pána, 3,
září, na im0ne a Jndu.

Biče, v Trenč. stol., v pondělí po obrácení
sv. Pavla., po ev. Filipu a Jakubu, Svato
dušní po povýšeni av. kříže, po všech
Svatých.

Bobrovec Velký, v Lípt. stol., na ned.
Invok., 16. května, 1. září, 19. liatop.

Bodhánovec. v Šariš. atol., 17. ledna, 15.
února, 25. dubna, 25. července, 28. arpna,
21. října, 23. listop.

Březno, na neděli Litex-e, tn středu před
av.Duchem, 16. srpna, 30. listopadu. Vý
kladni i na dobytek spolu se držívaji.

Březová, ' Nitr. atol., v pond. po třech
irrilich, v pond. před po elcem, na zelený
čtvrtek, v ponděli pře Sv. Duchem, v
pondělí před ev. Janem Křt., v pondělí
po av. tčpšnu králi, po ev. Matonii, po
ev. Einer. Výkladni i na dobytek spolu
ae držívaji.

Budín, !. března.,27. června, lLaúří,30.
lista adu.

Bysiřrw Báňská. 25. ledna, 7. května,
80. listop.

Bystřice Považská. 6. ledna. v pondělí
po květné neděli, na av. Trojici, 10.erp.,
na sv. Matouše v září.
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Cachtlce, 24. února, na neděli Rogate, na
nv. Ladislava, na etětí av. Jana, na sv.
Vorěilu, na sv. Tomáše.

Chtěllllce. na av. Fabiana a Šebastíena,
na ev. Josefa, na neděli Miserik., na sv.
Jana Křtitele, na sv. Bartoloměje, na ev.

_Havla.
("tu-tek, ve Spíši, na av. Ducha, 28. října.
Dnrmoty. 6. ledna, 2. února, na neděli

L'átare, 1. května, 24. června., 20. srpna,
20. září, 21. listopadu.

Drbrťrin. 17.ledna,na av.!mtonínnpouet.,
24. dubna, 15. srpna, na av. Diviše : dva
dní před tím trh na. dobytek.

Dčlvn. v zvol. stol., 25. dubna, 24. června,
24. září, 24. listopadu a vždy den před
tím trh na dobytek.

Dobronlvn, na: BV.Pavla. poustev., na Sv.
Ducha, v pondělí po ev. Trojici, na av.
Mntouše, nn ev. Barboru, vždy den před
tím trh na dobytek.

Dobšlnn. 2. únoru, 12. května, 1. srpna,
8. prosince.

Dubnlce. 24.13nortt, na neděli Qunsimod.,
na sv. Jakuba, na sv. Michala—

Filckovo. 6. února, 25. května, 21. srpna
a 19. listop.

Frajštnk. (Galgocz), 25. ledna, na neděli
Littare, !. května, na Svat. Ducha, 29.
června, 10. srpna., 22. září a 1. list.

annry vizJngnry.
Galanta. na av. Dncha, 20. srpna.
Gemer (Soja-06mm), 14. února, v outerý

předVelikonocí,3. července, 17.prosince a
vždy předešlý den trh na dobytek.

llnm'lšovcc. Šariš. atol., 6. ledna, 14. dno
boa, na eeelňní Duchu Sv., 27. září, 1.
listopadu.

llollč. na obrácení sv. Pavla, v outerý po
Quasimod., v onterý po Miaerik., na roze
slání nv. apoštolů, v outerý po 20. srpnu
!6. října, 11. listopadu.

llrabušlce, (Kúposztafnlva),25. ledna, 1.
května, 4. října.

"umi-nc, 6. února, 25. března, na neděli
Rogate. 29. červ., 14. září, 1. listopadu,
v pondělí před nar. Chr. P.

llyby, v pondělí po obnlcení sv. Pavla, na
zvěstov. P. Marie, na den Božího Těla, v
pondělí po ev. Egidu, !. lietop.

Ilava. na sv. Dorotu, na zvěstování Panny
Marie, na vatonpenl P., na Boží Tělo, na
ev.Maří Magdalenu, 1. lintop.

Jegnry, Gajary, v Prebp. atol., na neděli
Lntare, na Boží Tělo, na početí Panny
Marie, na povýšení svet. Kříže, v pondělí
po ev. Zolii, ]. listop.

Jelšave, na sv. Apollon., 27. dubna, na
ev. Jana Křt., na sv. Enid., na sv.Alžb.

Knpušnny (Kapi), v ariů. stol., 12.břez.
Keď-komet, 12. břema, 10. května., 10.

srpna, 26. září, 25. listopadu a dva dní
před tím velké trhy na dobytek.

Kerestnr, při Bndrogu, 20. února, 21.
března, na sv. Marketu, nn prom. Chrintn

Výroční trhové na Slovensku.

Pina. na sv. Bartoloměje, na povýšen
sV. Kříže, 25. listopadu.

Kežmnrk. na neděli Invoknbít, první ne
děli po ev. Trojici, 3. května, 14. září,
13. prosince.

Klášter.. v Turci, 9. ledna, v pondělí po
sv. Duchu, v neděli po sv. Michala, na
sv. Mikuláše.

Komárno při Dunaji, 1. května, 29. čer
vna, 4. října. 80. listopadu.

Komjntlcc. neb Komjaty, 15. června, 26.
srpna, 19.1iatopadu, třetí neděli adventní.

Košlce, na sv. Fabiana a Sebestiann. 1.
května, na. den Božího Těla, 16. srpna,
na av. Kateřinu.

Kostelany. Nitr. stol., na.neděli květnon,
na. vstoupení Páně, na sv. Vavřince, na
av. Matěje.

Křemnlce. 6. května, 2. srpna, ve čtvrtek
po ev. Michalu.

Krupina (Karpfen), na.sv. Dorotn, na květ
non neděli, na neděli Exandi, na sv. Petra
a Pavla, na av. Bartoloměje, na 'imonn
& Judu, tu neděli před Vánoci a vždya
dní před tím trh na dobytek.

Kubín Dolni. v Oravě,na neděliBenge
simn, na neděli Palm., na. sv. JanaKřti—
tele, na narození Panny Marie, na svatou
Alžbětu, vždy added. pondělí a každý
outerek od sv. Kateřiny až do květné ne
děle trh na dobytek.

Kysek čili Gym, na neděli Invokabit, na.
neděli Ltltare, první neděli po ev. Tro—
jici, ]. září, 21. října.

I.t'olmldštnt. na neděli Okulí, na neděli
Exaudi, na neděli před ev. Duchem, 13.
července a 21. září.

Levi-ry Vel. (Gwyn-Schuman),vPrelpntol.,
vpond. po 3 Král., na sv. Řehoře, v pond.
po neděli Regata, před ev. Jakub., před
ev. Matouš., po ov. Vavř., po sv. Martina.

Levice. na 3 Krále, v pond. po Jndika. na
den Božího Těla, 25. července, 29. září.

Lovoš. !. ledna, na ned. Judika., 2. čer
vence, 16. října.

leovn (Lublau), ve Spiši, naned.Sex., na
ned. Palm., na ned. Exaudi, 2. července,
na nebevzetí Panny Marie, na.ned. po ov.
Havlu, na sv. Mikuláše.

Llčcncc. na av. Valent-ina, na sv. Stani
slava, 2. července, na povýšení sv. Kříže,
na sv. Juditu.

Lllbětová. 2. února, !. května, 22. čer
vence, 29. září.

Makov, na ned. Judika, 24. června, 19.
srpna a 19. listopadu.

Mole Topolčany. 6. ledna, 22. března,
1. květ., 24. června., 24. srpna 1125.listop.

Mal' Vnrndln. 17. března, na. zel. čtvr—
te 15. června., 1. září, 5. listopadu, 25.
prosince.

Matějovec. ve Spiši, 6. února, 8. dema,
6. srpna, 19. listopadu.

Michalovce. v Zempl. atol., 2. února, na
ned. Palm., 8. května, 18. června., 15.
srpna, 15. října, 21. prosince.
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Mljuva, v Nitr. atol., ve středu po obracení
sv. Pavla, po av. Josefu, po av. Duchu,
po ev. Jakubu., po naroz. P. Marie, po
Sim. a Jude, po av. Mikuláši a vždy v
předešlý onterý trh na dobytek.

Miškovec, 16.února, na vstoupení Páně,
na sv. Samuele, 18. října, 16. prosince.

Močonak, 28. ledna., 29. března, na sv.
Ladislava, na sv. Bartoloměje, na "aten
Voriilu, na sv. Klementa a 3 dní před
tím trh na dobytek.

Modrá, 2. února, na ned. Miserik., 24. čer—
vna, na ned. po ev. Bartoloměji, na sv.
Matouše, 11. listopadu.

Moravce, vTěkov. atol., \?outerý předočí
štováním Panny Marie, před květnou ned.
před sv.Jiřim, před ev. Petrem aPavlem,
před av. Jakubem, před ev. Michalem,
před všemi Svatými, před ev. Tomášem.

Moravce \'elk., 2. července.
Mošoň (Wieeelburg), 13. července, 5. října,

na neděli po av. Františku.
Mošovce, v Turci, na sv. Fabiana a Šebap

atiana. na av. Stanislava, na sv. Trojici,
na prom. Krista Pána, na sv. Matouše,
!. listopadu, vždy v poud. trh na. dobytek.
Ve středu \'ýklatlné jarmarky. Přes celý
pak půst v out. a ve atředu trh na obilí.

Námčsto. ' Orav., v pand-„po prvni ne
deli po 3 l'inflllch1 na av. Behoí'e, na av.
Lucn.

Německá Llpče, 25. ledna., 24. dubna,
24.. června, 21. září, 21. prosince.

Németl. v Hont. atol., na jmeno P. Ježíše,
ua ned. Lama, 28. dubna, na sv. Trojici,
6. srpna, l. lietopadu.

Nércdház, 10. ledna, 26. května, 8 září,
13. prosince.

Nitra.. 10. ledna, na ned. Okuli, na den
Božího Těla., 2. července, 28. října, 21.
prosince.

Nová Bělá, ve Spiši, 2. února, v pondělí
svatoduňm', 19. listopadu.

Nová \'es. ve Spiši, 26. února, na nebe
vzetí Panny Marie, 11. listopadu.

Nové Město nad Kyeucí, \! pond. před sv.
Dorotou, ve středu po popeleční etředě,
v pond. po sv. Jiří. před sv. Jakubem,
před Kuiist., 14. října.

Nove Město na Váhu, v pond. po Septua
gesimn, po Reminisccre, po \'elikonoci,
na svatodušní pond., po sv. Troíici, po sv.
Prokopa, po narození P. Marie, po av.
Mic-halu,po vkch Svatých, před Vánoci.

Nové Zámky. 14. února, na květnouned.,
první ned. po ev. Trojici, na sv.Klemeuta,
na sv. Lucii.

Onljany. na květnou ued.,_v nod. po sv.
Filipu :.. Jakubu, po av. Stěpána, po sv.
Mílmláli.

Ostřilmm. 2. února, 12. března, 25. květ.,
22.. července.

Oždauy. Gem. stal., 14. února, 7. kvetna,
13. července, 10. srpna, 30. listopadu.

Papa. ?..února, 25. března, na av. Trojicí,
2. července, 15. srpna, 8. září, 8. pros.
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Parkan, 23. dubna, 24. srpna., 28. října,
15. prosince.

Pegi, na sv. Josefa, na.av. Medarda, na den
etětí. sv. Jana, na. sv. Leopolda.

Pezynek, 6. února, v out. velkou., v outerý
svatndušuí, 22. července, na ".Auguata,
na av. Frant., 6. listop.

Plešlvec. ? Gem. atol. 22. února, 10. dub.,
17 adí-L

Plešovce, vaol. atol., 12. března,12.čer
vence, 1. října, 29. proe. a vždy před tím
trh na dob.

Podhrudi, v Gemera, 25. ledna, 10.arpua,
30. listopadu.

Podotlncc. v Spíéi, na obrác. sv. Pavla,ua
ned. Jubilate, v pon. po sv. Trojici, vpon.
před navštiv. P. Marie, v poud. před Sim.
a Juduu.

Poprad, v Spiši, v pát. po ned. Judika, 15.
října a 6. pros.

Potok., 7. března,na ned. Enudi, 29. čer
vna., 10. srpna, B. pros.

Poucllov, v pondělí po novém roce, po
velkonoci, po ned. Exaudi, po sv. Marku,
po povýšení sv. Kříže, po všech Svatých
a vždy ve ctvrt. před tím výkladní atrh
na dobytek.

Právne Německé, na ned. Reminiscere,
na sv. Jakuba., na ned. po stětl sv. Jana.,
na sv.Emer., na sv. Tomáše a týden před
tím trh na dob. „

Právno Slovenské, na ned.poev. Rehoři,
na. ned. Rogate, 24. července, na ned. po
ev. Havla, vždy čtvrtý den před tím velké
trhy na dob.

Předmir, na ned. Quasimodog..v pond. po
sv.Janu Křt., čtvrtou ned.. adventní.

Prešov, 27. ledna, na av. Trojici, 10. srpna,
14. září, 80. liatop.

Prešpurk, na sv. Fabiána a Sebest., na
ned. Litare, ua vatoup. Páně, 2.července,
10. srpna, na av. Michala, na av.Lucii a
den před tím trh na dob.

Prlvlde, v Nitr. stol.,20. ledna., 10. března,
3. květ.. 10. srp., na den povýš. av. Kříže,
na sv. Lukáše.

Pruské, 12. břez., 24. dub., 24. června, 11.
srp., 19. listop.

Puchov v. l'ouchov.
Puknllcc. v neděli Septuag., na ned. de.

vitm'k, na sv. Jiří, na navštiv. F.Marie, na
av. Egidia, na sv. Mikuláše.

Rnb, ve středu po kvétné ned., ve středu
před Božím Tělem, 22. července, 8. září,
19. “stup.

Radošovcc, Nitr. atol., 6. ledna, 3. května,
na ned. Brandi, 26. června, 2. července,
l-t. září.

Bachan. nasv. Stanislava, třetí ned. po sv.
Trojici, nu na:-oz. P. Marie, 30. New!).

Buju-(:, v pand. po lv. Mat., po sv. Jiří. po
ev. ZoGi, pn ntčtí sv. Jana, po nv. Vol-čile,
po uv. Mikuláši.

Balkova. na obrňošav.Pavla, na nalezení
sV. Kříže, na sv. blčpdua krále, na ev.
Lucii.
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Revúce Velká. v Gem. stol., na sv.Joa.,
13. června, na av. Matouše, 16. pros. &
vždy den před tím trh na dob.

Rimavská Sobota. 6. ledna, na květnou
ned., 16. května., na av. Marketu, na stětí
sv. Jana, na sv. Voršila.

nožemberk, Liptov., 7. ledna, 19.března,
na vatoup. Páně, 29. září, 1. prosince, nad
to ještě od 3 Kralů až do velikonoci kaž..
čtvrtek trhy na dobytek.

Sabinov, 24. února, 24. dubna, 24. června,
na pov. sv. Kříže, 7. pros.

Sal-vaš, v Békešské atol., na av. Matěje,
zvlášťna dob. ,na av.JanaKřt., na sv. Luk.,
na av. T0máěe.

Schechleby (Xlib), v Hont. atol., na obrác.
". Pavla, na.sv. Filipaa Jak., na sv. Jana
Křt., na Majd., na povýšení ev. Kříie, na
av. Kateřinu.

Segedin, na sv. Jiří, 31. července, 10. říj.,
30. září, vždycky se počíná v pond.

Senec, (Wartberg), v Preěp. stol.,6.1ed. na
ned. květnou, na av.Urbana, 13. září, 18.
října, den před tím trh na dob.

Senice. v poud. po ned. Okulí, na ned. Mj
aerik., na ned. po Božím Tele, v pon. před
rozeslánlm sv. apoštolů, na av. Anguetina,
druhý pon. po sv. Michala, na sv. Alžbětu,
na av. Tom.

serdnhelywtředišmnSitnaneb Čalokezy,
na den ev. Prysky, na sv. LadiaL, 2. čer
venge, 11. liatop.

Sered, v Nitr. stol., 2. února., 15.květ., 24.
června, 15. října.

Sjelnlce, v Lipt. stol., 2. února, naneděli
Okuli, 1. května, 25. července, 2. llatop.
a od 1. ledna až do velkonoei trh na
dobytek.

Skalice, druhý den po hromn., v out. po
ned. Reminiscere, v out. po ned. Rog-ate,2.
července, na sv. Jakuba, na naroz. P. M.,
1. listopadu, 13. proa. a den před tím trh
na dobytek.

Slovenska Llpčo, 6. ledna, na ned. Sep.
tuageima, na sv. Ducha, na sv. Jakuba,
4. října.

Sobota Spišská, 6. ledna, 24. dubna,na
sv. Bartoloměje, 1. Estap.

Sobotlště, v Nitr. stol., na av. Matěje. v
pond. velikonoční, na nanebevLP. Marie,
na sv. Matouše, na sv. Lukáše, po početí
P. Marie.

Sally, při Joli, 24. února, 24. března, 19.
května, 4. srpna, 22. září, 3. listop. a trhy

_ na dobytek.
thv, v Žel. atol., 15. květ., 16. erpna,21.
_, září, 5. listopadu.
Sandorf. v pond. po ned. Palm., v outerý
_ avatoduůnl, na Bartol., na av. Luk.
Saryš, na ned.Llitare, na rozeslání sv. ap..

15. srp. 11. llstOp., vždy ve středu.
rlnb .,ve středu po jmenu P. Ježíše, na

ned. eminiacere, ve středu před Veliko
nocl, ve středu před av. Duch., 21. září,
ve středu před Vánoci a 3 dní před tím
trh na dobytek.
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Snůun, na obracení ev. Pav., na sv.Joe..
na sv. Stanislava., na prom. Krista Pana,
na povýů. sv. Kříže, na av. Havla, na sv.
Ondřeje, vždy v následující středu a to

. ho dne trh na dob.
Sopron, v out. po ned. Invok., ]. květ.,
__7. srpna, 19. listop.
Stávnlce, každé suché dní, a vždy vpon.

před tím trh na dob.
Stará Tína. v out. po 3 Králích, poned.

Judika, po vstoupení Páně, po sv. Mich.,
po ev. Kateř., a vždy den před tím trh
na dobyt. i každou aobotu znamen. trh
na obilí.

SlartVes. v Spiši, na ned..Palm., 29. čer—
vna, 4. října, 8. pros.

Stare, v Zempl. stol., 22.1edna., 24. červ.,
. 26. července, 28. září, 80. liatop.

Stare Hrady (Uherské), 6. led., 6 květ.,
2. srpna, 21. am, 28. října, a vždy den
před tím trh na doh.

Streda, při Váhu, 2. února, 16. květ., 24.
června, 15. srpna.

Stupava, v Preep. stol., na zelený čtvr.,
[. května, 25. června, 20. arpn., 6.1istp.,
21. proa.

Sigi-any, na 3 Krále, 24. dub., na svatou
Zoňi, 26. červenec, 8. tářn'.,dva týd. pO
ev. Michalu.

burany, v Nitr. stol., 25. led., !. května,
10. srpna, 2. liatOp., a trhy na dob.

Sv. Kříž, při Hroně, ten týd. po hromn..
po ev. Jiří, po sv. Jana Krt., po nanebvs.
P. Marie, po ev. Mich. a po obětování
P. Marie; vždy v pon. trh na dob., a v
out. trh výklad.

Sv. Martin, v Turbi, 24. února, na zel.
čtvrt., v pon. před Sv. Duchem, na sv.
Vavřince, na av. BartoL, na sv. Martina.
Nad to na vlnu 25. a 26. květ. a 26. i
26. září.

SV. Mlkulúš. v Liptově, na ned. Reminis
cere, na neděli Exaudl, 24. srpna, na sv.
Mikuláše.

Těkov. (Pars), na ned. Invokavit, na vat.
P., 8. září, 11. listop.

Temešvár., na ned. Reminiec., na svatého
Ducha, na ned. před ev. Mich., 6. pm.
podle star. kalend.

Teplice, v Trenč. stol., 19. břez., 29. červ..
2. září, 7. pros. a den před tím trh na
dobytek.

Terezyopel (Subotica), v Banátě, na vet.
P. podle ntarého kalend., 6. proc. s velk.
trhy na dob.

Tisovec, 17. led., 19. květ., na av. Vavř.,
na sv. Exner.

Tokoy, 25. břez., 24. června, 26. červen.,
22. září, 26. října, 21. pros.

Trend-in, 2. února, v pondělí po ned. Ju
dika, na sv. Ducha, & červen., na avat.
Pet. v okov., na. ovýe. sv. Kříže, na av.
Lak., na sv. On '., a přes celý půst v
v pond. trh na dob.

Trnava., 11. led., a 16., 22. a 27. února,
19. a 21. dub., 14. a 19. června, 26. a



Výročnítrhové na Slovenku.

31. července, 30. srp. : 4. zůřl, 18.823.
října, 6. a 11. pros.

Trnovee, v Lip., na sv. Met., na. sv. Du
cha., na sv. Vavř., Havle :. Lucii.

Trstennn, v Oravě, v pon. po sv. Dorot.,
v out. mtodušníam sv. Jiří, 16. červen.,
na. den po nanebevz. P. Marie, v pon. po
ev. Martinu.

Turnny. v Turci, 5. ledna, na sv. Ducha,
na. sv. Emericha..

Tvrdošín, v Otavě, \? pon. po obrůc. sv.
Pavla., !. květ., na povýš. ev. Kříže, v
pon. po všech Svatých.

Ungvůr (Uhvdr), 25. led., na. ned. Palm.,
?. května., 25. července, 29. září.

Vacov, ve středu před květ. ned., 2. červ.,
16. řijna, ten týden před Ván., u velk.
trhy na dob.

Vnryn. v Trenč. atol., v pon. po ev. Fab.
& Seb., po Llltnre, po ev. Trojici, po uv.
Marketě, po natoz. 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., !. řijna.

\'ellre Topolčany. na. sv. Antonína, na
sv. Rehoře, 6. květ., v pond. po ov. Troj.,
na av. Md., na sv. Bnrtol., na av. Mat.,
na sv. Loap.

Velký \'nradiu. 6. led., na.Boží Tělo, 2.
července, !. září, 4. řijna_

Vesprym, 6. led., na sv. Rehoře, na av.
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Flor., 10. srpna, na. naroz. P. Marie, 6.
prosince.

Vrnblnny, na ned. Seng., Miner-ik.,!.
srp., 25. liatop., 21. pros.

Vrbové, v Nitr. atol., ten den po novém
roce a před ním trh na dob., v pon. po
Seng., na.ned. Palm., po Kantůte: předch.
pátky trh na dob., též 16. červ., 22.
července, 14. září, 11. liabop. : vždy před
tím trh na dob.

Vrbovcc, v Nitr. etol.,v pon. před těmito
dny, totiž před obrác. uv. Pav., před Ju
dika, před Kantáte, před ev. Jan. Křt,
před naroz. P. Marie, av pon. po všech
Svatých.

Zemplín. 6. února.
Zemplín. 4. ledna, na av. Matěje, 30. li

atapndu.
Zvolen. 12. ledna un dobyt., na ev. Mat.,

na zelený čtvrtek, na Boží Tělo, 14. září,
na sv. Alžbětu, jen na dobytek na svet.
Tomáše.

Žebrokreky, v Nitr. atol., na zelený čtv.,
vo stř. před vetonp. P., v out.. před Bo
žím Tél., na povýl. sv. Kříže, v pon. po
ev. Žofii.

Žornovlcc, pon. po av. Fab. n Šeb., po
ev. Troj.. po ev. Jak.

Žilina, v pondělí po ev. Dorotě, 10. dub.,
na. ev. Filipa :. Jak., na Boží Tělo, na
ev. těp. král., na povýi. sv. Kříže, na.
sv. Havla, na av. Lucii.

OpraVenL
V..—_

Debllu (okres Tišnovaký.)
!. na. den sv. Fab. & Šob.,

2. třetí postní ponděli.
3. ponděli po nv. MIehnlu.
4. první pondeli po Mladátek.
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Dědictví ss. Cyrilla &Methodia jakqžď
čtenářům Mccavana '.

odporučíti máme za potřebné & prospěšné.

Časopis tento přináší nejen náboženská i mra—

vn—zábavná ipoučná p jednání, ale také. zprávy

r—írkevmz našich vlastí iz cizozemska. &!zvláště
o všem, m se týká Velehradu hašohudlWait.

něho. Takl uvádí se vždy ve známou kd) na
knihv /. Dědictví vydáxají. jako jm.. záložitueti
Dědictví “yrino \Ietlmdějslého, kte-n' palm—dů
se týkají aneb jim Jsou zajímavé. Kdaby ae před
_-latiti chtěl aneb si přál předešlé ročník:. (v)"
chází od ruku 184W. míti, nechť se ve frankz

vanám listu ubrátí na“ Expedicí „I-Dam“ v knčh

mnpentví_Antonína Nitsche na velkém náměstí
v Btw... [ (miki Wink 1.860 a 1861. jsou úplně

rozebrány. Vychází počátkem r. 1861 třikráte uo
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