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Kalendář na. rok přestupný

1868.
Ročník sedmnáctý.
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla & Methodia.
Pořadatel:

iran Kř. Vojtěch,
prot theologie.

Hvězdářskou část vvzdělal :
Dr. Florian.
Sindler,
ředitel techniky v Brně.

6951389'M"f

V Brně?
'v komisi :: Antonina Nitscho v Brně, Bedřicha Grosse v Olomoucl
a Karla Řlvnůčo v Praze.
Tiskem Národní kněhtiekámy Josefa Šnaidra.
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(měsíc třikrálový) mís 31 dni.
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Únor (měsíc hromniční) má. 28 dní.
Polsky: Luty. Ilirsky: Velača.. Slovinsky: Svečan. Rusky: Februar.
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Flašky : Marzec. Ilirsky: Ožtúak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.
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Červenec

(měsíc Cyrillomethodějský) má 31 dní.
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(měsíc poutnický) má 31 dní.
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Září (měsíc anjelský) má 30 dní.
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(měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.
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ListOpad (měsíc všech Svatých) má 30 dní.
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(měsíc vánoční) má 31 dní.

Polsky: Grudzieň. Díra.:Prosinec. Slovinsky:Gruden. Rusky:Decembr.
o “5

Slunce

" %

Svůtkyaslavnosti

5 ;

|

“„

církevní

&

a) a

Měsíce

. l- .

chod
| P"|

h. m.|h. n.lh.

1Ú."“WEligius . Nataliavd.

|

vý_ * á d ČWŠĚI mě

„? ,

m.lb. m.| & P

8.6

755 4 3; 5 50 836

2 St. 1-1-8. Bibiana p. Aurelia m.
3 “. S. František Xav. I-Iilaria m.

7 36 4 2 6 49 9 37
7 37 4 1 7 55 10 31

Š o o'

4 P.

*S. Barbara m. Petr Chrys.

7 39 4 O 9 61116

Ě „5€ C

5 S.

S. Sabbas op. Potamin. m.

7 41 4 0 1021 11

Ned.

13. nflu-Hud.

_

'J'yrlí iai ton, latm'ýž

Šíii má.

p'ri—

É ;. 5;&
3- 3 3; 5'

— áo .d„ 3+ :;'

Mm.. 1.*.

6 5. S. Mikoláš b. Leoncia m.
7 P, S. Ambroš b. uč. c. Theodor

7 42 4
11|37 O 27 '; o _o:“
7 43 4 0 ráno O 57 E ČŠ Š' ::

8 i? Njn?

7 44

3 59

0'51

] 25

'$ Ž 35 ;.

77 46
7 47
7 48

59
33 59
3 59
3 59

32
4
5

52
2l 20
2 51
3 25

: _,-"2
:- :. .;>_
=:

19 Št..
11 P.
12 S.

"_mč'2,1.1).5.1. S. Sofron.

'" Melcbiaš
S. Leokadia
m. Valeria. m.
S.
pp. Hermogenesm.
+ S. Damasus pp. Eutychius m.
S. Synesius m. Maxencius
m. _
.

raid.

alfa

»

3
16
29
39

.7 ,.

k:;(nzw
- ...-k Juumš.
.

„,-É š ...

.Íza

___—_____.,

4 3 ,.: ; iš“

S. S iridion b. Eutropia. m.

4 47 „_ © __.

. S. Lazar b. Vivina p.

5 38 V
6 33

Í

-;-S. Gracian b. Basilian m. __i

8 31

'H- S. Nemesius m. Fausta

9 32

SW).. 1.

(Í\-"\h=5.

„!.Ěíu

';

.

Luk. JŠ.

“

-'- á: ::.-„Š

'

Ž'ŠÉŠ

s. Amon m. Theofil m.
1 P. S. Tomáš ap. Festus m.
22 Ú. S. Zeno m. Florus m.

7 54 4 1 11|39 7034
7 55 4 1 večer 11 37
7 5 4 1 O 27 ráno

' 3 St.

7 56

1-1-8. Viktoria

m. Kleomenes.

7 Adam &Evalrmina.

Lagunu-ni l'alr'ů. S. Anastasia

Rudel?

n'

"5.2 _.2:mí 1. (_ ,

._.\;. |. :_V
ul,
*

4

2

O 50

O 39

St. več. 7 56 4 2 1 15 142

6 ; bí. 5.816354. S.Marinus m.

..lb

7 * Sv. Jan ap. Theofanes m.
8 13. Mlaďátek. s. Theofila m.
9 U. S. Tomáš kant. Honoratus m.
30l ŽL. S.
S. David
kr. pp.
Rainer
b.
Silvester
Melania.

""

7 31

.

.

25 l'.

_.0ŠM:
,:
cn
> ""

S. Lucia p. m. Otilia p.
S.
'Btina m. Ireneus m.
+ S. Eusebius b. Albina m. ;?

4 C.

:; " _ga
: E : _vg

_v

7 57 4 3 l 43 2|48

gÍ-Šgš
%: g ;
%a: g
g_=_f—j—
*; 1

„ gg :;
“ŠŠŠŠ

%'

7*57 4 3 2 15 3 57 :“.) Éř'nš
U V O
vízum..

tak. 3.

?. “g_i-g

gišz.;

'__iJil-:;- “E

7 :7 4' 4 252 5 7
7 58 4! 4 3 37 616
7 58 4 5 4 33 7 21

33—52;
_:3 a;
F: ; 25g

77 58
58 44 67 56 38
50 89 lg
10

.;:. ŽŠ
“jag&
? s >
1—41)

CÚ

.= Ř (:

15

1. Přehled židovského kalendáře na rok 1868.
Dle počtu židovského 5628—5629.
Počet křesťan.

Počet žodovský.

27. ros. .
5. edna .
25.
„
.
24. února .

7. března .
8.
„
9.
„
.
24.
7. dulšna
8. „ .
13. „ .
14. „
23. „
10. května .
22.
„
27.
„
.

1. Tebeth
10. „
1. Šebat
]. Adar

.
.

.
.

.

7. července .

Počet křesťan.

20. července .
.

19.
17.
Půst Esther
18.
Purím
20.
Snšan Purim
26.
]. Nisan
1.
Zač. svátk. velik. ' 2.
Druhý svátek“
7.
Sedmý svůlek'
8.
Konec sv. velik!
9.
17.
]. Ijar.
Lag B'omcr
15.
]. Sivan
9.
Slavnost letnic“
15.
Druhý sválck'
24.
]. Thamuz.
Půst dobytí chrámu

Poanamenůní.

„

srpna
září
„
„
„
října
„
„
„
„

.

.

. .
. .
. .
.

. .
. .
. .

„
.
listopadu
prosince
„
„

.

.
.
.

Počet židovský.

1. Ab.
Půst spal. chrámu
]. Elul
Nový rok 5628
Druhý sv. novor.
Půst Gedaljab
Slavnost smlření*
Slsv. pod zeleným'
Druhý svátek“
Slavnost palmova
Konec sl. pod zel!
Radost Ze zákona
1. Marchešvan
!. Kislev
Posvěcení chrámu
]. Tbebetb
10. Půst obležení

Jeruzalema.

Slavností hvězdičkou' snamsnane se o židů přísně slaví.

11. Pohyblivé svátky na rok 1868.
Slavnost Jmena Ježíše 19. ledna.
Neděle Devítnik 9. února.
Památkamodlit.RN. J. Ch.ll.ůnora.
Památka umně. P. J. Ch. 18. února.
Popelečnl středa 26. února.
Památka trnové koruny P. J. Ch.
28. února.
Neděle první postní 1. března.
Památka kopí a hřebů P. J. 6. března.

Hod Boží svatodušní 31. května.
Nejsvětější Tro'ice 7. června.
Hod Božího tě a 11. června.
Slavnost nejsv. Srdce. P. Ježíše

19. června.
Slavnost přečistého srdce P. Marie
21. června.
Slavnost sv. Anielův strážných
30. srpna.
Slavnost Jmena P. Marie 13. září.
„
plátna
P. J.J. 20.
13.března.
března.
ran P.
Slavnost růžencova 4. října.
„
ne'dražšl krve P. J. Ch. Slavnost mateřství bl. P. M. 11. října.
2 . března.
Obecné posvěcení chrámu 18. října.
Slavnost 7 bolestné P. M. 3. dubna.
Slavnost čistoty bl. P. M. 25. října..
Neděle května 5. dubna.
Slavnost ochran bl. P. M. 22.1istop.
Zelen' čtvrtek 9. dubna.
Prvni něděle & ventní 29. listop.
Hod oží velkonočni 12. dubna.
Maso ust počínaje dne 7. ledna, trvá
0 25. února.
Prosební dni 18., 19., 20. května.
Na nebe vstoupení Pane 21. května.
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III. Dnové postní.

Dnové postní jsou v kalendáři znamcnaní jsou nejpřísnější dnové
našem pro úplnou jistotu zname
menáni troíímc' znameními. Dnové
jedním černým křížkem znamenéní,
jsou takoví dnové postní, v kte
réž každý kat. křesťan masitých

postní, kdý dy
se totiž
zachováti
dokonalý.
povinnomá
jestpůst
se
zdržeti masitých pokrmů a s olu
jen jednou za den se do syta najísti.
Spolu též připomínám katolí
kům

dzb'cese Brněnské,

že neídůst.

.— Pan biskup náš oběžným listem ze
Eokrmů
zdrželi
musí, může.
ale více
rát za seden
se nasititi

Dnové dvqjím černým křížkem zna 6. listopadu 1865

' z'lostzběíi do

menaní jsou rovněž dnové postní, volz'tz'ráčil, v rodin ch nezůmož
na kteréž masitých pokrmů jísti se nýchk maštění a přípravě jídel
dovoluje, ale poroučí se Církvi i v postní dny užívati jakého
svatou jen jednou za den do azyluse
najistz'. -— Dnové červeným krížkem

koliv sádla.

IV. Čtvero suchých čili kvatombrovýeh dní.
3. Dne 16., 18. a 19. září.
4. Dne 16., 18. a 19. prosince.

1. Dne 4., 6. a 7. března.
2. Dne 3., 5. a 6. června.

'

V. Nedělní plemeny.

E. D.
VI. Posvátný čas velkonočnt
trvá od čtvrté neděle postníaž

šeně a úplné se vyznati čili zpo

du slavnosti Nejsvětější Trojice.
vídati, a nejsvětější svátost oltářní
V tomto posvátném čase povin- čistým srdcem a pravou pobožnosti
novém jest každý katolický křesťan, přijmouti. Kdo nehodné přijímá, ne
knězi k slyšení zpovědi ustanove—vyplnil zákon církevní, a nového
němu se všech hříchů svých skrou- hříchu se dopustil.

VII. Znamení obéžnic čili bludic větších.
Jmeno.
Znamení.
Jmeno.
Znamení.
. Dohropán (Mercurius)
Q 5. Králomoc se 4 měs. (Jupiter) ŽL
. Krdsopanl cili Lada (Venus) 9
G. HladoletsB měs.(Saturnus) 'lZ

*

»“

Země s 1 (Mars)
měsícem (Tellus) (?
7.
. Smrtonoš
8. NebešťankasSměs.(Uranus)
Vodam (Neptun).
Mimo tyto větší oběžnice jest mnoho jiných menších, podobajících
sc hvězdám 9. ——12. velikosti, to 'est tak malým, ano zdánlivě nejmen—
ším' hvězdám, které prostým okem, ez hvězdářských dalekohledů nejsou
ani ]: spatření. Posud jich bylo 54 vypátráno, z nichž nemají všecky
posud jmena, aniž znamení, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazy—

thum—

vají se Planetoidy.
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VIII. Zatmění slunce 8. měsíce.
Roku 1868 budou dvě zatmění slunce , z nichž první připadne
dne 23. února mezi 4. a 6. hodinou odpoledne, u nás jen málo viditelné.
Druhé zatmění slunce bude dne 18. srpna, jen ve východní Africe,
v jižní Asii a v Australii viditelné.
Zatmění měsíce téhož roku nepřipadue žadné.

Roční časové.
Jaro započne 20. března o
Léto
21. června „
Jeseň
„
22. září
„
Zha
„ 21. prosince„

8. hod. 59 min. rano.
„ 10 D

5.
7.

„

37

„

večer.

l.

„ 34

„

„

IX. Noremni dnové.
.

Posvátné doby (Tempus sacra
tum), v nichžto po zákonu církev
ním zapovězeny jsou věelikě hlučné
kratochvíle, plesy čili baly, veře'né
hudby čili muziky a tim pódo né
zábavy, jsou:

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

6. duším.
esy búly), hu d b (muzik
všelikě divsldeíní hry syvšecky ŠŠŠ
bavy veřejně zakázány jsou též nej
1.Dobaadven'tníasvatky vyššími zakony císařskými:
vánoční až do slavnosti svatých tří
1. Poslední 3 dni adventní, dne
Králův.
22., 23. a 24. rosince.
2. Celý čtyrycetidenní postní
2. Na Bo í hod vánoční, dne
čas a týhoden velikonoční až do 25. prosince.
neděle průvodní.
3. Na stí-edu popelečnou, dne
3. O čtveru suchých čili 26. února.
4.
Na slav. Zvěstov. 'P. Marie.
kvatembrových dnech, jakož i v
5. Po celý sv. týden před Ve
pátek a v sobotu po celý rok. .
4. Ve svatvečer před hlavními likonocí.
6. Na boží hod velikonoční.
svátky.
7. Na boží hod svatoduění.
5. Na den sv.apoštoíův našich
8. Na slavnost Božího Těla.
Cyrilla & Methodia, k němuž jistě
9. Na slav. Narození P. Marie.
každý katolík \! národě našem do

X. Letópočet nové doby.
Rok 1868 po narozeni Pana a. Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok
mající 366 dní.
Rok tento jest:
Rok tento jest:
6033 Od bitvy na Bílé Hoře .
Od stvoření světa . . .
248
4262 Od smrti císaře Josefa II. .
76
Od zalo
patogeynísvěta
Říma . . .
2621 Od založení Rakouského moc
nářství
. . . .
64
Od narození Krista Pána
1868
Od zkázy Jeruzaléma . . 1799 Od nastoupení císaře Fran
Od císaře Konstantina
. 1562
tiška Josefa I. (dne 3.

Od říchodu sv. Cyrilla

glethodis

a

do krajin

prosince 1848.)

.

.

.
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Od uvedeni jazyka českého

do úřadů a, do škol . .
československých . . . 1005
Od založení Pražského arci
Od založení Dědictví sv. Cy
rilla a Methodis v Brně
biskupství . . . . . 524
(na den sv. Víta 1850).
Od vynalezení Ameriky . . 376
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Svatí patronové zemští,
jichžto památka slavně se koná v zemích našeho císařství Rakouského“

Sv. Cyrill

a Method,

července na Moravě.

Sv. Jan Nepomucký,

dne 5. Sv Michael, dne 29. „suv Ha
liči.

dne 16. Sv. Hedvika,

dne 15. října ve

Slezsku.
května v Čechách.
dne 27. červnav
Sv Vaclav, dne 28. září v Če Sv. Ladislav,
Sedmihradsku.
chách.
dne 7. května v
Sv. Štěp án, dne 20. srpna v Sv. Stanislav,
Uhřich.
,
v.
eo ol
dne 15. lislo adu v
Sv. Eli „, dne 20. července v
Dol. giakousku.
p
Chorvátsku.
dne 4. května v H.
Sv. Jan Krostitel, dne24. červ. Sv. Florian,
Rakousku.
v Slavonsku.

s M-

a,

Sv Marek, dne 25. dubna v Be.
dne 1. září v Koru
natsku.
tansku.
Sv. Ruprecht, dne 14. zm v
Sv. J irí dne 23. dubna v Kra
Solnohradska.
jinsku.
Sv. S iridion, dne 14. prosince
Sv. Josef, dne 19. března v Koru
v almatsku.
_
tansku, v Krajinsku, v Pomoří, Sv. Virgil, dne 27. listopadu v
Jižním Tyrolsku.
ve Styrsku a v Severním Ty
rolsku.
Sv. J ust u s, dne 1. listop. v Teretě.

Sv. Jiljí,

Nejvyšší císařský rod
panující v říši Rakouské.
J. ap. Veličenstvo
František

Děti Jeho Velič. cís. Pána.

J 0 sef I., z Boží milosti Císař Ra
Cís. Výsost, arcivévodkyně G i
kouský, kral Uherský, Český, Lom s ela, naroz. dne 12. července 1856.
bardský, Benátský, Dalmatsk ý, Uhor—
B u d o If, králevič, naroz. 21.
vatský, Slavonský, Haličský, Vladi srpna 1858.
mirský a Ilirsk , markrabě Morav
ský atd.. nero il se dne 18. srpna Rodičové J. Velič. cís. Pána.
1830, za plnoletého rohláěen dne
František Karel (Jos.) syn
1. prosince 1848.
dyž byl Jeho
strýc, císař P. Ferdinand 1., dne císaře Františka I. (1- 1835), naro
2. prosince 1848 v Olomouci ko— zen dne 7. pros. 1802. Chot ieho
runu složil, a Jeho otec, arcivo'voda Zof ie (Bedřiška, Dorothea, Vile
František Karel trůnu se o řekl, mína) dcera “|“ krále Bavorského
nastoupil vládu. — Chot císaře P. Maxmiliana Josefa, nar. 25. ledna
Alžběta, Amalia, Eu nia, dcera 1805, zasnoubena dne 4. list.1_824.
Jeho k. Výsosti Maxmšieana Josefa, Bratří Jeho Velič. cís. Pána.
vojvody v Bavořich, a Její k. Vý
F e r d i n a n d (Maximilian,
sosti Ludovíky Vilemíny, nar. 24.
Jos). nar. 6. července 1832, císař
Eros.
1837,
zasnoabena
ve
Vídni
V Mákus
ne 24. dubna 1854.
2*
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Kalel Ludvik, nar. dne 30. 18. dubna 1793. Zaenouben s Marií
července 1833.
Annou, dcerou 1-krale Sardiněkéko,
L n d v i k (J oseí,Anton,Viktor), Viktora Emanuela, nar. dne 19. září
nar. dne 3 května 1842.
1803, zasnoubena ve Vídni dne 27.
února 1831.

Bratr a. sestra otce Jeho Velič.
císaře Pána.

Maria Klementina, narozena

dne 1. března 1798, zasnoubena
Ferdinand I, Dobrotivý, dne 18. července r. 1817 s kral.
bývalý císař Rakouský, naroz. dne princem obojí Sicilie, Leopoldem.

'

Vytah
příjmů a vydání při dědictví sv. Cyrilla &.Methoděje od
1. ledna až do 31. prosince 1866.

Příjem:
1. Koncem roku 1865 zbylo:

65779 zl. II“/„, kr.

2. Příbylé'
údu.
a dop istiny
Ikůů) (pristoupenlm
. nových
. .
3. Splacené jistiny.
. . . .

1959 „ 60
3060 „ —-

4.

3846 „ 7355,J „

roky

5. Ztěženého za knihy

„
„

626 „ 44
Summa.

„

75271 zl. 89

kr.

Vydání:
1. Vydané úpisy
.
. . . . .
2. Na nové díla: a) honoraru . . . . . .
b) za tisk
.
. .
c) za vazbu .
3. Na dané . .
.

4. Provedenó nedoplatky.
5. Jiné výlohy

.

.

. .
.

.

.

.

Summa
Když se od příjmů
. . . .
odtahuje vydáni.
. .
.
Zbývá. k dalšímu účtovanl

3040
482
2656
894
720

zl
„
„
„
„

—
31
50
—

kr.
„
„
„
„

477 „ 75 „
93 „ 47 „

8364
75271
8364
66907

zl.
„
„
zl.

3 kr.
89 „

3 „
“86 kr.

Výkaz jmění.
1. Ve veřejných fondech

2. U privatniků.

59420 zl. — kr.

.

1300 n _

3. Na hotovosti .

Summa

. .

V Brn &, dne 31. prosince 1866.

Ludvík Tidl,
tovident.

Fr. Šušll,
ptarouta.

n

6187 „ 86 „
66907 zl. 86 kr.

Fr. Maršovský,
pokladn
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Stanovy.
g. 1.

Účel dědictví sv. Cyrilla a

stávající zákony tiskové zevrubně
zachovávati.
5. 4.

Methoděje.

Zřízení Dědictví.
1.Spoluúdem Dědictvístáti

Dědictví pečuje o zvelebení

lidu Moravskěh o, jakého náě

čas požaduje; o zvedení vě e str an se může každý, kdož za sebe jeden
né, avšak na základě víry k a kráte za vždy položí 10 zl. 50
t ol i c k é,
politiky.

s vyloučením všeliké kr. r. č.
2. Kdo však témuž ústavu

105 zl. r. č. v'énuje, považován
g. 2.

budeza spoluzakladatele,

obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
Prostředky !: dosažení účelu avydaných
zdarma.
tohoto.
3. Kdo 'ednou na vždy dá
ude téhož ústavu
1. Spisování a vydávání kněh 42 zl. r. 5.,
I'. třídy, a obdrží
a sice netoliko výhradně nábožen spoluúdem
ských, nýbrž vůbec vzdělávacích & 3 výtisky. — Kdo 21 zl. r. č.
k duchovním potřebám věku na dá, stane se spoluúdem 2. třídy,
ěeho prohledajících, zvláětě d ě_'e a obdrží dva výtisky. -——Kdo
pis u, země pisu, poznání vla—10 zl. 50 kr. r. &. položí, bude
sti, přírody, řemesel a orby spoluůdem 3. třídy, a obdrží jeden
a t. d. I v zábavných spisech výtisk zdarma.
Kdyby bylo zapotřebí dru
obsažena býti má buď obrana, bud
stvrzování pravdy některé katolické, hého neb třetího vydání ně.
které již vydané knihy, spoluůdové
jížto se odpor časový dotýká.
Vydávati se budou Dědictvím ji dostávati nebudou, nýbrž budou
knihy ve trojí řadě:
se prodávatiaby
ve prospěch
Dědictví,
se nákla <pokladnice
nější díla
a) Oběírné životopisy svatých.
vydávati mohla.
b) Spisy poučné.
4.Řehole, děkanství (vi.
c) Spisy zábavné.
Casopisy a všelijaké listy běžné kariaty),osady, kněhárny, iko
— Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a ly,rodiny,spolky,bratrstva

Methodia jest „Hlas, časopis cír atd. vstu ují dvojnásobným
p ří s p 6v em do a oluzakladatelství
kevní.“*)
3. Předměty umělecké, k. p. a v nadřečené tří y.
Spojí-li se pak tu ani el
obrazy, zeměvidy čili mapy atd.

s

5. 3.

manželkou
liko základ svou
010 vz.jeden
50 kr.to
r.

Šetření zákonův tiskových.

6., vydávají se jim knihy jen do
úmrtí prvního z nich.

Při v dávání časopisův, kněh,
Aby úmrtí spoluúda
běžných, ( razů a t. d. budou se přišlo ústavu tomuto ve zná—

most,
') Jelikož výborný tento katolický list
věeliké zprávy stran Dědictví na
šeho přináší, & na něj činěné přcptáv
hy zodpovídá, dobře by bylo, kdyby ho
ůdově cpolečně podlé farníchq osad

cdbírali.

,

žádají

se vel. pp. du—

chovní pastýřové, aby úmrtí
takové pokladníkovi Dědictví,
třebas přímo poštou oznámiti
ráčili.
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Podobné oznámení písemního a Methodia vede výbor setávající
zapotřebí jest, kdykoliv spoluúd : kněží, kteří buď v Brně, buď na
některý buď k vyšší důstojnosti vy blízku přebývají.
10. U jiných osob a úřadů za
nikl, aneb se jinam přestěhoval.
Poznamenání l. Rodinase beře, stupuje Dědictví sv. Cyrilla a Me
pokud jmeno se netratí. Dcery thodia starosta, a jeho zaměstnání
provdané, s nů-li není, odbí jeden z jednatelů.
11. Výbor scházívá se čvrt
rati budou knihy, pokud žijí;
dítky pak jejich, jiné již jmeno letně, a k vyzvání starostovu i ča—
nesoucí, nemají již píáva to stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí
hoto.
v poradu bral, a většinou hlasů při
Poznamenání 2. Polovice vkla tomn eh výborníkův o nálezíeh pro
du, totiž 5 zl. 25 kr. r. č. se celé ědictví platných rozhodoval.
— Výbor má právo, počet ůdův
nepřijímá.
5. Každému'volno, doplněním svých odcházejících doplniti nebo
vkladu u vyšší třídu postoupiti. i rozmnožiti, avšak ne jinak než
Zašle-li tudíž k. př. s oluúd 3. třídy katolickými kněžími, a hsždoroěně
k prvním 10 zl. 50 kr. r. č. opětně uveřejňuje zprávu o činnosti své.
12. Každý spoluúd Dědictví má
10 zl. 50 kr. r. 6., stane se spolu
ůdem 2. třídy, a tak dále.
právo, písemně návrhy své činiti a
Avěak spoluúdství postoupiti přání svá projevovati dotčenému
výboru, kterýžto při svých shro
jinému nedovolu'e se.
6.Každ přistupující mažděních zavázán jest, jich svědo
račiž jmeno a místo přebývání svého, mitě v úvahu bráti a dle nich po
'akož i bisku tví a děkanství (vi kud potřebno, prospěšno a možno
kariat) a posední poětu zevrub jest, se zachovati.
ně udati.
13. Ve sporech z poměrů spol
7. Každý kněz, který jest ůdem kového snad vzniklých, odvolává
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, se k starostovi, a v domněle nedo
běh na sebe povinnost, buď ve statečném vyhovění k přísluěícím
slavnost bud některý den v oktavě c. k. úřadům.
14. Kdo témuž Dědictví obě
svatých apoětolů Cyrilla a Methodia
každoročně sloužiti mši svatou ze tuje práce své literní neb umělecké,
věecky živé imrtvé spoluúdy dotče obdrží k výslovně žádosti bono-'
ného dědictví; a bude-li libo a mož rár podlé výbornosti, oběírnosti &
no, i jinou mši svatou za obrácení důležitosti spisu svého, o čemž vý
“národův slovansk ch od jednoty bor úsudek pronese.
církevní odloučen ch, kterouž po
5. 5.
božnost jistě každ spoluúd co věr
ný katolík spolu Šonati neopomine. Rozesílání kněh a výtvorův
8. Zemřelí, za které někdo
uměleckých.
vkladek k Dědictví učinil, tak jako
O rozesílání kněh, spisův a
ti, jižto na smrtelné posteli nejméně
10 zl. 50 kr. r. č. za sebe do Dě jiných předmětův Dědictvím vyda
dictví odkázali stávají se účastnými ných postará se výbor. Každý při
duchovních milostí v předešlém (7,) stupující k Dědictví račiž ihned ozná
mitn, jakou cestou se mu knihy
čísle 'menovaných.
ždý, jenž byl vkladek uči mají posílati, aneb v kterém po
nil za mrtvého, pokud živ jest, kni blízkěm kněhkupectví je sobě bráti
by bez ohledu na velikost vkladu zamýšlí.
— ovšem nejméně 10 zl. 50 kr. r. 6. Poznamenání 1. Pravidlem
u věci této ostane, co na líst
— po jednom výtisku dostávati má.
9. Správu Dědictví sv. Cyrilla
ku tištěno jest, že na pouká
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zánl lístku svého každý spo
luůd v hlavní komisi \: ana

Antonína N it sebe, kněb up
cev Brně, iivnáče v Praze a

Kubínkovi jiné peníze pro
Dědictví sv. Cyrilla a
Metb. dluží, aby peníze
tyto též pod adressou výše
uvedenou zaplatit sobě

Grosse v Olomůci knihy sobě
vyblrati má. Kdoby však chtěl
poštou knihy své dostati, ra
neobtěžovali &v té i v ja
čiž se obrátiti írankovaným
kékoliv záležitosti Dědic
listem na jmenované kuěhku
tví
se týkající vždy čislo
pectví.
svého diplomu udali.
P ozn a m en á ní 2. Věeliké dopisy
g. e.
v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Mcthoděje buďtež po
Poměr
k
vládnímu
řízení.
sílány pod adresou na Fr.
Sušila, starostu Dědictví, pro
]. Vládnímu řízení se pone
fesora bohosloví; zásilky po obává nahlédati v jednání spolku,
něz pak bud'lež činěny v bdíti nad zachováním nařízení n
listech frankovaných pod prOpůičenémpotvrzení daných, aneb
adreseou:
všeobecnými předpisy stanovených,
a uzná-li za potřebu, přidati spolku

řísluělcího úřadu určeného cí
Pokladnictvi sv. _Cyrilla od
sařs ébo komisara.
a Methoděje
2. Kdyby se spolek rozejíti

z Brně (Dórm'ósl číslo 2).

měl, rozhodne výbor 0 imění v
Dědictví sv. Cyrilla a Me“
a podá o tom předběžnou
všickni, kteří budto Dě thodia,
zprávu vysokému c. k. místodrži
dictví druhou polovici telství, a svému P. T. nejdůstoj—
vkladu svého, aneb Seb. nějšímu p. biskupovi.

Poznamenání

3. Žádajíse duchu

Ř1d1c1 vybor.
Dr. tb. František &ďil, rytíř rusk. řádu sv. Anny II. třídy, čest
ný kanovník, prof. theol. v Brně, starosta.
——Frant. Maršwský,
ředitel v ústavu pro hluchoněmé v Brně, p o k lnd n ik. — Jan Ki. Voi
těch, proí. mramovědy v Brně, j ednatcl.-— Beneš, děkan v Příboře.
-— Dr. Jan anng. Bílý, farář v Předklášteří 'Piěnovském. — Dr. 61.
Josef Chmelíček, proíesor pastorálky v Brně. — Jan Faborský, farář
v Pobořelicich. _... Bedřich Gez'ssler, skutečný konsistorialni rada.,
farář v Telnici. — Tomáš Hájek, farář v Kurovicicb. -—-—
Dr. theol.
Damašek Hošek, vychovatel. — Jan Janoušek, titul. konsist. rada, dě—

kan a farář v Třebíči. — Karel Kandus, čestný kanovník Mikulovský,
kons. rada, děkan a farář v Cvrčovicích. ——Gunter Kalivoda, prelát
a opat v Rajhradě. — Pavel Krížkovský, kněz řádu sv. Augustina
v Starém Brne. — Beneš Method Kulda, tit. kons. rada, vikář a farář

na Cblumě. — Eduard Karlík, kanovník v Mikulově. — CW"

Lelek, farář ve Vodce v Prusku. — Peregrin Obdržálek, kaplan
v Pustóměři.
Hantišek Poimon, ředitel hlavni školy ve Slav'
gově.
-— Em.
hrabe"Póttmg,
ve 
vábsnicícb
-— Jak.
Procházka,kanovník
duchovní Olomúcký,
správce v děkan
klášteřea farář
Vorěuíi
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nek v Brně. -—Matěj Procházka, tit. kons. rada, gymnas. proí. v Brně.
tři Slota, farář na Slovensku. — Jan SoukoP, farář v Doubravici.
— Eduard Stuchlý, titul. konsist. rada, děkan a farář v Nesislavě. -——
Bedřich krabě Sylva-T roucca, kněz církevní. — Tomaš Šs'ml/era, farář
v Komíně. — Arnošt írek, prelát a opat v Nové Říši. — Dr. fil._ant.
Škorpík, tit. kona. rada, děkan a farář v Kučerově. — Karel Sqnídek,
gymnas. prof. v Brně, redaktor církev. časopisu „Hlas! ——Ant. Subert,
arcibisk. pražský notář, farář v Lulči. —_, Robert &adefla, akut. kons.
rada děkan a farář v Modřiclch.— Josef/Sum, děkan v Opavě. — Josef
Těšil—$,
tit. kons. rada, farář v Telči, bývalý c. k. školnví rada.. — Lud

vík Tz'dl, čestný kanovník, arcikněz, děkan & farář v Satavč. — Ignát
Vurm, vikář v Olomouci, poslanec zemský. — Jos. Vykydal, farář na
Velehradě. — Fram. Veber, farář v Miloticícb, poslanec zemský. ——
Dr. th. Frantiek Zez'bert,prof. círk. dějepisu a kan. práva v Brne.

Seznam zemřelých údův dědictví sv. Cyrilla
& Metoděje, pokud oznámeni byli.*)
Z arcibiskupství Olomoztckého.

7209. Komárek Simeon, domkář z Kunovic.
9357. Mayerová Anna, vdova z Kunovic.
11858. Botlík Vavřince. domkář z Kun0vic.
12823. Horsák Jan, podat-dn ík ?. Kunovic.
8319. Zavřel-ava Kateřina, vdova z Rastio.
11778. Dohnálík Frant., domkář v.!(ašticích.
11780. Gamss-ova Anna. vdova v Kroměříži.
7184. Boukem'kova Kateřina v Nivnici.
6906. Brančík Fab., ' .ník v Strabeniclch.
1571. Píštélák Valcnhn, čtvrtník z Nesovic.
2368. Veselá Barboru z Neaovic.
1766. Vp. Martin Zdnra, farář v Pustoměří.
12125. Hryniiíčiu Alex., domkář v Hluku.
2910. Ryšanlcova Rosa., vým. v Pustoméří.
12685. Kyra! Karel, kupec v Cbudobíné.
3922. Loničkova Frant. vým. v Puatoměři.
2157. Kratochvil Václav, '/.ník v Rozstání. 4088. Buchankova Anna v Pnstoměři.
9806 Růžička Jak., Viník v Chvalkovic-ích. 4.246.Sedláčkova Barbora., vým. z Podivic.
12696. Lossmanova Anna, vdova učitelská 5321. Raclavský Josef, výměn. v Drysicích.
v Chvalkovic'ích.
6779. Spisar Frant., 'Aník : Něm. Prus.
6301. Březovský Jan, čtvrtník v Petrově.
7679. Kojnlkova Vero., výměn. v Dryaícich.
2202. Pecháčková Vincencia : Mrlinek.
9849 Soldnn Libor, 'Aník : Něm. Prus.
1720. " š Josefa v Boršicích.
10561.Jursnkova Maid., výměn. vDrysieích.
5580. .vec-ová Christina v Tupesích.
9137. Slnváčkova Vikt., vdova z Bochoře.
8669. Netopilova Perpet., sodllm :: Starévsi. \ 10400. Kubík Petr, výměnkář : Bochoře.
13046. Kastingsr Ignát. mealsn v Bzenci.
9706. Soušek František, výměník z Králic.
5462.Máličkova Maria szřáslavíc.
2919. Střelák Anna., chalupnice :. l_(růlic.

9387. Mudrák Frant., čtvrtník z Hostětína.
1482.BekaninaAnna, služebná z Bejstrošic.
2172. Muller Frant., výměnkái'-z Nedvězí.
2864. Cekovský Tom., výměn. : Bejstroňic.
9863. Pospíšil J an, domkář z Bojstroňic.
3864. Štěpánek Fr.. pololáník v.Bejstrošic.
4966. Coufal Lukáš, výměnkář s Nedvězí.
6473. (_)šava Maria Anna, výměnkářka se
Zerůvek.
7121. Vyzdalský Antonia, vdova : Holice.

') Uctivó se žádají p..t. duchovní správcové, by ve své farnosti zemřelé spolu
údy dědlctví aspoň ku konci každého roku nznrímiti a vždy také čislo diplomu při
psati ai neobtěžovali.
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5870. Nevrla Antonia : Kralic.
5679 Malovaný Frant. IAlanů: z Kallio.
5675. Dokoupil Josef, ' ,lauík : Králic.
5445. Přikryl Josef, výménkář :: Vittonic.
Dvořáček Florian, 1],lllnilqizHrubšic.
Přemyslovsky Maria 7.Bedihoště.
Hamík Dom., familiant z Ottonovic.

Z biskupství Brněmkěho.
9995. Šandera Frant., domkář v Lukách.
6283. Hamža Teodor, kupec v Lukách.
2048. Forman Frant., krejčí : Maršovic.
61598.Kleveta A., měst. dcera v Boskovicích.
9822. J akvidova Vikt., vdova a Kamenice.
12638. Stražnicky Eleonora v Předklášteří.
1900. Musilova Kateřina z Rychtářova.
1598. Vysondilo ra Johanna v Brně.
11613. Hruza Frant., 'Ialanllgv Snovidkách.
11638.Zeman Jan, rolník v Sardičkach,
665. Kreizel Pav., kovář. mistr v Slavkově.
1605. Kučera Jan, '/ ník v Arcblebovč.
11162. Šebesta Jan, 1,1. v Hostčhradkúch.
9182. Vyleta Jan, '/,nlk v Stražovicich.
11161. Prokop Luk., obal. v Hostěhradkach.
1219. Sanca Jan, lietonoš v Brně.
319. Neural Matouš, mistr zdmečnický
v Jedovnicích.
161. Straits Jakuba, domkáře v Jedov
nicích vymřelý rod.
8124. Ludvík J akub, pololáník :. Bihařovic.
4049. Trávníček Ond., polol. z Morav. Prus.
4532. Kovářík Ignát , Val/únik : BihařOvic.

4983. Zeibert Frant., soukennlk v Třebíči.
1656. Soukalova Eleonora : Hunkovic.
1859. Chmelíkova Kosina z Přísnotic.
6902. Albrecht Frant., '/,l. v Lelekovicich.
11262. Fortelný Fr., zed. mistr v Kamenici.
1884. Vlček Mart., hrnčíř. mistr v Jemnici.
2251. Sparks Eličběta, občanka : Lisovic.
11024. Frimmlova Antonia z Hohdalic.
8395. Rntterova Josefa v Knčerově.
029. Kosař Jan, mistr kovář. v Letošově.
4315. Hever Jak., kovář v Čermákovicicb.
9033. Staněk Frantisek, učitel v Šakvicich.
43l8. Bystrý Václ.. I/„l. syn v Petrovicích
8071. Poláček Vav., výměn. ve Velatících.
4306. Slavík Matěj, celoláník v Dalešicích.
2770. Rolinek Jan, hospod. drah v Rožín

1785. Peliškova Josefa z Podbřezic.

2689.
Jan, 3:uik
32. Vystavěl
Krejčíř Filipp,
/,n£k:Pndbřezic.
!. Drůžovic.
7878. Kieswetter Františka v Bohonové.
3807. Dřevěný Jan, kovář v Nezlovieích.

52.46.Kosíkova Kateřina v Bošovicich.
6560. Hrmlský Josef, čtvrtnlk v Bosovicích.
3723. Malek Josef, domkář v Jevišoviclch.
6171. Suchá. Annu, vdova \?Jevišovicich.
7627. Svoboda Anežka, vdova v Dačicích.
6218. Zezulka Genovefa, vdova v Lirumvíři.
5206. Zmrzlý Antonín v Sokolnicích.
13011. Sečka Josef, domků!- v Hodoníně.
429. Němčanský J an, lúnik v Hodějiclch.
736. Svoboda Josef, čtvrtnlk v Babicích.
1210. Obdržálek Frant., měůtan y Slavkově.
2366. Hladuvka Frant., Chal. v Sitbořicích.
2473. Vsllček Martin, l/zl. v itbořiclch.
2932. Holomkova Františka v Hodějicícb.
8092. Procházka Mart., domk. ve Slavkově.
0322. Vozdeeký František v Šitbořiclch.
6245. Vlasákova Vero., l],nice ! Sitbořicicb.
6924. Tihlařík Josef, 'Aniky Sitbr-řiclcb.
6928. Stehlík Jun, '/.nlk v Sjtbořicích.
6932. Keler Frant., kovář v Sitbořicicb.
9394. Fristrové Kateřiny, rod v Slavkově.
10—36.Švarc Jan, chalupulk v Budějicích.
1249. Gale Pavel, cbalupnlk ve Velaticlch.
5397.Bochdalkova Fr., vdovavLovéičkieh.
12911.Obroyský Františka ,. Šebétína.
7666. Vp. Sorčík Jan, kaplan v Brně.
13074. Macháčkova Anna, vdova v Brňanech.

Arcibiskupství Pražské.
4836 Klir Maximilian ze Strnšic.
9705. Důstojný pan Václav Krulich, děkan
Podébradský.

Biskupství Budějovické.
961. Důstoiný pan Felix Frantisek , bi—
skupský notář v Bechyni.
4848. Blaha Václav v Lnářích.

Z biskupství Králohmdeckého.

3511. Machova Rozalia v Hartmanic-ích.
5333. Opršalova Teresie : Rohožné.
9818. Kopecká Kateřina z Předměstí.
ském dvoře.
11248.Fričova Frantiska Emilia, sestra 8.
2907. Blažek Štěpan, v.nlk v Hovoranecb.
řádu sv. Františka v Osonielch.
6288 lvičjč Vendelín, '/,nik v Hovoranech. 6457. Plístil Jan, cbalupnlk ze Skalky.
8421. Golden Jan, 'Anlk v Hovornnech.
6458. Švarc Václav, obyvatel » Chabor.
1274. Buček Jan, l/,nlk ve Vyfovicích.
7040. Mojzisove Bar., našem. v Bil. Oujezdě.
6895. Toman Jak., podsed. r Habrovanech. 5666. Vp. Josef Brouk, farář v Čechách.
8682. Pospíšil Jan, %lánik ve Vátanech.
9969. TomsnOvaKrist., vdovaveVytovicícb.
Z biskupství Osiříhomskébo.
10161. Kondelkova Hel., vým. ve Vážanech.
10627. Hajek Antonín, domkař : Blilu'c.
3549 Vel. p. Michal Keller, farář Bankeaký.
87. Kachlik Jakub. roluik v Komíně.
12769. Vel. p. Vachaja Lad.. kupim; v Dúr. _
4615. Vašíček Jak , výmě . v Třabeuicích. 12884. 1: Michal, hospodsr obci Straze..
5043. Pochopova Maria : Kalln.
10600. Ctihodný p. Chmel Sylvan, bratr řádu
sv. Františka v Provincii Marianske.
873. Julínek Jan, 'Anlk v Podbřezicícb.

Odphčinutl lehké dej picuPane, a světlo věčné al jim svltí._Amen.

Jindřich Zdík, biskup Moravy.
]. Jindřich Zdík volený ža biskupa posvěcuje nový chrám stoličný
sv. Václava v Olomoucí.
Jeden z nejvýtečnějšícb bisku velký obvod lesný ,Lnbač či Li
pův na stolici sv. Metoda byl beze běč“ (od Oslavy na Moravě až k říčce
sporu Jůzd'řz'chZdík, zaujímaje sto Palavě v Čáslavsku se táhnoucí) da—
lici tu od r. 1126—1150. Byltě syn roval. Jednalo s: o to, aby na místo
slavného dějepisce českomoravského zvěčnělého velmi zasloužilého bi
Kosmasa a jeho zbožné manželky skupa Jana dosazen byl důstojný
Božetěchy. Den a rok jeho naro nástupce. Zraky panujícího tehdáž
zení nedá se více určití, pravdě však knížete českého Soběslava utkvěly
'podobno, že se to událo r. 1093 věim právem na Zdíkovi, ušlechti—
tedy dlouho před tím, nežli otec jeho lém synovi Kosmnsově. Jsa asi v 33
po smrti manželky své v stav du letech věku svého byl od svého me
chovní stoupil a pro svou nevšední tropolity Mohuckého Adalberta dne
učenost a příkladnou zbožnost ina 3. října (v 18 neděli po sv. Duchu)
kněžství osvěcen byl (r. 1098). v kostele sv. Cyriaka ve Vormusu
Jakož pa otec sám velikou Uče—na biskupství posvěcen. Zde přijal
ností a pobožnosti vynikal, tak se místo světského jmena svého „Zdík“
postaral o podobné vzdělání a zušle—jmeno církevní „Jindřich“, ačkoli
chtění svého syna Jindřicha Zdíka. i napolom pro lepší jeho rozezná
O jeho mládí sém poznamenal otec vání od jiných Jindřichů vždy také
ve své kronice českomoravské, že světské jmeno jeho „Zdik“ (od
_ syn jeho Zdík l. 1123 v březnu statku Zdice vzaté) připomínáno.
podnikl pout do Jerusaléma s vla
Podle úmluvy Vormuěské (r.
dykou Dingomilem, s Humprechtem 1122) bylo Zdíkovi v šesti měsících
Gilbertem a s domácím sLuhou(snad o to se postarati, aby od krále Ně
zbrojnoěem) Bertoldem. Ze zvědavý meckého obdržel regály t. j. země
a chápavý duch jeho na cestě té anskd práva. Právě tehdáž, když
znamenitými vědomostmi se oboha gindřich Zdík dotčených prav ob
til a že pobožné mysl jeho na po—držev, z Němec echami se vracel
svétné půdě nejdražší krví S asi do Moravy, v_yzvén byl s přívale
telovou pokro ené ukojení vsech ním Pražského biskupa Menharta
zbožných tuže svých došla, ne od knížete Soběslava, aby posvětil
třeba připomínati. Když pak se prastarou od panujícího českého knio
z Jerusaléma do vlasti vracel, b lo žete tehdáž obnovenou kapíu sv.
mu hořké ztráty dvou průvo ců Jiří na krásném okrouhlém vrchu
želeti, nebo Dlugomll a Bertold na Řípu, o němž pověst praví, že pra—
otec Čech přišed přes tři řeky do
zpátečné cestě umi-eli.
R. 1126 uprézněna jest úmrtím země této, na tom vrchu se zasta
Jana II. stolice sv. Metoda v Olo vil a krásou krajiny okolní pohnut,
mouci. Biskup tento byl sobě veli ji svému lidu za obydlí vykázal. Ze
kých zásluh o stolec ten dobyl, an biskup Pražský Menhart moravské
stavění n nějšlho chrému sv. Véc mu biskupovi tento čestný výkon
lava v 0 omouci započal, založení vysvěcení kaply na dotčeném vrchu
kláštera Opatovického v Čechách a postoupil, svědčí o velmi přátelském
Hradištského na Moravě podporoval oměru mezi oběma, a že panující
a bisku ství Olomuckému krásný kníže Soběslav Jindřicha Zdíka
statek
romět'ížský zjednal, k če—k tomu vyzval, svědčí též o veliké
muž kníže český Soběslav jeětě úctě a důvěře, kterouž kníže ]: němu
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choval. Až podnes ozdobuje kaple
sv. Jiří dotčenou horu
.
V Olomouci, hlavním to sídle
biskupa Moravského, prohlídal Jin
dřich Zdik především k tomu, aby
se v stavbě kostela sv. Václava,
pod jeho předchůdcem započaté,
horlivě pokračovalo. V této snaze
podporoval horlivého biskupa údělný
kníže Olomoucký, Václav, muž to
velmi ušlechtilý, bohomyslný, míru
milovný ač i ndatn , otec vdov a
sirotků, přítel knězu, horlivý ěířitel
cti a slávy Boží, jehož rozkoěí bylo,
Bohu stavěti chrámy. Pobožný kníže
tento nebral žádného účastenství

chodů
svých
značnou
část
na toto
dílobiskupských
obétova , jednak
také
duchovní svěřence své ku příspěv
kům k tomuto účelu vybídnnl, kte—

réžto vybídnutí beze zdaru nezůstalo.
'R. 1131 byla stavba chrámu
sv. Václava před 24 lety započatá
už tak daleko dokonána, že v létě
téhož roku vysvěceni její Jindři
chem Zdikem vykonáno býti mohlo.
Spolu měla stolice biskupská z ko
stela sv. Petra a Pavla, kde od za—
řízení biskupského sídla v Olomouci

od r. 1063 až posavad bývala, ře—
neěena býti do tohoto nového mno em
prostrannějšího a důstojnějěího chré
v piklech, jež kuli údělná knížata mu sv. Václava, k čemuž metropolita
Brněnský a Znojemský ku svržení Mohucký Adalbert milerád přivolil.
nadvlády Soběslavovy, chtíce sami Když tedy všechny náležité ří
na stolec panujícího vévody se po pravy učiněny, vykonáno jest ždí
saditi. Václav věren Soběslavovi, kem veleslavně dne 30. června 1131
obracel radeji zřetel k činům bobu vysvěceni nového stoličného chrámu
milým a člověčenstvu prospěšným, sv. Václava, jenž měl jako matkou
jmenovitě k dostavení chrámu sv. a hlavou věech ostatnich chrámů
Václava v Olomouci, an včechny b ti. Dano mu jmeno patrona zem—
peněžné prostředky k tomu poskyto s ého sv. Václava, jehož obzvlášt
val, aby se ve stavbě té co nejhor ním ctitelem zvěčnělý kníže Olo
livěji pokračovalo. Bohužel nedožil moucký Václav býval. Sám panující
se toho bohom slný kníže, aby vévoda Soběslav a jeho choř, pak
stavbu tu byl do onánu viděl. Nebo dcera uherského krále Adléta a ve
r. 1121 bylct mu v čele českomo ěkera šlechta moravské byli při
ravských vojínů do Uher se ode tomto slavnostném výkonu přítomni.
brati, aby ve jmenu Soběslavovu Že knězstvo ve slavnostném rouchu
králi Uherskému Štěpanovi proti a nesčíslné množství lidu ve své
císaři řeckému ku pomoci přispěl. tečném obleku se dostavilo, snadno
V Ubi-ích však byl Václav zachvá se dovtípiti. Vysvěcení to dalo se
cen zimnicí a když po vyrovnáni nejinak nežli za našich časů. Hla
sporu mezi králem Uherským a vním dovršením výkonu toho byla
císařem Byzantinekým Václav do mše svatá. Dvojí abeceda, latinské
Olomouce se vrátil, podlehl po čtyr a řecké, které se na odlahu chré
měsíčném strádání nemoci té dne movou co význak j noty latinské
1. března 1130, oplakán jsa od a řecké církve píše, dále pomazání
kněžstvai od veškerého lidu po svatým olejem, znamení sv. kříže
spolitébo. Umlraje ovolal k sobě na stěnách, rozličné pokropování
ještě jednou biskupa .lindi-ichaZdíka, svěcenou vodou, rozsvícení zavěše
snažně mu na srdce klada, aby v do ných lustrů (koruníků) a jiné ob
stavenl a vyozdobeni chrámu sv. řady, které se teď při svěcení chrámu
Václava pokračoval, a spolu hned konávajl, patřily itebdáž k obřadům
biskupovi k tomu otřebné pro posvěcovacím. I ukládaní ostatků
středky peněžné vy ázal. Avšak svatých na oltáři a jinde náleželo
rostředky tyto k dobotovení a vy k nutně potřebným obřadům těmto.
ělení chrámu dotčeného nesta Ukládáný jsou pak tehdáž ostatr
čily, pročež biskup jednak sám z dů— kové svatí na rozličných místech,
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zvláště blízko vchodu do chrámu, záležitostem, jakby se totiž všeli
odkudž se vyvinul zvyk, při vchá jaké vady a zlořědy dobrým mra
zení do chrámu polibiti prah vchodu. vům na odpor jsoucí daly odstraniti
Na oltářích ukládání jsou oatatkové a jak se nižší i vyšší posvěcení
ti od biskupa samého uzavření a žákům bolioslovným udělovati mají.
zapečeteni do prostředka kamen
Jindřich Zdik, zasíavatel ne
ného atolu oltařněho a v některých ll.
vinnosti a zakladatel chrámu
prastarých chrámech byli také ve v Blansku, putuje do Jernsaléma.
stupních oltářních uloženi. Podle
Po radostné slavnosti zasvěcení
obřadu toho posvěcen jest i chrám
sv. Václava v Olomouci, z něhož nového stoliěného chrámu v Olo
až posavad jedna část průčelí jeho mouci čekala na Jindřicha Zdíka
se zachovala. Tenkráte uložil Jin jina, jeho ušlechtilěmu srdci velmi
dřich Zdík i ostatky sv. Christina nemilá záležitost. Biskup Pražský
z Cech do Olomouce tehdáž pře Menhart byl totiž, když rávě ve
nešené do nového chrámu sv. Va svaté zemi v Jerusalěmě
lsl, ob—
clava, aby tento jimi tím větší váž viněn od šlechtice Miroslava, že bral
nosti nabyl.
podíl v piklech proti životu panu
Poněvadž ale žádný kostel jícího knížete Soběslava, kteréžto
dříve vysvěcen býti nesměl, dokud pikle sosnověny byly hlavně úděl
nebyla vystavena listina o jeho do ným knížetem Znojemským Kun
statečném nadání, postaral se Jin rátem a Břetislavem Přemysíovcem,
dřich Zdík oto, aby panující český jenž se domníval nejpřednějšího
kníže Soběslav takovou listinu vy práva ke stolci knížecimu míti. Mi—
hotovil a aby tutéž listina od kní roslav, stoje se Střezimirem v čele
žete podepsaná. metropolitovi Mohu spiklencův, chtěl udáním nepřítom
ckémn Adalbertovi a papeži Inocen ného biskupa Menharta nabytí času
tiovi ll. ředložena byla. Poněvadž k útěku z vězení; připravil však
ale i Sidii! biskupské tehdáž k no tím vracujícimu-se biskupovi ne—
věmu chrámu přenešeno jest, chrám smirnou nesnází. Byltě Menhart sice
stoličný však bez kanovníků a jiného neviny své si úplně povědom, ale
knězstva býti nemůže, tedy přešlo _jidokazati nebylo tak snadno, an
také veškero vyšší i nižší knězstvo Míroslav spoluvinu jeho až ku věro
z bývalého sídla biskupského u sv. _jatnosti (pravděpodobnosti) dolíčil.
Petra k novému mateřskému chrámu, Svatý Ota, biskup Bamberský po
a při starém kostele Svatopetrském radil Menhartovi, aby uěinil očist
ponecháni jsou toliko čtyři kněží. nou přisahu, t. j. aby ve přítomnosti
Aby pak lesk a důstojnost nejváženějších biskupů, svatého Oty
bohoslužby shodovaly se s novým
a Jindřicha
Zdíka,
biskupč
Morav
sedmi
opatů
z ech,
ve
velel—nějším chrámem stoliěným, za skéhoi
řídil biskup mimo čtyry kanovnické. chrámě veřejně se osvědčil, že ve
místa u sv. Petra, ješt-5 12 míst zločinu spiklení, z něhož obviněn
kan0vnických u sv. Václava a ob byl, pražadného podílu nema. To
staral nadání jejich dílem z vlast se také skutečně stalo 0 slavnosti
ních prostředků, dilem z (arů. Mezi
v Praze
1131)
řitomnosti
věvo [528.září
y Soběslava,
těmito kanovníky' zaujímali první vsv. Václava
veš erého duchovenstva a nesčísl
místa
kapitolĚ ento
(arcipryšt)
probJštděkan
(arcijahen).
poslednía něho zástupu lidu. I oba bisku pově,
zastt poval biskupa ve světských Jindřich Zdík a Ota Bamberský,
záležitostech. Jak mile rozřešena skládajícc štoly své co v znaky
jest otazka, odkud nadaci vzíti pro průvomoci duchovní, slavně osvěd
nově zřízená místa kanovnické, při čovali, že biskup Menhart v piklech
kročil hned horlivý biskup k vyšším proti životu vévody Soběslava pra
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statku Blanenskému. K narovnání
sporu toho sešel se biskup několi
kráte s Vratislavem v klášteře Raj
hračekěm, vyjednáváno mezi oběma
dlouho, avšak ke konečnému roz
řešení nedospěla věc ta. Teprve
l. 1140 rozhodl panující kníže So
přéti musel. Když na tomto osvěd— běslav spor ten ve prospěch biskupa
čení Soběslav i lid přestávali, na zbožného, kter ž ihned se jal chrám
vrátil se Jindřich Zdík z Prahy do sv. Martina v lansku stavěti. Až
Olomouce, maje to blažné vědomí, podnes slavivé chrém ten 0 svatém
že vykonal skutek spravedlivé lásky, Martinu den svého posvěcení.
Není též pravdě nepodobno,
an nevinu svého nepravé obviněného
spolubratra osvědčením svým pod že kostel sv. Mauricia v Olomouci,
jenž dříve náležel klášteru Hradišt
poroval.
Když r. 1134 Menhart, biskup skému, přičiněním Zdíkovým vý
Pražský, pravý to otec vdov a si měnou se dostal pod patronát a v ma
rotků, umřel, odešel Opět Jindřich jetek kapitoly Olomoucké l. 1l36.
V témž roce (1136) umínil si
Zdík do Prahy, aby mu poslední
službu bratrské lasky prokázal; vy zbožný biskup Jindrich Zdík opet
konávali totiž nad jeho mrtvolou navětíviti svatou zemi, aby na hrobě
obřady pohřehné slavnosti. ' Brzy Spasitelově se pomodliti mohl. Ví
na to potěšen jest Zdík zprévoo, met, že tentýž velepastýř už r. 1123
že sněm český na místo zvěčnělého posvátné místa ta navštívil a slzami
Menharta vyvolil za biskupa přítele zbožné lásky k Vykupiteli Božskému
'eho Jana, probošta Vyšehradského. je pokropil. Poněvadž co biskup
l.)oma však čekaly Jindřicha Zdíka určitého obvodu nesměl bez dovo
nemilé za letky s knížaty MoraVv lení arcibisku a Mohuckého a svého
skými. kihrlivý biskup usnesl se panovníka So ěslava sídlo své opu
totiž v Blansku, náležejícímu pod stiti, tedy obrátil se k oběma pánům
panství kostela Olomouckého, vysta s prosbou o dovolení ktakové pouti,
věti kostel, aby obyvatelé tamčišího kteréžto dovolenj bez nesnáze oh
okolí po horách blízkých rozptýlení držel. Zamýšlelt o nejdříve příštích
v Blansku měli duchovní střed a velikonocích, tedy 1. 1137 stihnouti
docházeli zde ve slově Božím a své do Jerusaléma a tam po svátky
tostech duchovní posil , obnovy a velikonočné pohyti. Aby tedy tam
posvěty. S touto myělén ou už dávno dorazil v čas, přibyl už v prosinci
se zanaěel ušlechtilý biskup, a 1: to r. 1136 do Prahy a slavil zde s bi
muto účelu snesl ve svém dvorci skupem Janem vánoce i nah v do
v Blansku veliké množství staviva. volení vévodova k cestě v til se
Ale přílišné sohětnost vzbudila v úděl o třech krélích s biskupem Praž—
ném knížeti Brněnském Vratislavovi ským Janem do Olomouce. Zde
nespravedlivý chtíč, aby se hojného slavili jeětě pospolu svatek tří králů,
staviva toho pro sebe zmocnil. Kníže pak ale rozloučili se; biskup Jan
tento byl odpůrcem panujícího vé vrátil se do Prahy, Zdík však, usta—
vody Soběslava a tudyž iodpůrcem noviv podle zékonův církevních na
všech 'eho přátel. Poněvadž ale místo své jeneralního vikáře, ode—
Jindřich Zdík veždy věrně stal k So hral se s opatem Sézavským Sil—
běslavovi,nemohl mu Vratislav, kníže vestrem na cestu do Jerusaléma.
Brněnský a odpůrce jeho, valně přéti
K oběma. cestovatelům přidru—
i chápal se každé příležitosti, kde žilo se veliké množství zbožných
mu nepřízeň svou projeviti mohl. poutnikův z Čech a Moravy; nebo po
Pročež popíral také právo jeho ku dle rozkazu císařetehdejšího Lotara

žádného účastenství němel a že (iplně
číst a prost jest všelikého zlého
podezření, an nic jiného neohmýšlel,
než aby uvězněný kníže Břetislav
z těžké vazby své v proštěn byl,
čehož mu přece co vrc ník církevní
a přítulný milovník knížecího rodu
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a papeže chystala se veliká výprava
křížacké k r. 1138 do svaté země.
Už na říšském sněmu v Meziboru
v srpnu [. 1135 rokovéno živě o této
výpravě a ze samého Carhradu do

příměří učinil. Tu bylo Jindřichovi

Zdíkovi a jeho spolupoutníkům
možno z Carhradu do Jerusaléma
se na cestu vydati. I přibyl tam

s nimi asi v měsíci září |. 1137.
stavili se poslové řeckého císaře Všickni vykonali zde na hrobě Spa—
Kolojana na sněm Meziborský, aby sitelově, po němž tak dlouho tou
žili, svou vroucnou pobožnost, po
o tétovyje
výcpravě
křesťany
západ svěcujice se drah mi a posvátnými
ními
navali.s Na
rozkaz císařův
odebral se Anselm, biskup Havel zpomínkami; věic ni zarosily slzami
berský, co vyslanec císařský do vděčné lésky půdu krví nejsvětější
Carhradu, aby úmluvou pomocabez— skropenoů; všickni zlibali posvátná.
pečnost od Řeků zjednal. R. 1136 místa, kde se nejvyšší a nejsvětější
navrátil se týž poslanec do Němec tajemstvi viry naší udála; a když
a kromě zprévy o bohoslovných po se dosti v těchto drahých a blaž
týčkach s řeckým duchovenstvem ných zpominkách pokochali, vrátili
podal též zprávu o úmluvě s Řeky se všickni do své vlasti po moři.
učiněné strany bezpečnosti a pomoci. Bylot jim na této zpětečné cestě
Kolojanus vystmjoval veliké vojsko mnoho strůdati a nebezpečenství
do boje, Benátčané přislíbovali pod snéšeti velikými bouřemi mořskými,
poru na moři a na západě čekalo avsak vynikli šťastně ze všech ne
množství rytířů křížem označených bezpečí a vrátili se čerství a zdraví
netrpělivě až se dá. znamení ku do svého domova. Také hlavni
průvodce Jindřicha Zdíka opat Sil
pochodu.
vester přibyl šťastně dne 24. decem
dostalCísař
slovuřecký
svému.bylI první,
vypraví jenž
se bra do svého kláštera, byv ode všech
s velikou mocí do Kilikie a byl za spolubratrů řeholných radostně uví

jisté už na půdě Asiatské, když tán. Toliko biskup Jindřich Zdík
zbožný biskup Jindřich Zdík s množ zůstal ve svaté zemi; nebo pevně
stvím poutnikův moravsk- ch a če se na tom ustanovil, že velikou noc
ských dorazil do Carhia u. Poně vykoná na hrobě Spasitelově, aby
vadž císař ve vzdálených krajinách v tentýž čas, v kterém Božský Vy—
válku vedl byli zde poutníci česko kupítel za nás v Jerusalémě strádal
moravští déle nežli jim libo bylo a umřel, také on spolu s ním v Je
zadrženi a nemohli tedy ke svátkům rusalémě postem a jiným těla umrt
velikonočn ' m do Jerusaléma přibyti. vovéním strádal, při jeho pak ra—
Kromě vá ky řeckého císaře byla dostném vzkříšení spolu také s ním
také nebezpečnost cest příčinou je. se radoval a z milosti přehojných
jich zadržení-se v Carhradě. Nebo vykoupením Christovým dobytých
slabý král Jerusalémský, Fulko An—se slastně těšil. asu pak, co na
velikou noc ve svaté zemi čekati
degavský,
neblyl
s to, aby chrénil
cesty musel, v herně použil jak ve svůj
před tlupami
urkomanův
a bezpečnými činil; zvláště pak mu vlastní uchovní prospěch, tak i k
to nemožno bylo r. 1137, když sul užitku svých svěřenců, nebo poznal
tan Mosulský, Zenghi, strašně kře
Izdeřpoprvé
premonstrécký
od
orberta řéd
nedavno
založený, kte
stany svíral, a naměřiv pochodem„sv.
proti hrabství Tripolskému, skutečně rýž se mu velmi zalíbil; i přijal v ko
skvělého vítězství nad křesťanským stele sv. Hrobu v Jerusalémě roucho
vojskem dobyl. Než brzo na to tohoto řádu a s ním spolu povinnosti,
vytéhlo proti němu jiné vojsko kře jež ukládá řehole sv. Augustina,
sťanské z Edessy, Antiochie a Je kteréž jest základem řádu premon
rusaléma a to bylo příčinou, že stršckého; i uminil sobě pevně, že
v srpnu 1137 s králem Fulkonem navrštiv se do vlasti své řéd ten
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do země české uvede. Tenkráte
(r. 1138) padl bod velikonoční na
den 3. dubna (aprila).
Vykonav s vroucným srdcem
pohožnost svou na hrobě Spasitel-íve,
nastoupil Jindřich Zdik po svátcích

ví.-e určití, jisto však, že se stalo
v létě r. 1138 před 25. srpnem a že
náš zbožný poutník docela zdráv
s. čerstev ke svému duchovnímu
stádci se vrátil, byv asi 16 neb
17 měsíců od něho vzdálen; nebo
velikonočních opět na ces:u zpáteč— kronikář, jenž tuto věc vypravuje,
nou. Přál sobě sice, aby i po třetí klade hned za příchodem biskupo
tu milost měl, posvátná místa ta vým, dne 25. srpna úmrtí Augusta
navětíviti, avšak tušil spolu, že mu Kuna, opata Třehíckěho, z čehož
sotva možná bude, po třetí jeětě soudíme, že příchod biskupův do Olo—
cestu tuto vykonati, a přece mu mouce právě přede dnem 25. srpna
velmi záleželo na místnějěím pozná se udál.
ní památné země té, aby tím snad III. Jindřich Zdík zakladatel řádu

.

něji a světleji písmu svatému rozu—
měti a také ve_ vzdálené otčině pří
ětí osudy křestanských říší na vý—

premonstráckého na Strahově
v Praze.

R. 1139 v Bí-eznu roznemohl
chodě, kteréž byl poznal, jasněji
chápati a sobě vysvětliti mohl, a spo se biskup Pražský Jan, milý přítel
lu aby vše, čeho v zemi svaté zku Jindřicha Zdíka. Ký div, že láska
sil, v paměti své oživil. Protož me přátelská nutkala Zdíka, aby svého
ěkaje v zemi zaslíbené požádal he přítele v Praze navštívil &zkormou
nediktinského řeholníka z kláštera ceného potěšil! Netábla však Zdíka
Remeěského Roberta, tam tehdáž jedině láska přátelská do Prahy,
diíciho, aby mu podlé své důkladné nébrž ělo mu také o provedení dá
známosti svatých míst podal místo vno už zamilované myšlenky o zara- 
pis země zaslíbené, by místopis ten žení v Praze řádu premonstráckého.
co památku s sebou vzíti mohl v do I vyjednával s Janem mnoho a dlou
movinu. Dotčený Robert byl k této ho o této záležitosti a když Jan věc
práci zvláště způsobilý; nebo jak tu všemožně podporovati přislíbil,
sám vypravuje, byl i. 1095 od 16— jal se hned Jindrich Zdík pořádati
28. listopadu přítomen na sněmu nadání a zaražení nová řeholy na
Klaromontském, kde prvá výprava Strahově v Praze. Pro úplné vyří
křižácká ustanovena, a vyprovázel zení této věci, jako iz jiných vele
co očitý svědek výpravu tu, ividěl, důležitých příčin zaputoval Jinvdi'ich
kterak v Jerusalémě zaražen opět Zdík jeětě v témž roce do Rims.
křesťanský trůn; isepsal děje po Tenkráte položilpapež Inocentius ll.
svátného města, a zchodiv odtud sněm církevní na jaro v
ě a otev
všechna svatá místa Palestiny vy vřel jej dne 4. dubna (apríla) sku
hotovil zevrubný 'ich popis i podal tečně v kostele Lateránském. Byl
jej Jindřichovi Z ikovi co velecen to druhý všeobecný sněm, jenž v
nou památku na svatou zemi. Misto tomto chrámu Páně držán jest. Je
pis tento i popis dějův Palestiny dnalo se tu o obnovu jednoty círke
jest základem všech podobných pra vní, kteráž vystsvením rotipapeže
cí, kteréž později o tomto předmětu Anakleta II. proti prav mu papeži
podniknuty.
Inocentiovi II. přerušena byla; a
Takovouto drahocennou památ
rozkol
hlavněRogera,
přivo
kou opatřen vrátil se Jindřich Zdik poněvadž
ěn svévolí
krále ten
Sicilského
zase na Moravu. Nenít pochyby, že tedy vyřknuta nad ním kletba cír
bud' jeden neb více syrských pre kevní a věickni od Anakleta usta
monstrátů jej na cestě zpátečné vy noveni biskupové prohlášeni jsou
provázelo a že s nimi do Olomouce za sesazené , spolu pak odsouzeni
přibyl. Den jeho příchodu nedá se jsou bludove Arnolda Brescianskěho.
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Tenkrate také k zostření kázně 30 žem jemn'ch, íibých mravů, jehož
zákonů církevních vydáno. Asi tisíc obcování ylo svaté.
církevních vrchníků bylo na tomto
Ačkoli smrt milého přítele Ja
sněmu řitomno, mezi nimi nepo na byla Zdíka velmi zarmoutila, pře
chybně 1 náš Jindřich Zdík, jenž ce mu zase podávala v zármutku
zde potvrzení svého úmyslu 0 za velikou útěchu náděje, že na místo
vedení nové řeholy došel a jemuž jeho dosedne opět muž, s nímž přá—
ihned návod dan, jak podle nově telsky obcovati lze a kterýž v zá
daných zákonů církevních svou die myslech jeho ke cti Boží směřu'í
césu říditi a nově vzniklou řeholu cích s ním úplně souhlasiti bude.
premonstráckou do zemí českomo Svítala mu totiž naděje, že mocným
ravských uvesti má. Později poslán slovem a vlivem svým nakloní pa
íma na Movavu a do ech nujícího knížete Soběslava i sněm
papežský kaidinal Quido, aby sta český v Praze, aby na místo zvě
novy druhého všeobecného sněmu čnělého Jana. jiný přítel jeho Silvester,
Lateranského v životě veřejném opat Sázavský, jenž jej do svaté
rovedl. Jest pravdě podobne, že země po druhé sprovázel, zvolen
gindřicb Zdík prodlévaje v Římě, byl. To se také Zdíkovi úplně po—
obnovil spornou otázku o statku Po dařilo; kníže i sněm český volili
divínském na Moravě, jehož do toho jednohlasně za nástupce Janova Syl—
času užívali biskupové Pražští, ač bi vestra, jenž sliboval, že věrně na—
skupové Moravští více práva k tomu stoupí na ělepěje svého předchůdce
ale míti domnívali a už na papeže a s Jindřichem Zdíkem tytéž přá
Rchoí'e VII. (1073—1085) tuto spor telské poměry zachováv'ati se vy
nou otázku byli vznesli, nedoěedše až nasnaží jako Jan.
Než jakž to zhusta v životě
posavad žádného rozi-cšení. I ten
tokráte nechána věc ta o své váze, bývá, že nezaživěe jeětě jednoho
poněvadž mnoho jiných veledůle smutku už druhý máme, tak se při—
žitých věcí veškeru činnost pa hodilo i zde. Výtečný kníže Sobě
peže Inocentia II. k sobě po slav, jenž patnácte let byl slavně
tahovalo. Než po několika letech, panoval v zemích koruny české, ode
brav se po volbě nového biskupa
jak
uvidíme, přece
dloullllýspor
ten na svůj statek Dvůr u Chvojna, aby
ve prospěch
biskupa
oravskěho
rozřeěen.
odtud snadněji dohlidati mohl na
V červenci téhož roku 1139 obnovování starého hradu Hostina,
nalezáme Jindřicha Zdíka opět v (nynějšího Hostinného) roznemohl se
Praze & vidíme jej Vyjednávati s bi— dne 17. prosince a doneěen odtud
skupem tamějším Janem, jakby se na obnovený hrad, umí-ol zde dne
nadace nové řeholy na Strahově u— 1-1.února 1140. Poněvadž nově jme'
skutečniti dala.. Přesvědčivou mlu novaný biskup Pražský ještě po
vou svou dovedl toho Zdík u Jana, svěcení biskupského nedosáhl, tedy
že tento se uvolil novým řeholní bylo Olomouckému biskupovi po—
kům potřebná stavení k obývání a chovávati mileného knížete v rodinné
některé z rodinných statků svých kryptě na Vyšehradě. Hojně slzy
jak veškerého duchovenstva tak ce
k
výživě
Což když na
se lého národa sprovázelý výborného
stalo,
uve (postoupiti.
oni jsou premonstráti
Strahov, jemuž dán název „Sion“. knížete do hrobky, nebo Soběslav
Ale Jan radosti této se více nedo byl co pečlivý a obětovný otec se
žil; nebo jeětě v témž roce 1139 staral o všestranně blaho českého
uchvátila jej smrt a sprostila ho lidu svého, jsa spolu věhlasný vlád—
dlouhé a trapně nemoci. Bisku Jin ce, chrabrý a opatrný vůdce vojska,
dřich Zdík připomínaje s ] ou a dobrý a pobožný křesťan, a zvláštní
úctou jeho jmeno, nazývá ho mu dobrodinec chudých a chrámů. Co
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okolnostech neměl opat Sázavský
Sylvester za vhodoo, býti biskupem
v Praze i odřekl se důstojnosti, ku
které sněmem zemským povýšen byl
roce, hořem skličens, jej do věčnosti a vrátil se opět do svého kláštera
nasledovala. Co zvláštnost tohoto co opat; na jeho místo však zvolen
knížete podotknouti musíme, že dal za biskupa probošt Pražský Ota
už za živa za sebe v kostele Vyše dne 23. února 1140, kterýž až do
hradském vykonati rekvie jako za roku 1148 spravoval církev českou.
zemřelého a že i milované manželka Teprve za osmileté spravy Otovy
jeho Adléta těmto truchlivým bobo bylo Jindřichovi Zdíkovi možno, na
službam obcovaía. Cosi podobného Strahově úplný konvent zaraziti,
učinil v 16. století císař německý t.j. uvesti tam představeného se
Karel V.
dvanácti řeholníky. Uslyšev totiž
Sotva že milovaný kníže Sobě Zdík r. 1143, že se v mateřském klá
slav byl pochován, bylo se velikých šteře v Prémontré-u, v biskupství
bouří příčinou obsazení trůnu če Laonském ve Franc-ii, pravě odbý
ského obévati, gož oběma biskupům vá. kapitola téhož řádu, obrátil se
Moravskému a Ceskému hrozné ne k ní s prosbou, aby poslala na
snésí spůsobovaío, jelikož nemožno Strahov představeného s 12. řehol
bylo mezi rozličnými stranami polí— níky. Jeneralné kapitola vyhověla
tickými, které se hned utvořily, tak ráda přání tomu a poslala z kano
se pohybovati, ab žadnou neura nie Steinfeldské v diocése Kolínské
zil. Podle zákona retislava I. za opata Gotšalka s potřebným počtem
kladatele kláštera Rajhradského na řebolníkův na Strahov. I přišli ještě
Moravě 1048, měl vždy po úmrtí v témž roce 1143 do Prahy a uví—
panujícího knížete nejstarší Přemy tání byvše radostné od zbožného
slovec dosednouti na trůn; ale za Jindřicha Zdíka přijali z rukou jeho
kon ten už dávno nebyl zachovévén, listinu zakládací a nadací. I biskup
Pražnký Ota osvědčil se též horli
protože
každý
prohlídal
tomu, aby
trůnpanovník
svému synovi
dě vým býti podporovatelem nové této
dičně zůstavil. I Soběslav učinil po řeholy; nebo přičiněním jeho uve
dobné opatření, dříve nežli umřel, dena jest také do benediktinského
an svého patnáctiletého syna Vladi kláštera Zeliva, jejž Soběslav r. 1139
slava dal Od císaře německého v byl založil. Tékovýmto s ůsobem
Bamberku obíéniti a sněm zemský b lo Zdíkovi provedení sna o roz
čření řeholy premonstrácké v ze
iednak
tomu prosbami,
přiměl abjednak
jej co hrozbami
příštího mích českých velmi usnadněno. Ten
panovníka uznal. šicméně stalo se týž horlivý nadpastýř Moravy bral
jinak po smrti Soběslavové. Velmo—také vše ožné účastenství v zave
tové čeští majíce pana českého Na dení do ech řeholy cistercisnské,
čerata v cele, vyvolilí proti poslední pročež i při uvádění prvních cister
vůli zvěčnélého knížete za panov ciáků z bavorského kláštera Vald
níka, jiného Přemyslovce, kterýž tu saského do Sedlce r. 1143 nám oso
ším co nejstarší z panujícího rodu bné přítomen byl.
Ze tenkrate knížata a bisku
k tomu dle zákona Břetislavova nej
více práva měl, totiž Vladislava Vla pové horlivě zakládali kláštery, jest
dislavoviče ode 'manem Vladislava zajisté vší chvály hodno. Sám děje
II. —- Vladislav šobéslavovič na to pisec český Fr. Palacký, ač prote
utekl do Uher, aby odtud vyčkal stant, píše ve svých českých ději
příhodné chvíle, kdyby trůnu če nách k r. 1151 (str. 41): „Také i
ského, jemu od otce přiřknutého se v poslední čtvrti XH. století ještě
zmocniti mohl. -— V takovýchto neuhasla tato neobyčejná horlivost
3

dobrý křestan pňpmvil se i k smrti
s obožnou důvěrou a oddaností. I
je o milované. manželka Adléta, v
jejímžto náručí skonal, ještě v témže
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o zakladaní a velebení nových ústa
vů duchovních; aniž ji kdo tnpiti
bude, komuž duchovní prospěch, člo
věčenstva vůbec na srdci leží. Usta
vově tito zajisté sloužili středově
kosti za semenistě netoliko nábožen
ství, ale i nauky a umy, osvěty a
průmyslu; ba i hospodářství samo,
i remesla všeliká jimi se více a více

vzdělávaly. Tatáž ušlechtilá snaha
lidská, která za našeho věku libuje
sobě v zakládání a podporovaní spol
kův iakademií učených, uměleckých
atd. vedla také v život středověké
ony ústavy, jen že účely těchto
bývaly ještě vyšší a rozsáhlejší, pro
středky ještě účinnější, a tudíž veš
kero postavení a působeníjejich ještě
blahodárnější“

příčiny těla; mínilat totiž, že, po
něvadž ladislav tento býval veždy
panem veselým, ztravným a bez
starostným, že místo něho vlastně
ona sama panovsti bude. Ale biskup
Zdík hlouběji nahlídal v tu věc;
poznávalt on ve Vladislavovi neoby
čejnou bystrost, samostatnost i raz—
nost ducha a kromě toho- měl za
to, že Vladislav co nejstarší Přemy
slovec také ke trůnu českému nejvíce
prava má. a že co muž zkušený
českou vlast v nesnadných okolno
stech časových lépe obhájí než patná—

ctiletý syn Soběslavův, jenžby samo
statně jestě panovati nemohl. Protož
i on přistoupil k velmožům českým,
kteří Vladislava Vladislavoviče (sy
na Vladislava I.) na trůn český
posaditi zamýšleli, a když zamysl
IV. Jindřich Zdík jde co misio tento
také bez nesnáze proveden,
nář ku pohanským Prusům-, nn zůstal Jindřich Zdík po celý život
vrůtív se pak dává v klatbu od Vladislavovi Vladislavoviči čili Vla
bůjce na Moravě.
dislavovi II. věren, ješto Načerat
Jindřich Zdík bera sobě sv. a jiní páni čeští vidouce sebe v naději
Vojtěcha ve všem za vzor a chtěje zklaměny, proti němu pikle kuli a
rovněž tak jako tento pro Christa o jeho svržení s trůnu a podřízenými
vycediti krev svou, zanášel se dávno moravskými knížaty, zvláště s Kun
už myšlénkou odejíti co misionář ku ratem Znojemským se umlouvali;
pohanským Prusům, u nichž sv. Voj nebo tak rázný a docela samostatně
těch r. 997 došel koruny mučenické. jednající panovník, jakým bvl Vla
Ještě před ertím Soběslavovým dislsv II. převýšující i předchůdce
obrátil se do ltima s písemnou pros Soběslava, b | pánům těm velmi
bou o dovolení, aby směl na cestu nepohodlný. iskup Jindřich cbtěje
tu co věrověst pohanův nastoupíti; vlasti českomoravské zjednati trvalý
nebo i tehdáž nejinak nežli nyni mír, snažil se mezi Přemyslovci zpro
nesměl biskup bez povolení stolice středkovati smíření i pohnul také
apoštolské svou diocěsu opustiti. Pa panujícího knížete Vladislava II. že
pež Inocentius II. neodpíral prosbě dovolil Otovi III (Přemyslovci), jenž
té, podotkl však v'odpovědi svě ze dlouho už v Rusku u vyhnanství
dne 12. dubna 1140, že starý zvyk žil, zase na Moravu se vrátiti a že
toho vymáhá., aby každý věrověst jemu co úděl vykázal knížetství
nejprvě do ima zašel a zde od Olomoucké. Vtěmž roce 1140 vše
apoštolské stolicenávod vzal, kterak cka knížata Moravska: Kunrat Zno
by mezi pohany působiti a církev jemský, Vratislav Brněnský i Ota
Boží mezi njmi zaříditi měl. Papež Olomoucký učinili Vladislavovi II.
ská. odpověd tato došla biskupa Jin přísahu věrnosti. Zdal se tedy mír
dřicha Zdíka pravě tenkráte, když v zemích českých dosti býti zabez
po smrti Soběslavově se jednalo pečen; i měl Jindřich Zdík za to,
o obsazení trůnu českého. Zbožný že nyní bez nebezpečenstvi domě
Zdík přistou il ke straně Naěeratově, cího se může vydati na cestu misio
!
která. si Vl islava II. za panovníka DářBkOU.
Mčltě drive do Říma se ode
přala. Tato ovšem si toho z jinéí
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brati, avšak nedošel tam osobně, byl. Jindřich Zdík mohl se 'meno
něbrž toliko tam poslal psaní, kteréž. vitě u tohoto knížete dobré 0 vý
ten dobrý výsledek mělo, že brevem sledku svě domlu nadíti, an hlavně
čili listinou stolice a oštolské že na jeho přímluvuvštovi nejen návrat
dne 31. ledna 1141 ovoleno mu, do vlasti povolen, nýbrž on iv dr
aby nastoupil na cestu misionář-skou . žení knížetství Olomouckého uve
a spolu aby si co křesřanský věro den jest.
Avěak slova biskupova bohu
věst dal přednéěsti kříž. Ustanoviv
na místo své podle předpisů církev žel u všech knížat Moravských,
ních jeneralného vikáře, vzal v chré i u samého Oty Olomuckého minula
mě sv. Petra s oltéře kříž a co se s účinkem žádnostným, anobrž
zatím se zpívala slova Páně: „Kdo knížata ta zabavila i statky a dů
chce přijíti za mnou, zapři sám sebe. chody biskupské, aby jimi ve pro—
vezmi kříž a nasleduj mne,“ vsedl spěch svého odboje proti Vladisla— “
Jindřich Zdík na kůň a nastoupil vovi se žičíti mohla. A poněvadž
z jara r. 1141 s průvodčími svými i klášter Rajhradský spolu s bisku—
na cestu do Prus. Zde však nebylo pem věrně stál ku panovníkovi zem
tehdéž ještě kypré půdy k zasetí
tedy kníže
semena slova Božího a Jindřich Zdík skému,
slav zabavil
také BrněnskLVrati—
statky
éětera
nedošed ani koruny mučenické ani toho a Tomášova a drancoval klé
hojného prospěchu němah svých, šter ten kdy a jakkoli mohl.
V takových okolnostech ne
vratil se ještě na sklonu téhož roku
(1141) na Moravu, kde veškeren lid mohl biskup Jindřich Zdík zůstati
nad šťastným návratem výtečného na Moravě a proto utekl se do ech
ku svému panovníkovi, k němuž
arcipastýře svěbo plěsal.
Radost ta byla však náramně veždy stůl s nezlomnou věrností.
zkalena neočekávanou zprávou, že Dřive však nežli do Cech odešel,
knížata Moravské., mezi nimi i Ota, vyobcoval z církve olupovatele chré
kníže Olomucký, se umluvili, svrh mův a jejich přívržence a vyřknul
nouti panujícího knížete Vladislava nad celou diecesou Moravskou in
11. s trůnu českého a že většina terdikt (klatbu menší) t. j. napověděl
pánův českých, majíc v čele cti— vykonávání církevních úkonův a vy
žádostivého Načerata, k nim se při loučil všecky odbůjce ze služeb
družíla. Biskup Jindřich Zdík aa— Božích. Proti těmto církevním tre—
tracoval takové podniknutí, které stům vaepřeli se knížata moravské
celou zem ěeskomoravskou vrhalo a svolsvše rychle provincialnou
synodu (schůzku církevní), ve které
vsti'íha
propast
ohromné
zéhuby.takového
l vy— moravské duchovenstvo a lid účast
knížata
Moravské.
zkázouosného kroku, uvéděje jim bral, prohlásili církevní tresty bi
na pamět, že oba své úděly na skupovy svémocně za neplatné. Do
Moravě jen od panujícího knížete věděv se o tom Jindřich Zdík, pro
Vladislava II. mají a že tedy ku nesl nad odbůjci a nad celou diecé
vděčnosti jemu zavéaéni jsou, déle sou větší klatbu, které byla vrcholem
že přede dvěma lety jemu přísahu všech trestů církevních, an timto
věrnosti složili a že věrolomnosti trestem kraj takový a všickni jeho
néramný před Bohem páchají hřích. obyvatelé od tajemného těla Chri
uvrhuiíce veškerou zemi v náramně stova, t. j. od církve odděleni byli.
matky a strasti. Zvláště pak Olo Při tomto trestu nesměl nikdo kromě
mouckému knížeti připomínal, že duchovních, kromě žebrékův, cizin
cův a dětí pode dvěma lety církev—

kžeti
největší
vděčnosti
kní. ním spůsohem býti pochován aslužby
zavázán
jest, anpanujícímu
pou ou milosti
jeho zase z v hnanství povolen a Boží toliko potají se vykonévaly.
knížetstvím O omouckým obdařen Po každé 0 třetí hodině denní dano
34;
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s chrtmů znamení, aby viickni na tých otcův, dle nichž dovoleno není
kolena padnouce modlitby ksjicné obcovati s vyobcovanými a církve:,
říkali. Svatostmi pokání a oltářní pročež napomínáme vás a přikazu
toliko na smrt nemocným se při ieme vam, abyste za všeliké pře
sluhovalo. Všecky oltáře v koste stupky bratrovi našemu, vašemu bi—
lích musely jako o velkém“ patku skupovi zadost učinili a ve vší po
na znamení smutku se obnažiti; jen kore ku posluěenství a k úctě k němu
při mši svaté, kterou kněz při za se navrátili, abychom přinuceni ne
vřených dveí'ích sloužil, přikrývaly byli, tresty od něho vyřknuté (klatbu
se. V čas interdiktu nesměl nikdo a sesazení s úřadu) také se své
se ženiti, nikdo maso jisti, nikdo strany potvrditi.“
ani duchovní ani světský svou hlavu
Ale napominůní tato pfičla už
neb bradu boliti a p. Velkou klatbu pozdě; nebo na Moravě a v Cechach
pronášel biskup v slavnostném or už vzplanula válka. Kunrůt, kníže
natu a při hlaholu zvonů. Kněží Znojemský dobyv u Vysoké (bory)
majíce hořící svíce v rukou, stali vítězství nad Vladislavem jal se
kolem biskupa a jak klatbu vy—obléhaíi Prahu, aby dobyv ji sám
řknul, hodili svíce na zem a šlapa— se usadil na trůnu českém, a všecka
jice je říkali slova: „Jako planá. sůl knížata Moravska jej v tomto p0d
nesmí se i těchto k ničemu více niknutí důrazuě podporovsla. Vladi
užívati“ Podobným spůsobem vy slav II. však, svěřiv hajení Prahy
řknuta i od Jindřicha Zdíka klatba bratrovi svému Děpoltoví. odebral
větší nad odbůjci moravskými.
se s čelnými radci svými, Velislavem
Tentýž horlivý biskup neopo a biskupem Zdíkem, do Němec ke
minul o této kletbě jak svého me králi Kunratovi III., aby s pomocí
tropolita, arcibiskupa Mohuckého jeho nepřítele odehnal a sám se na
Markolfa, tak i papeže v Římě stolci knížecím udržel. Při této příle
upraviti, žadaje spolu, aby mu do žitosti navštívil Jindřich Zdík také
voleno bylo, opět na. cesty misio— nově založený premonstrácký klášter
nářské se vydutí. Papež nekladl mu Vindberský v Bavorsku a posvětil tam
sice v tom žódných překážek, psal naprosbu prvníhoopatatéhošklústera
mu však, že bude prospěšněji, o mb Gebharda a s přivolenímbiskupa Ře
pravě vlastního stadce duchovního ženského dne 21. máje 1142 tři nové
pracovati, jež mu sam Jindřich Zdík oldie, jeden ke cti sv. apoštolůvPetra
co neposlušné, odbojné a tvrdošíjně aPavla, druhý ke cti sv.Jana evange
byl líčil. Mnohem ostřeji však psal listy, třetí ke cti sv. Ondřeje. Když
papež duchovenstvu moravskému Jindřich Zdík s knížetem Vladislavem
tím (v listu svém ze dne 1. dubna a s vojenskou pomocí krale Kuní—ata
1142): „Ze Vám ani od sebe ani III. se doČech vracel ado Plzně užpři
od sv. Petra nevzkazuji pozdrav, byl, sklonila pověst o velikém vojsku
připište ne tak mě přísnosti, jako královu odbojného Kunrata Znojem
své neposlušnosti a opovažlivosti. ského, že od obléhání Prahy přestal
Nebo k velikému zármutku svému a do Moravy se vrátil. I mohl Vla
slyšíme, že do takové pošetilosti dislav s císařem do Prahy vjlti, ne
jste zaběhli, že proti výslovné za nviděv ani nepřítele. S knížetem
vědi našeho velech'hodného bratra Vladislavem vrátil se do hlavního
indřicha, vašeho biskupa, služby města Cech i biskup Jindřich jsa
Boží držíte a se neostýchate, lidi svědkem radostného zjevu, že kníže
od něho z církve vyobcované u sebe statný opět ve slavném průvodu na
přijímati a jim svatostmi ptisluho Vyšehrad co panovník zemí českých
vati. Jak zatratitelno a věčné spáse uveden.a že jemu zase od pánů
valí škodno takové počínání jest, českých vzdávana pocta.
dosvědčují vam zřejmě stanovy sva
_Dokud však odbůjci na M0
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ravě potrestáni nebyli, nemohl se knížata Moravská, aby iim opět
Zdík do Olomouce vrátiti, ipl'i— bylo odpuětěno a úděly jejich na
nucen byl zdržovati se v Čechách, vráceny, poněvadž svou vinu uzná
obíraie se v Praze zařízením kano— vali a slibovali, že nikdy více Vla—

nie Stráhovské a spolu s biskupem dislavovi II. se nezpronevěří. A když
Pražským Otou zasvěcuje na novo skutečně knížata Moravská přistou
kostel sv. Víta při obléhání města piváe před trůn Vladislavův v Praze,
Kunrátem znesvěcený. Roku ná ve slavném shromáždění se jemu
sledného přitáhl Vladislav s vojskem pokořili, kloníce se hluboce pod meči
na Movavu, aby vinniky potrestal. tasen mí nad jeiich šiiemi, tedy ušle
Neiprvé vpadl v úděl náčelního chtily a dobrotivý panovník pamět
vinníka Kunráta Znojemského a liv, ie otcové iejich byli také otcové
pustil meč a oheň v krajinu tu, na 'eho, odpustil jim a vrátil iim zase
to vtrhnul v Brněnsko, a , podob-ijejich úděly na Moravě. anobrž při
nýms ůsobem potrestalspo uvinníkalsabal, že nechce nikomu z nich
Vrat' ava a posléz pokáral touže zlým zpominati toho, co se stalo.
metlou i nevděčného knížete Olo
Tenkráte povýšil Vladislav
mouckého Otu. Celá Morava opět svého věrného Velislava, ienš spolu
se kořila svému vítěznému panov s Jindřichem Zdlkem ve všem jemu
níkovi Vladislavovi II. Tenkráte byl raden a pomocen, na 'eden
zavítal na Moravu papežský vy z nejčelnějěícb úřadův zeme ých,
slanec kardinal Guido, hlásaje slova učiniv ho kaatellanem Vyšehrad
míru a spásy. I přišli Moravané ským. V tu dobu také v Čechách
k němu slibujíce, že uraženému bi se vším důrazem prováděny jsou
skupu svému chtějí zadost učiniti a opravy kázně církevní kardinalem
žádaiíce razí—ešeníod klatby církevní.

Vyslanec papežský velel jim přiostat Guidonem, iejž v tom vydatně pod—
oba Zdík
bis upové
Ota
ražský ane'en
indřich
Moravský,
cích svatých učiniti přísahu věrnosti porovali
a udělil iim rozřeěení pod tou vý— nýbrž i panující vévoda Vladislav II.
minkou, aby příštího roku v přítom— Bezženství knězské přísně nařízeno
nosti vlastního biskupa svého církvi veškerému duchovenstvu a za ově
zadost učinili. Spolu jal se důrazně díno, někoho na knězství světiti bez
prováděti zákony církevní r. 1139 v určitých obroků čili bez beneficia.
Lateranském sněmuobnovené, které
V této době (asi 1144) také
stanovily beúenstvl kněžské a složil kn konci dovedena dlouhá pře
všechny duchovní proti tomu zákonu o statek Podivín mezi biskupy
provinilé s úřadu jejich. jsa v tom Pražskými a Olomuckými. Podivín
podporován knížetem Vladislavem odevzdán biskupovi Zdíkovi a jeho
nástupcům právem dědičn m, za to
1.1.a biskupem Zdíkem.
Aby pak úplný pokoj zpusto— však dán Pražskému bis u ovi a
ivs ý ne
šené Moravě navrácen byl a oprav jeho nástupcům statek
kázně církevní tím hlubších kořenu daleko Jihlavy v náhradu. Bezpo
chyby stalo se narovnání to hlavně
ppstily,
pokořenáVladisla
knížata prostředkovánímkardinala Guidona,
oravskábylos třeba
panovníkem
vem II. smíriti. K tomuto účelu vyslance papežského a spolupůsobe
povolal kardinal Guido, 'enž zatím ním i přivolením Vladislava II.
do Němec byl odcestoval, biskupa
Jindřicha Zdíka k sobě do Pasova V.Jindřich Zdík vydav se na pout
a umluvil s ním spůsob, jímžby se duŘíma Ioupežníkypřepadenstrů
to neilépe provésti dalo. Po tomto dá; vinníci do klatby daní přímlu
nanešení-se odešli oba spolu do voujeho zase dosahuji odpuštění.
Dne 8. března 1144 umřel
Prahy ku anovníkovi Vladislavovi
II., a přim ouvalí se za pobloudilá papež Celestin 11., jen! od L- 1143
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co nastupce Inocentia II. řídil cír na celnou stanici Úsobrno a zde
kev. Lucius II., jenž na to násle—před kostelem sliboval, že věemu se
doval a až do r. 1145 církev spra mileréd podrobí, co by koli dle rad
voval, povolal Jindřicha Zdíka, jejž biskupovy jej s vévodou zase sm 
co bývalý oslanec papežský v Ně řiti mohlo; pak se na oko zase vra
me ku oso ně znaje, ctil a miloval, cel a jako déle bral; ale jak na
do íma, aby s ním ústně pojednal stala noc, povstal se svými druhy
o záležitostech církevních, o nichž obrněn a ozbrojen jako proti ne
Zdlk jemu byl dříve sal, a spolu příteli, aby bisku a buď zabil aneb
aby s ním ještě o jinýbh důležitých zajal. Už dorazii spiklenci tito až
věcech se poradil. Poněvadž papež ke dvoru (Biskupicim), kde biskup
na něho naléhal, aby co nejdříve unavený z cesty odpočíval, 8. 'en
do lma se dostavil, tedy vydal se potok, přese který nebylo tak snadno
Zdlk hned na začátku r. 1145 na se přebroditi,zastavoval jejich kroky.
cestu sprovazen jsa knížetem Olo Tu jeden z četné družiny jejich,
mouckym Otou III. a mimo sluhy jakoby mu to byl duch Boží vnukl,
Soběna a Bolebuda jeětě několika aby biskup vyvaznouti mohl, dal
kněžími premonstréckými (z nichž znamení k útoku, zanotiv píseň vll.—
jeden jmenem Lukáš jemu postavou lečnou. Zpěv ten zaslechl cisterciék
velmi podoben byl) a jedním ciste Mukar, jenž zprovAzel biskupa, i
riakem. Mukarem, kteří co svěd zbudil jej rychle prose ho, aby utéci
kové života jeho podle zákonů cír hleděl. Na spěch oblekli jej zbožní
kevních jemu po boku kréčeli. říve růvodcové v kožešiny, jimiž při
nežli zbožný biskup se do íma ryt byl a davše mu jakous takous
odebral, bylo mu jeětě do Prahy obuv pomohli mu přes zeď dvoru.
jíti, aby se s panovníkem o někte "Nedaleko odtud bylo křoví, ve kte
rých zěležitostech domluvil a tudyž rém se biskup schoval a leže ve
vidíme, že Zdík béře se s družinou sněhu hledal útěchy v modlitbě, jeěto
svou nejprvé po silnici Litomyšlské nepřátelé do ložnice biskupské vra
ke Svítavam a hle zde právě na zivěe premonstraky tam přítomné
hranicích země učiněn naň vražedný
a jednoho
za biskupa
drželi, nich
tak Lukáše,
zbili, žejeljž
o
útok od knížete Znojemského Kun— obrali
rata a od Brněnského knížete Vra odpolu mrtvého ležeti nechali. Jiní
tislava, s nimiž byli ze šlechty pa—z těchto nepřátel obstoupili dvůr
nově: Jurata., Domaslav, Slavibor, s rozženými pochodněmi, aby jim
Hank, Kuna, Mikul, Hroznata, Rod kořist nikterak neušla a jezdili
mil, Bohdan a jiní. Utok ten stal koňmo tak blízko úkrytu biskupova,
se u sobrns, kde Hradičtští bene že podkovy koňův na ruce jeho
diktini veliký dvorec měli, a kde šlapaly a že jiskry z pochodní naň
srěely, a přece ho nepřátelé nezpo

na
blízku byla
biskupská
vesnice
Biskupice.
ražský
kanovník
Vin zorovali, nebo anděl Boží chránil
cent celý ten příběh Vypravuje takto: zbožného astýí-e. Když tedy ho
„Léta Páně 1145 nastoupil pan Jin nenalezli, kázal kníže Kunrat celé
dřicb, moravský biskup, spolu s_„Otou stavení zapěliti, aby biskup, kdyby
knížetem z pobožnosti cestu do Ríma. tam někde ukryt byl, shořel. Na
Na hranici země přídi-užil se k němu byvie přesvědčení, že biskup přece
a pokrytskou ntvářkou mírumilov vyvázl, počali (před zážehem) celý
nosti a přátelství moravský kníže dvorec drancovati; sebrány nejprvé
Kunrat a prosil ho pokorně za pří všechny eníze,jimiž náklad na cestu
mluvu, aby od vévody Vladislava uhražen býti měl, obrana biskupská
zase na milost přijat byl. Tak la kapla , vzati všickni koně pojízdm
hodnými slovy klamaje biskupa ne a soumarní, jakož isoumaí-i služeb—
tušíciho nic zlého, provázel jej až nictva. Pak udělali sobě lupiči tito
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uprostred dvoru veliký oheň a po
píjeli s knížetem Kunrátem, jakoby
po tak hrdinskěm kousku veliké
posily potřebovali. Avšak přece jen
s tváří smutnou odešli, protože pra
vého účelu svého nebyli dosáhli.
Nebo když pominulo už nebezpe
čenství, hledal v téže noci sedlák

nežkodným učiniti. To se mu však,
jak právě povědíno, za příčinou
zvláštní ochrany Boží nad biskupem
vládnoucí nepodařilo. Strádaltě sice
Zdík dlouhou s těžkou nemoci v Li
tomyšli, ale koněčně přece zaso
ozdravěl.
Jakmile vévoda Vladislav II.

svých volů a. přišel maně k místu, v Praze uslyšel, jaká nehoda Jin

kde biskup ležel. Tento oznav
sedláka co jednoho ze služe nictva
svého, zvolal naň mdlým hlasem
žádaje ho, aby otec jeho Hvozda
přijel :! vozem aneb aspoň se sou

dřicha Zdíka potkala, poslal hned
koně a jiné potřeby cestovné do
Litomyšle, aby se biskup dále
do Prahy vypraviti mohl; anobrž
Vladislav sám s ozbrojenou moci
přikvapil, aby milovaného bisku &
s bezpečným průvodem do Pra y
zanesti dal. Než trvalo to ještě
dráhně času, než biskup se tak
zotavil, že do Prahy přivezen býti

mary přišel a jej odtud, bude-li
možná, odvezl neb odvedl. Když
to syn otci vyřídil, přišli oba roz
želeni nad pánem svým a posadivše
zimou na polo zkrehlého biskupa
na soumam zachalili senem jeho mohl.
V takovýchto okolnostech ne
nohy a pokryli je' sedlskými šaty

i dopravili h'o podl přání jeho přes bylo lze na cestu do íma ani po
hranice zápolími s velikými nesná mysliti. Zatím umřel dne 15. února
zemi v zimě a ve sněhu do Lito 1145 papež Lucius, jenž dvakráte
myšle. Tak Jindřich záštitou Boží byl Zdíka tak laskavě a suažuě do
zachován.“
Ríma vyzval. Jeho nástupce Eugen
Co pak se týče knížete Olo III., bývalý žák sv. Bernarda, měl
mouckého Oty. jenž biskupa zpro—se neméně laskavě k Jindřichovi
vázel a 'emu věren zůstal, dovídáme Zdíkovi a velmi zhusta mu dopiso
se z 'e ně nadací listiny, že i jemu val. Papež tento, jenž ve všem si
hrozi o tenkráte velké nebezpečen sv. Bernarda za vzor bral, vyzname
stvi, že věak rychlým se spasil útě nával Jindřicha Zdíka přikaždé přile
kem. erný tento nevděk na Zdí žitosti na důkaz, jak vysoce sobě váží
kovi Kunrátem Znojemským spá nejenom jeho všestranné vzdělanOsti
chaný byl tím hanebnější, čím více a obratnosti ve vyjednáváních, nýbrž
mu na mysli tsnouti měla laskavost, i také jeho zbožnosti, ušlechtilosti
s kterouž se zbožný biskup u Vla a— jeho vůbec ve všem vzorného
dislava II. za něho přimlouval, aby života. Jak krásně osvědčil Zdik
mu prominuto bylo dřívější pro i při této nehodě svou zbožnou mysl,
vinění a aby mu opět vrácen byl svou Bohu oddanost! S .klidným
úděl jeho na Moravě. Však co dbá duchem nehodu tu snášeje pamato
politika nekřestanskš. o povinnou val při prvém okřlváni těla na dík
vděčnost? Kunrát kul opět nové Bohu povinný a vyjádřil jei nejenom
plány, jakby pomocí uherského pa slovy u oltáře kláštera Litomyšl
latina Bela i podporou knížete Br ského, nýbrž také zakoupením po
něnského Vratislava a Děpolta, vlast zemnosti jihozápadně u Vysokého
niho bratra Vladislava II., tohoto Mýta rozmnožil nadací dotčeného
s trůnu českého svrhnouti a sám se kláštera a postaral se o to radou
na něm usaditi mohl; vtom mu a skutkem, aby klá šter ten dosta
však podstatně vadil nejvěrnější a ven a odevzdán byl premonstrátům.
nejmoudřejši rádce panovulkův Jin Tolikéž proukázal se vděčným k těm,
dřich Zdik a protož především uzná kteří _jej z nebezpečenství vytrhli,
val za potí-chao, jej odkliditi a sobě an Soběnovi a jeho synovi Bolebu
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dovi daroval vesnici Libinu na Mo
rave. kterou byl za vlastní své
peníze od vlády ky Tcrdiěe koupil.
Současně daroval i Olomoucký
kníže Ota. na. důkaz vděčnosti své
za podivné vyváznutl z nebezpečen
ství, témuž klaětn-ru Litomyšlskému

lával prava svého k věvodskěmu
stolci v Bavorsku, jejž kral Německý
Kunrat III. byl odevzdal markra
běti rakouskému Jssomirgotovi. Po
něvadž k tomutu smirčímu dílu mimo
jiné vznešeně osoby povolán také
Jindrich Zdík, snadno se dovtípití
mlIOllu puzv-mnusli na Muravé &,vy můžeme,jak veliké vážnosti a důvě
i-tatil na to liv-Linu.na kteruuiJin
ry tento zbožný biskup daleko širo
d'rich Zdík co sedmý biskup Mo ko požíval; k čemuž co nový důkaz
ravský se podepsal.
přistupuje i to, že mimojiné vzneše
Kdo biskupa la-upežnický pře—né tehdáž přítomné osoby také on
padl, uvalil na sebe klatbu církevní, požádán jest, aby se podepsal na li
ode které vyjma okamžik smrti ni stinu klášteru Korbe'skému svědčící.
kde kromě papeže roztešiti nemohl.
Když na to vlÍVem Vladisla
Do této klatby upadl Kunrat Zno vovým Preipurk v moc osobovatele
jemský a všichni účastníci jeho zlo trůnu uherského Boricha se dostal
činu. Bezpochyby oznd il Zdík a tím Kunrět Znojemský jako od
celou věc tu písemně v ímě; pro— říznut byl od Geisy II.. 0 nejž se
tož vydal papež Eugen III. z Vi
a jenž
uhasil? .
terba, kde právě se zdržoval, dne epiral
zaujímal,
tedy pravě
mohl trůn
Vladislav
5. června 1145 dvě bully, v nichžto směle přikročiti ku potrestání vinniků
praví, že v první svátek svatodusní do klstb daných. Velice toho želel
(dne 3. června téhož roku) vynesl ušlechtilý kníže, že k takovým pro
velkou klatbu na Kunrata a druhy středkům sůhnouti musí a rozželen
jeho, kteří Jindřicha, biskupa Olo byt tím více, an mezi vinníky těmi
mouckého, loupežnicky přepadli a viděl i milovaného bratra svého
že za duchovní vykonavatele klatby Děpolta. Protož snažil se všemožně,
té ustanovuje biskupa Pražského strany odporně smlřiti. Podal'ilo se
Olu a opaty Hradištskěho i Třebi mu především Qěpolta skloniti k
ekého, za světské pak vykonavatele tomu, že šel do Ríma, aby tam po
že stanoví Vladislava II.. vévodu káním a zadostčiněním dosáhl roz
českého a Otu III. údělného knížete řeěení. Biskup Zdík sám se za něho
Olomouckého. Spolu žádá papež, ísemně u papeže přimlouval, aby
aby tato klatba v zemích koruny dosáhl prominutí viny své. Kníže
české všemožně ohlášena byla, dále Brněnský Vratislav, byv mrtvicí ra
aby se biskupovi Jindřichovi Zdi něn, uznával v tom trest od Boha
kovi dopomohlo k náhradě za škody
seslauý náhradu
a sliboval
vzaté a poslěz aby z kletých ten naň
naň uloženou
pojakoukoli
niknouti.
neb, onen k tomu se sklonil, by sem Protož na jeho prosbu biskup Jin
dřich
Zdík
sam
řiěed
ku
osteli
v Rímě pro sebe a druhy své vy
hledává rozřešení od kletby.
nemocného, potěší jej a při ouval
Tato klatba se všemi účinky se za něho u Eugenia III., tak že
svými vykonala se teprva roku na i od klatby církevní sprostěn 'est.
sledujícího 1146, protože jednak Vla Toliko Kunrat Znojemský nec těl
dislav II. ve spojení s německým se kol-ití a k žádné náhradě po
králem Kunrátem v Němcích a jinde dati. Protož výkonána proti němu
zaměstnán b'l, a jednak že také výprava válečná od Vladislava II.
Jindřich Zdi účast bráti musel v a Oty III, knížete Olomuckého, kte
díle smířčím v Němcích v Korheji, říž od papeže k tomu ustanoveni
kde ve jmenu krale Německého vy byli. Jindřich Zdík sprováael oba
jednáváno dne 24. srpna o smíření knížata při tomto výkonu. Vojenský
:! Jindřichem Lvem, jenž se dovo iik tůhl od Brna Pravlovem & do
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byv tvrze Rokyceně jal se obléhati jsouce sa'stěvame, přinéleží, aby
i hrad Znojemský, sídlo Kunratovo. svornost v říši (římskoněmecké) mi
Í ten konečné dobyt a rozbořen, lovala, ji zaváděla a utnžovaía a
Kuní-st pak vypuzený přinucen. u nad každodenně rostoucím prospě
vyhnanství hledati své spásy. Sa chem veěkeré církve Boží horlivě
mých obyvatelův hradu dotčeného, bděla, tedy za dobré jeme uznali.
urozených i chudých, ušetřil slitovně také na Tebe, nejmilejší a věrný
Vladislav a propustil je volně se spolupracovníku naš, vzoésti něja—
vším statkem 'ejich. Toto pokoření kou prúci ku prospěchu církve!
okrotilo naposíedy hrdou mysl Kun Vanasíme totiž na Tebe rostředko
rétovu, tak že počal o přímluvu vací slovo spásy, abys pogoben opa
krale německého Kunrata III. se trnému rozsévači v úrodnou půdu
uchézeti. o němž věděl, že jest velký semeno zasel, kteréžhy nám i Tobě
a moon přítel Vladislava II. a bi—přineslo korunu spravedlnosti. Jak
skupa indt'icha Zdíka. Na slovo mile toto símě z úcty ke stolici
krále německého udělil Vladislav II. apostulské převezmeě a věrné zemi,
Kunratovi nejenom odpuštění vele aby časem svým užitky vydala, věrně
zrédy jeho, nýbrž vratil mu opět svéřlš, pak zprav nás, ujalo-li se
knížecí úděl ve Znojemsku. A když símě to a vydává-li užitky, aneb
Kunrat i k žadostučinění církvi se bude Ii jinak, piš ném, jak dlouho
podával, dosáhl římlovou Zdíkovou ném jestě na užitky ty čekati jest.“
též razí-ešení o klatby u papeže. Listina tato, které. tak vznešený
Vratislav, Brněnský kníže,jenž i'ede úřad smírčí na Jindřicha Zdíka vana,
třemiléty byl klášteru sthrads ému ší, věčně svědčiti bude, jak veliké
statek Tomúěov násilně odňal,-dsl vážnosti biskup ten požíval netoliko
nyní na domluvu biskupa Zdíka na Moravě a v Čechách. nýbrž i
klášteru dotčenému v náhradu les v jiných dalekých a čirých zemích.
a dvůr.
Za příčinou smírného úkolu
V tento čas pilně sobě dopi toho odebral se Jindřich Zdík do
sovali papež a Jindřich Zdík. V Nemecka, kde výmluvností svou
jednom dopisu ze dne 2. června 1146 podporoval papežského vyslance To
děkuje Eugen III. dotčenému bi máše v této záležitosti. A tu přiho
skupovi za zprávy o jeneralné visi dilo se,“ěe požádán jest dne 12. čer
taci na Moravě vykonané a těší se vence, aby s jinými vznešenými oso
z toho, že opravy kázně církevní bami, jmenovitě s Jindřichem, vévo
papežským poslancem Guidonem za dou Bavorsk 'm aEherhardem nově
vedené horlivým spolupůsobením jmenovaným 'skupem Bamberským
Zdíkovým hluboké kořeny pustily,
v Rezenském
biskUpství
i povzbuzuje biskupa, aby na této podepsal
arovací listinu,
kterouž právě
téhož
draze horlivé okračoval. V jiném dne tam kral německý Kunrat IH.
dopisu ze dne 2. dubna téhož roku pro klášter Dolnostarodubský byl
ustanovuje hg papež prostředníkem potvrdil.
míru v boji Viblingův proti Velíům
Pořídiv pokud možné, se mu
v Němcích, kterýžto brzo převeden od papeže uloženo bylo, vydal se v
jest také do Italie pode jmenem létě se svrchu dotčeným nově jme—
boje Gibellinův proti Guelíům (v novaným bisItUpem Bambergkým
Němcích byl to původně boj mezi Eberhardem na cestu do Ríma,
Staufovci a mezi knížaty z domu kamž ho papež opět dne 25. máje
Saského). V dopisu tom, v němž téhož roku b lpovolal. Došedše do
papež na Zdíka vznešený úřad Zpro Italie oba biskupové potkali papeže
středkovaní míru přenáší, dí papež ve Viterbu, městě nedaleko Říma
doslovnětakto: Poněvadž a ostolské severně ležícím. Zde Eberhard po
vývyěenosti, jejížto \ll-ad ačpnehodni svěcen na důstojnost biskupskou; pak
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jednáno s papežem o velmi důleži— jeětě místněji a' zevrubněji všecky
tých věcech, jmenovitě o nové vý tyto věci vyložiti; avšak máte ve
pravě křižácké do svgté země, po svém Moravském biskupovi muže sva
něvadž obnovené křestanské knížet tého a učeněho, jehož jsme požádali,

ství Edesské, přední to záštita králov aby podle moudrosti jemu Bohem
ství Jerusslémského, bylo Turkům dané vás všechny 'eětě více po—
podlehlo (l 144). Oba bisku ové měli vzbudil a poučil.“ A skutečně ne
slovem svým působiti v krále němec zůstala ohnivá slova, jež mluvil bi
kého Kunráta III., aby kříž na se skup Moravský ke knížeti a lidu
vzal a za sebou 1: dotčené vý ravě bez účinku. Sám vévoda Český
i velmože německé s branným idem Vladislav II. ozdobil se znamením
potáhnul. K tomuto účelu dal papež sv. kříže a jeho příkladu následo
dne 31. prosince 1146 oběma bi valo mnoho pánů českých i obec
skupům listinu, v nižto krále žádá, ného lidu. Litovati svrchovaně, že
aby ke slovům jejich přichýlil uěi výsledek výpravy křižácké do sv.
své. 1 dl zejmena o biskupovi Morav země nevyhovíval nadějím na ni
ském: „Tolikéž přijali 'sme s otcov skládaným. Mnoho Čechův a M0—
skou blahovůlí ctiho ného bratra ravanův zahynulo v bitvách proti
našeho, bisku a Meravského Jindři— Turkům a vévoda Vladislav H. ne
cha, právě je toho žádájeho zbož došed ani Jerusaléma, vrátil se sám
nost, jeho vážnost a Tvoje vlastní z Asie mořem černým přes Kyjev
odporuěení. Ačkolibýchom jej co a Krakov do ech.
muže pobožného a bohumilého rádi
jeětě déle se vší úctou a láskou u Vl. Jindřich Zdik účastní se vý—
sebe podrželi; přece rozhodli jsme pravy křižáeké proti Slovanům
na pomoři balliekém.
se, vědouce jak Tobě potřeben jest,
jej Tvoji Vznešenosti poslati nazpět.
se do země
svatéstroji
přilpra—
I odporoučíme jej Tvé laskavostí vovalaCovýprava
křižácka,
a se
přejíee, abýsjej pro nás ctil a k jeho též podobná výprava proti Slova
spasnémn působení v pokoře při nům na pomoří baltickém, jmenovitě
voloval.“
proti Bodricům, Luticům a Po
Dne 24. dubna 11-17vidíme už mořanům, kteří na větším díle ještě
Jindřicha Zdíka u krále Kunráta setrvávali v ohanství. K obrácení
v Norimberce, an ho namlouvá na Slovanův těclito mnoho pokusův už
to, aby vzal kříž a předcházel kl'i dříve učiněno; ale poněvadž při tom
žáky do boje proti Turkům. Nej více usilováno o světské panství než
mocněji ovšem sv. Bernardem pů o vládu křesťanství, zbouřili se ne
sobeno v tomto směru; nebo na jednou noveobrácenci proti svým
jeho slovo vzal nejprvé na sebe utiskovatelům a s 'ařmem poroby
kříž král francouzský Ludvík II. a odvrhli i víru jim o nich násilným
za jeho příkladem kráčel i německý spůsobem vnucenou. Bylit to nej
král KunrátIIl. Avšak islovo Zdí—více knížata Saská, kteří se panství
kovo mocně k tomuto účelu při nad nimi domáhali a na díle také
spělo v zemích českomoravsk ch, ho dosáhli, žičíce se křesťanstvím
kde sv. Bernard za svého pesa &
toliko dva
ve svůj
soběcký
prospěch.a
řečníka ustanovil Jindřicha Zdíka. Když
králové,
francouzs
Nebo v provolání písemném, jež uči německý, s nesmírným množstvím
nil ke knížeti českému Vladislavovi velmožův a ostatních křestanův kříž
II. a jeho českomoravskému lidu a vzali, aby na východ proti Muha
v němž Čechoslovany k horlivému medauům táhli, zdálo se ostatním
účastenství ve výpravě křižácké vy křesťanům, zvláště v Němcích, han
zývá, dí na konci provolacího listu bou býti, aby ostali doma a nic
svého o Zdíkovi: „Mělbych vám těžkého ku zvýšení cti a slávy Boží

'
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nepodnikli. I vymohli sobě na pa a nebezpečné chorobě opět zdraví
peži Eugenovi III. bullu, v níž po—vrétiti réěil. Z duchovenstva Praž—
dobné duchovní výhody poskytnuty ského řidružil se ke Zdíkovi, Jin
těm, ktel-i roti pohanským sever dřicb, děkan kapitoly Pražské, jsa
ným Slovanum potáhnou, jaké pro jako svědkem života biskupova.
Dříve však nežli biskup Zdík
půjčeny křižákům táhnoucím proti
Turkům. Křižácké výprava tato s moravskými knížaty a s pospoli
umluvena v březnu 1147 na říšském tým lidem moravským na cestu tu
sněmu ve Frankfurtě v přítomnOsti nastoupil, podal o tom zpravu pa
sv. Bernarda ausneěeno se na tom, peži Eugeniovi III., tehdáž ve Francii
žádného míru neučiniti s pohanskými meěkajícímu. Ale tento byl ne
Slovany, dokud se úplně neodi'ek dlouho před tím, nežli posel bisku
nou modléI—etví,jinak uzavřeno. že pův ke dvoru papežskému stihl, po—
mají docela vyhlazeni býti. Co misto, síal Zdikovi list, v němž ho vyzval,

kdeby se dne 29. června křižáci aby krále německého Kunrata III.
shromažditi měli, ustanoven Děvín na to navedl, by doraziv s křižáky
čili Magdeburk. Zde skutečně se do Cařihradu všemožně se zasadil
ělo se v den určený veliké množ— o sjednocení církve východní s cír
ství křižákův, mezi nimiž nejznač— kví západní a aby to provesti usi
nější byli z duchovenstva: naš zbo loval ve prospěch cirkve zapadni.
žný biskup Moravský Zdík, pak Protož dí ve svém listě (15. čer
biskup Havelberský Anselm a mimo vence 1147) papež biskupovi Jin
ně i arcibiskupové Magdeburský a dřichovi Zdíkovi: „Důvěřujíce Tvé
Brémský. Ze světských knížat do lásce a vědouce, že král ve svých
stavili se Jindřich Lev vévoda Sa ustanoveních hlavně Tvým rozumem
ský, Albrecht Medvěd markrabě a Tvým ustanovením se řídí, vzné
Braniborský, kteří oba veliké statky ěíme na Tebe úkol, abys s obzvláštní
na hranicích dotčených kmenů slo pečlivostí krále povzbuzoval a vším
vanských měli a od nich co od úsilím na to navesti hleděl, aby
ddaných také poplatky brali, ak prohlídaje ku cti a zvelebení své
unrét markrabě Míěenský, falclEra mateře svaté církve římské podlé
bate Bedi-ichaHel'man a j. 1 knížata moci jemu Bohem propůjčené k tomu
Moravské Ota III. Olomoucký a hra se snažil, by církev Cařihradské
trem Svatoplukem a Vratislav Br jednotě starobylé navrácena byla.“
něnský přidružili se k nim; nebo Ale papežský tento rozkaz prisel už
biskup Zdík výmluvností svou ne nzdě; nebo ode dne 29. června byl
jen mnoho z pos olitého lidu Mo biskup Jindřich Zdík s křižáky Mo
ravského nýbrž i knížata Moravska rsvskymi už na cestě k severu ke
k účastenství v této výpravě kři Slovanům Baltick m. Zatím došel
žácké pohnul. zvléětě an jim na mysl také papeže list 7 íkův a Eugen III.
uvedl, kterak těžké jich vina věro dozvěděv se o cestě biskupově,
lomnosti na vévodovi Vladislavovi chválil sice jeho podniknutl, netajil
11. r. 1142 spáchané takového usmí však také bolu svého, že zmařen
ření a odkéní
aha a mimo to úmysl 'eho, aby Jindřich Zdík v kréle
an Vratislav, kníže Brněnsk , jenž němec ého strany jednoty církevní
nové těžké viny loupežnickym úto působil. Nebo v odpovědi Zdíkovi
kem na biskupa se dočinil, sám si zaslané di papež: „Větší radost byl
přál, aby nějakým velkým a ne bych ovšem pocítil, kdybych poslcm
obyčejným vykonem náboženským Tvým b lso dozvěděl, že Tvůj vě
že tuto vinu Bohu zadost učiniti hlas a ůvtip zasejc do srdce krale
mohl. Kromě toho pmlil knížete římského ono símě, z něhožby
Vratislava k tomuto kroku také cit sjednocení církve CaHhradské co
vděčnosti k Bohu, jenž mu po těžké nejvydatněiěí ovoce pro mateí- všech
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církví. pro církev římskou vyrostlo
Vojsko proti Luticům Vyslaně
Ale od té doby, co vím, že nejsi může péčiti se na 60.000 branného
po boku krále (Kunráta), pouštím lidu. Mimo moravská knížata stáli
všechnu naději o zdar podniku toho. v čele,jeho markrabata Albrecht
Avšak věc ta byla nesnadné i ne Medvěd .a Komrat Miěenský i falc
mohu leě chvaíiti všecka Tvé. vele krsbata Bedrich Someršénburský a
moudré. ustanovení; putuj tedy s Heřman Rýnský; jim po boku byla
Bohem a s požehnáním stolice apo knížata církevní: Bedrich arcibi
štolské a bud ubezpeěen. že Tě kaž skup Magdeburský, Rudolf biskup
dodenně na svých modlitbách při Halberětatský, Verner biskup Mo
pomínám. Ne0pomiň z raviti mne o nastýrský &j. Co papežský vysla
pokroku výpravy. Bu živ a zdráv nec, jemuž uloženo, urovnavati spo
v Christul“
ny mezi křižáky vzniklé, byl 11
Jindřich Zdik neopominu! také téhož vojska Anselm, biskup Havel
papeže o všem zpraviti, čeho výpra berský. Vojsko křižácké, přeěedši v
vou tou docíleno. Výsledek ten ne prVních dnech měsíce července í'e
byl valný, ana výprava dotčena,které ku' ste u Magdeburku,vtrhlo ple
asi dva měsíce, od července až do nic a pustoěíc v země polabských
začátku září trvala, hned z počátku Slovanů. Dobyvši města Malchýna
zárodek nezdaru v sobě nesla. Nebo v nynějším velkovévodství Meklen—
v čele podniku toho stáli Jindřich bursko-Svěřínském na řece Pěné,
Lev kníže Saský a Albrecht Med spalilo je s poblízkým chrámem po
věd (markrabě Braniborský), kteří hansky'm a obrátilo se pak k oble—
od Slovanův pobraničných na díle háni města Demlna, přírodou samou
už poplatky brali a jen na oko se velmi opevněného v nynějším okresu
stavělí,jakoby jim o násilné obracení Stětínském na Pěně. Umysí křižá
těchto kmenů Slovanských ilo. Hel kův dobytí Demlna podporován jest
mold, současník Jindřicha Lva a pro horlivými Poláky, kteří shodujíce se
slulý německý dějepisec dí o něm, s křižáky se silou asi 20,000 mužů
že při všech výpravách od toho kní proti Stětínu na Odře táhli. Biskup
žete proti severným Slovanům pod Moravský Jindřich odvaěil se toho
niknutých nikdy mu nešlo o jejich s vojem moravským, aby se dodě
pokřesťanění, nýbrž že mu přitom lal spojení a Poláky; za tou příči—
;:edině běželo o peníze. A protož nou odloučil se od vojska u Demi
když křižaci země Slovanův těch na stojícího a táhl do Pomoran po
ustoěiti chtěli, zpírsli se proti tomu dle planu velmiopatrněvymyěleného.
asíci a Braniborci říkajíce se svými
plán tím
ten věru
nepřinesl
užitku,
nebyločekávaných
vinen in
náčelníky, žeby tim jen svou vlastní Ze
zemi hubili a proti vlastním pod dřich Zdík.
Druhé vojsko, vedené vévoda
daným |bojovsli. Tím vznikl mezi
křižáky rozpor, jenž zmařil zdar mi Jindřichem Lvem a Kunrátem
celého podniknutí. K tomuto nezda Zérinským, Adalbertem arcibisku
ru přispělo i to, že se vojsko na pem Bremským a Dětmarem, bi
dvě rozdělilo, na voje vyslané proti skupem Verdenským, táhlo proti
Bodricům a na vo'e proti Luticům“ Dobínu, tvrzi od Niklota, knížete
a že kromě toho hiklotovi, knížeti Bodricův nedávno vystavené na se
Bodricův tolik pokdy popřěno, aby verovýchodním konci jezera Svěřín
se nejenom úplně ozbrojiti, nýbrž ského. Zde přirazili k vojsku tomu
i sám útok na křižáky učiniti mohl. voje Danských králů Svena a Kann
Biskup Jindřich Zdík a knížata Mo. ta, h vše podle letopisů Magdebur
ravské s branným lidem českoslov skýc silni počtem 100,000 mužů.
vanským sprovězeli voje táhnoucí A přece ani zdeu Dobína, ani tam
u Demlna, ani u Stětíaa nepořízeno
proti Luticum.
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tomto díle dále pracoval a je dovr
šil. Za tohoto náměstka ustanoven
kardinal Guido, onen slovútný vy
slanec papežský, jenž na Moravě a
v Cechách s velikou různosti o
pravy kázně církevní provedl a kte
rýž jako tenkrát tak i nyní hojně
se žicil radou a pomocným činem
moravského biskupa Zdíka, jenž
poměry techto krajů náležitě znal.

mnoho. U Dobína poraženi jsou Dá
nové od vypadnuvších na ně z mé
ata Slovanův, ani němečtí křižácina
to se dívali nemohouce Dánům po
moci skytnouti, protože jezero je od
Dánův dělilo. Tenkráte i mnoho
Dánův od Slovanů zajato. Nehodou
touto Dánové rozlíceui jsouce opět
a opět tvrz dotčenou ztekali, v tom
však vrhli se Ranové, slovanští to
obyvatelé Rniany, na jejich lodě u
břehu mořského zanechané a jen
- malým počtem zbrojného lidu háje
né a hle! podařilo se Slovanům vět
šinu těchto lodí Dánům odejmouti
dne 31. července 1147). To uzřevše
ánové pustili od obléhání tvrze
Dobína a vychvátivěo opět Ranům
lodě odjaté odjeli na nich domů.
Tu počalo obléhání Dobína a Demí
na váznouti, příměří stihalo příměří
a když konečně obleženci se pro
hlásili, že křesťanskou víru přijmou
i zajaté Dány vydají, puštěno od
bbleháni měst těch a vše se dalo
na pochod zpátečuý.
Co pak se týče Stětína, kde

Ku posouzení těchto dějů při

dati musíme.že stávala tehdáž sva
tá římská. říše s císařem (obyčejné

králem německým)v čele, která si
za úkol vytkla, veškero křestanetvo
proti četným ještě pohanům (zvláště
Muhamedanům a několika kmenům
slovanským), kteří i mečem na kře
stanstvo dorývali, také mečem chrá—
niti, pohany tyto podrobiti a je na
víru Christovu obrátiti. Kteří z nich
rychle se k evangeliu _Páněobrátili,
nezakoušeli meče ki'estanův a pro
tož litovati jest, že právě severní

bratři naši slovanští mesi vsemi kme—

ny slovanskými nejdéle evangeliu
Christovu odpirali a že mu odpíra
Moravané a Poláci polem se položí—li i tenkráte, když jim docela klid
li, obklíčeno jest sice od nich město ným spůsobem, pouhým slovem zvě
to se všech stran! Pomořané (Slo stováno bylo; začež brzo na to
vané) vsak vystavili na náspecb Albrechtem Nedvědem (1157) & Jin
kříže na svědectví, že už křesťany dřichem Lvem (1160) Slovanstvu
jsou a vyslali biskupa svého Alber tomu mezi Labem a Odrou zadána
ta v čele četného poselstva do táboru smrtná rána, tak že Slované ti ne
německého, aby tam vyjádřili své úchranně utonuli v Němcích a že
podivení, že proti nim nepřátelsky nyní potomkové jejich mezi nej
hrojeno, ježto prý oni od času, co zarytějěí protestanty německé ná
u nich apoštoloval sv. Ota, dobrými ležejí.
křesťany jsou. I dokládali: što-li
německým křestanům o to, aby u VII. Posledni činy Jindřicha Zdi
Slovanúv křesťanství na tuhých koře—

nech se utvrdilo, tedy že se to
mělo díti kázáním biskupův a niko
li zbrančmi. Na tyto domluvy posel
_stva slovanského učiněno vyrovnání
mezi biskupem Stětínským a mezi
kníletem Pomořanův Ratiborcm, čímž
výprava křižácké ukončena. Ač
i nyní 11 Polabských a Baltických
Slovanův křesťanství v úplnou plat
nost nevešlo, přece docíleno tolik,
že se v těchto krajích usaditi mohl
papežský jeueralný náměstek, aby o

ka; jeho nemoc a smrt.

V měsíci září navrátil se Zdík
s knížata Moravskými a se svým
lidem branným zase na Moravu, ale
uvítán byl smutnou zprávou, kterak
Soběslav Soběslavovič (syn Sobě
slava, předešlého panovníka če
ského) použiv nepřítomnosti Vladi.
slava II. a jeho hlavních rádců, se
do říše české potají vloudil a ve—

like výtržnosti i zádavy spůsobil,
aby se trůnu českého zmocniti mohl.
Na štěstí zastupoval vévodu Vladi
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slava II. věhlasný a. razn ' bratr šťastný totiž návrat panovníka če
" o, Sobě— ského Vladislava II. z východní
slava Soběslavoviče právě u vesnice výpravy křižácké, kterýž návrat do
Zdic, odkud Zdík své příjmení měl, Prahy udal se maličko před 10. čer
zbrojnou mocízaijuti a do Prahy vencem 1148. Tenkráte biskup Jin
na tvrz zavésti, kde mu čekati dřich Zdík i biskup Pražský Ota a
bylo až do návratu vévody Vladi vcškera šlechta uvítali radostně a
slava II.
slavně vracejícího se panovníka.
Za příčinou zmatkův Soběsla
Co pak velkovévody olského
vovičem spůsobených měl Jindřich Vladislava se týče, jenž os Hněz
Zdík nyní na Moravě mnoho práce, denského arcibisku a Jákoba byl
aby všecky věci v bývalý pořádek do klatby dan (1 46) a po smrti
opět uvedl. Protož bylo mu velmi téhož arcibiskupa u papeže skrze \
nesnadno vyhověti papeži Eugenio posly své o rozřešení se ucházel,
v III., když tento ho v měsíci říjnu
vznesl
povolivten
prosbě
ieho,
téhož roku 1147 podjahenom církve na
Jin papež,
řicha Zdíka
vznešený
římské Janem k církevnímu sněmu úřad, aby místo papeže na přihodném
na den 21. března 1148 do Troyes-u místě od určitými výminkami _nad
a později do Remeše (ve Francii) dotčeným velkovévodou vyřknul roz
volal, řka se svém listu ke Zdíko řešení od klatby. Protož sal v
vi: „Důvěřujíee ú lně Tvé lásce a listě ze dne 3. března 11-19z itcrba
Jindřichovi Zdíkovi takto: „Nebude
věrnosti k poznali
nám, ze
terouž
už Tobě neznámo, že polský vévoda
dostatečně
věecLaine
svých
s Tebou vyjednávání, zveme Tebe Vladislav s tlupou Muhamedanův
ke konciliu“ atd. Tímtéž římským spůsobem neslýchaným a nelidským
od'ahenem Janem žádal papež též vtrhnul do země křestanův a v ní
gin řicha Zdíka, aby šel s poslancem nesčíslné mnoho zatratitolnýeh zlo
římské stolice do Polska a byl smír činů ve svém pyehu spáchal; pročež
cem mezi vypovězeným velkovévo ie' zvěčnělý bratr néé arcibiskup
dou Vladislavem a mezi bratry jeho HJnězdcnskýJákob klatbou církevní
Boleslavem, Měškem, Jindřichem & svézal. Poněvadž ale arcibiskup ten
Kazimírem. Těmto oběma přáním to odešel cestou všelikého těla a
papežovým nemohl Jindřich Zdík vévoda sam posly svými nás o roz
vyhovčti proto, že neodkladné prá. řešení prosí a zadost učiniti slibuje,
tedy'vmašíme na Tebe tímto listem
jeho Děpolt, jemuž se p

ce
jej doma
Moravě)
zadržovali;
pročež
poslaSne
svého
věrného
přítele
Daniela, robošta Pražského, do Tre
víru, k e papež právě me'skal a
žádal o dovolení, aby nemusel pi-ijíti
na sněm církevní. Papež z téhož
místa dne 18. presince 1147 odpo
věděl listem, v němž Zdíkovi tohoto

apoštolským plnomocenství ,abys j me
novaného vévodu na příhodné mí
sto předvolal, s ním pojednal a jemu
rozřešcní udělil, když slavnou přísa
hou slíbí, že vše podnikne a vykoná.,
cokoli jemu za vinu, pro kterou
klet byl, buď písemně aneb ýstně
dovolení blahosklonně propůjčuje žá.—svým poslancem uložíme.“ Tot byl
daic spolu, aby se za něho jako až poslední rozkaz, jenž od papeže dan
posavad laskavě modlil a vynéšeje Olomouckému biskupovi Zdíkovi;
nebo od nyníčka zbožný arcipastýi'
přání:
možno
brzo ten stářím a chorobou skličený
o opět„kéžby
u sebe mu
uviděli
a vbylo,
příjemné
s ním rozmluvě se pokochati.“ Ale ustupuje z dějiště rozsáhlé činností
přání toto papežovo nedalo se více své a obmezuic se pouze na uspo
uskutečniti; nebo Jindřich Zdík už řádání věcí ve vlastním biskupství
stal-nul a bylo mu pamatovati na co ve vlastním domě. Neboť želal
brzké ze světa vykročení. Jedna biskupství svého v dobrém stavu
toliko radost oslazovala strasti jeho, po sobě zanechati a tudyž oznámil
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listem před říjnem 1149 do Ríma za Jeníkově, mezi Jihlavou a Želivem,
slaným papeži všelike' pochyby a svátky vanoční slaviti. Když pak
rozpaky své, aby svědomí své jednak několik bratrův těch 2 rozkazu opa—
od přílišné přísnoty, jednak od tre tova do Jeníkova přišli a Zdíkovi
statelné shovívavostí ostříhal. Roz oznámili, že benediktini odcěedše
paky ty potahovaly se na duchovní zhola nic v klášteře Želívském ne
pravomoc a dokazují, že přese všech zanechali a že noví obyvatelé jeho
na usneěení sněmův církevních přece největší nouzi třítí musejí, tedy
v rozličných díocésách také rozličná pustil biskup Jindřich Zdík od další

panovala praxa (obyčej). Na otázky cesty, rozkázal však, aby večkera
biskupovy: Co činiti s duchovními zásoba potrav, kterou s sebou do
s úřadu složenými, když se polepší, Jeníkova vzal, zavezena byla do
co činiti s těmi kteří nejsouce posvě chiva bratrům nouzi trpícím. Na
cení, mší sv. sloužiti se opovažují, tom však ještě ne rental Zdík, nýbrž
a konečně smí-lí vdova za bratra poslal jim brzo jestě hojnější zásoby.
Prepamatní jsou dva- listové,
manžela svého se provdati; na otázky
tyto a podobné odpovídá papež které jim nemocný biskup v této
Eugen III. listem ze dne 2-1. října době zaslal a kteří věčně svědčiti
1149 takto: „Klerikové, kteří po budou o jeho nejvroucněiží pobož
dobře uvéžené víně, degradovéni či nosti a odevzdaností do vůle Boží.
důstojenství zbaveni byli, nemohou Y jednom z nich praví bratrům svým
i po né ravě života svého zase do Zelivským: „Nemocen a slsb po
dřívější o stavu uvedení býti. Kdo roučím duši svou do Vašich rukou.
neisa posvěcen na kněžství se osmělí Jsa Božím dopuštěním náramnou
mši svatou sloužiti má jako každý chorobou sklíčen a vida smrt, ana
laik (nekněz) panovníkovi země ku víc a více se mně blíži, prosím Vás
potrestání vydán býti. Nikdo nesmí pokorně a skrouěeně, abyste v mod
vdovu po bratru svém za man litbách svých pamatovalí na duši
želku_poimouti“ atd.
mou.“ V druhém saní praví k nim;
Ze biskup Jindřich Zdík už „Bídný a slabý indi-ích utíká. se
tenkréte churavěl, vysvítá. z téhož k Vám s prosbou, máte—li prosbu
papežského listu, o němž révě mlu bídného a slabého za hodnou svého
víme, nebo dí Eugen
1. dále: povšimnutí. Oznamu'i pobožnosti
„Bolestně Nás to dojímá, že staro Vaší, na kterou pře e vším svou
bou skloněn netuěiš sobě už dlouho největší naději skládám, že se Božské
na světě býti. Dopustil-liby Bůh, všemohoucnosti podle nevyzpytné
žebys řed Námi sešel, vždy bychom úrady její zalíbilo, tělo mé metlou
na Tego co na nejmilejěiho bratra nemoci ěvihati, aniž mně déti umříti.
svého na modlitbách zpomínali. Pro Poněvadž ale dle výroku a oštolova
úlevu v nemoci Tvé posíláme Ti
i toho kérá,
kterénao miluje,
zde lék mnohou zkušeností za výbor— iIIosglodin
to o bíčuje,
kterého
milost
ný semeny.“ Ale výborný lék tento
to mně
hluboko
se
nepomohl více zbožnému biskupovi, přijímá.,
ořícímutedyby
k nemalé
ůtěše
sloužilo,
jehož'dnové už sečtení byli; nebo kdybyste ovolujíce prosbém m'
jak di starodávné príslovíl Proti zpomínali hříšné duše mě na svych
mofeně není kořene. Ještě jednou modlitbách, ať už opět okře'í anebo
žádal si Zdík viděti bratry své z at' 'est mi podle Božské v e, jížto
řádu premonstréekého, kteří v lednu žá ný smrtelník odolati nemůže,
1149 ze Steinfelda se svým opatem schránku pozemskou opustitL“
Gotšalkem byli do Prahy přišli,vaby
Těmito slovy vroucně Bohu od
v témž roce ještě převzali Zeliv, danosti skončují se dějiny vysoce
kdež jím benediktini ustoupili. Zdík nadaného a výtečného sedmého bi
chtěje bratry ty viděti, umínil si v skupa. Moravského. Zemřel v neděli
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třetí po sv. Duchu, dne 25. června odporučil, vynášeli zbožného bisku
1150 a pochován jest podlé poslední pa nejvyššími chvalami.
vůle v klášteře premonstréckém na
Přehlédnsme-li velkolepou čin
Strahově. Z réva. o jeho úmrtí nost cirkevniho knížete toho za času
nejenom na %íomvě & v Čechách, 24 letého biskupování jeho (1126 až
nýbrž i v Němcích, ve Francii a v 1150), nemůžeme než souhlasiti s
Rímč, ba i na východě samém ne výroky znamenitých mužů. kteří Jin
smírný spůs'obila dojem. Všickni dřicha Zdíka osobně znavše jej vy
pak shodovali se v jednom výroku: soce ctili a po jeho úmrtí i písem
Byl to muž zbožný, důvti ný, do ně jmeno jeho oslavovali. Tak na
bročinný a svatý. Sám sv. emard, př. napsal o něm souvěký letopisec
současník 'eho, nazýval jej svatým. premonstgáckého kláštera Vindber
Nejenom c udí, vdovy a sirotkové ského u Rezna (v Němcích): „Jin
jimžto laskavým a štědrým býval dřich byl muž veleslavný a veleza
otcem, oplakávali úmrtí jeho, plakaly sloužílý, vysoce vážený od knězův
ho též jeptišky benediktinky u sv. i laikův (neknězův), každému pře
Jiří v Praze, jimž býval ochráncem milý.“ A J arloch, spisovatel českých
& velkým dobrodincem, tak že pa dějin, napsal chvalu Zdíkovu ve
pež Eugen III. sám za potřebné svých dějinách,- jak jí byl slyšel
uznal, jeptišky ty pro zlrvatu tuto z úst opata svého Gotšalka, od
zvláštním listem potěšiti. Zeleli ho Zdíka do Prahy na Strahov povo
nejbolestněji ovšem bratři jeho Stra— laného, kteréžto chvála takto zní:
hovšti aŽelivští, jimžnejvíce prokázal „Jindřich Zdik sedmý biskup Olo
dobrodiní, avšak i jiné řeholy hojné moucký, b [ květ a perla mezi
podpory od něho bravše rozželely církevními nížaty svého času, byl
se nad odchodem jeho na věčnost. sloup a svíce pro 'echy a Moravu,
Hluboce dojat byl papež Eugen III., Bohu milý a vysoce ctěný jak
jemuž umírající Jindřich krasný dar u dvora papežského, tak u dvora
poslal, totiž mešná roucha od je  císařského! Papežové Inocent II.,
tišek Svatojirských v Praze uměle Lucius II. a Eu en III. velmi
zhotovená. I v Palestině, kde Jin— zhusta si s ním třopisovali & o
dřich Zdik dvakrát byl, a mnoho sledni z nich Eugen nazývá din
dobrodiní křesťanům i chrámům pro dřicha „mužem milování nejhodněj
kázal., zprava ta horkým žalem pro ěím a věrným pomocníkem svým,
jímala srdce mnohých. Uslyševše jehož včhlasem sám král Německý
ale, že Jindrich na loži úmrtném se řídil.“ Snadno uhodnouti. že tím
pamatoval na chrám v Jerusalémě více bolestil nad úmrtím Zdíkov'
a na jiných posvátných místech ve vlastni panovník jeho Vladislav .,
sv. zemi a že jim krasna roucha jenž ve všem se žičil jeho radou
mešná a rozličná nářadi kostelní a věhlasem.')
Matej Procházka.

') Použili jsmo co pramenů: 1. Vincentii canonici Pragensis Chronicon;
diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus I. pag. 201—263; 8.
allgtmcinc Gcfdiidjtc llI. 58mm non Dr. B. Dudlík; 4. Dějiny národu
dilu I. částka 2. od dr. Fr. Palackého; 4. Zápisky pana nrchivnře V.
ném laskavě propůjčené.

2. Codex
Elňbrtns
českého
Brandla

Třicet let v Rážově.
Povídka od Fr. Pravdy.

|.
Byla tuhá zima, ůnor se již
blíží ku konci a teprv dnes trochu
ulevilo. Správce v zámku již před
včírem povídal, že se počasí změní,
neboť jeho tlakoměr čili barometr,
jak on mu říká, padl, po čemž vždy
sněhy, deště a větry následují. Ještě
jich nemáme, ale již je teplo a sníh
pouští, na střechách viděti holá mir
sta. Po cestách se sice ještě jezdí
na saních, ale již to stříká a dračí,
leckdes se ukazuje země a kamení.
Jezdiío se orád dost, jde tudy sil
nice a na blízku jsou městečka a
města. Však jako dnes tak nikdy na
silnici nebylo veselo a živo. Každý
chce ještě sanice použiti. Zkazí se a
přestane; tuhle zimu již sotva z ni
co bude. Je masopustní pondělí.
Kdo má koně a saně, rád by se
naposled řídkou zábavou povyrazil.
Včera byly muziky a bály, dnes
páni z města si vy'eli na venek a
na čerstvém vzduc u se zotavují,
aby večer zase hověti si mohli v
hostincích.
Ve vsi, o níž zde reč jest,

_ji provedl žid nebo medvěd, jenž
jsou nejvíc zastoupeni. Třebas by
sklidila drobet smíchu, nedělá si z
toho nic, předce také v masopustě
si zatančila. Hudba není pěkná, ale
co pak na tom záleží, klarinet píská,
trouba hučí, housle vrzají, co může
člověk chtíti vic?
Maškary jsou rozpustilé a po—
řád stejné žerty vyvádějí, ale
sprostákům se líbí letos jako vloni
a po roce se jim budou líbiti zaso.
Zid se válí v sněhu, hází raucem
po lidech, strká do něj dět a po
židovsku se smlouvá o hadry.
Medvěd oděný v hrachovinu vy
šlapuje si vážně, porazili a naložili
jej na trakař a židé ho vezou,
kvilíce nad ním jako nad ne
božtikem. Kde se má státi ňáků
ěvanda, židé ji podnikuji a způ
sobují, jsou všude první, dělají
mezi maškarami, bychme tak řekli,
pimprle a bajaca a nejvíc k své
volným šprýmúm a obveselení při—

spívají.
Že se to často děje na posměch
jmenem Rážově, chodí maškary, při—a potupu skutečných židů, můžeme si
strojili se za ně domácí a cizí a pomysliti a víme z vlastní zkuše
mnoho hluku nadělsjí. Arcit je do nosti. Mluví a křičí se po židovsku,
provází hudba a z jednoho domu napodobují se židovské posunky a
do druhého pospíchá za nimi hejno zvyky a ani židovsk víra se nene
id se honí za
mladých lidí, ít nimž se přidružily chává na pokoji.
děti, jenž křik a povyk jeětě roz vepřem, nosí jitrnici, modlí se a
množují. Hraje a tančí se i na ná brehentí z knížek hlasem prskavým
vsi, děvčata jsou tu, sníh a bláto jim a okolo rukou vine své desatero.
nepřekáží. V hospodě si chasníci Dává se tím opravdu pohoršení a
vybírají, zde maškary berou do v mnohých krajinách jeětě vždycky
kola, cokoli jen do rukou vběhlo mezi maškarami masopustníuii špi
a mnohá ženská se těší, že alespoň naví a roztrhaní židé se nalezají.
na ulici se vytočila. Chudák pi-i Je to dědictví ze starších časů a
muzice vždycky stoji! Již vyšla z zachovává se, že duch všudy ještě
mody anebo v ní nikdy nebyla. Jen tak nepokročil a se nevzdělal, aby
maškary o ni dbají, že jim schází si mohl vymysliti něco hezčího a
vzácnějších tanečnic. Proto na ně sluěnějšího a přestal míti zalíbení
čekává a mezi diváky se staví, aby ve vel-ejných urážkách. Musíme je
4
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í'ipočísti tuposti a surovosti a bylo
by záhodno, aby, kdekoliv se ještě
objevuji, již jednou pominuly.
Netupme a nezahanbujme ni
koho, ani jinověrce, nebot právě
náboženství naše učí, že nemáme
činiti jiným, co nechceme, aby oni
činili nám. Kde panuje obyčej stro
jiti se za maškary, mělby jako
všecko na světě se ušlechtiti a až
mládež si přivlastní lepší mrav a
vkus, bude zajisté i v maškarách
ho dokazovaíi a. vyvolí si způsoby
a podoby, jimiž radost připraví a
se zachová každému, kdokoliv ji
uvidí.
V Rážově si chasníci věru ne
zbedně a nešetrně počínali a to jich
nevymlouvá, že tam tenkráte ještě
žádného žida nebylo. Sotva by se
byl směl odvážiti na ulici, a jinde,
kde již židé byli, poslední dny ma
sopustní nevycházeli ani ze svých
příbytků, aby haně a ostudě se
vyhnuli.
Jen chudý žid Eliáš jako oby
čejně chodil po hadrech a hleděl si
svého obchodu doufaje a věda, že se

mu byla jako věc. a ravedlivá nebo
nesz—ravedlivá.

Zis

mu šel nade—

všecko a proto nehleděl v pravo
ani v levo, jen když si k němu
dopomohl. Přičinil se dost a dobře
se věru neměl. Dokud mohl ranec
unésti, táhal se s ním od místa k
místu, snášel zimu a horko, větry
a deště a pořádně se při tom nikdy
nenajedl. Kousek černého chleba
a žeidlik piva mu stačilo; chtěl-li
si pt—ilepšiti,stalo se to cibulí neb

česnekem, i ředkev miloval, a dal-li
si uvařiti hrneček bramborů, slavil
hody,jichž si často zajisté nedovolil.
Domova nemel Eliáš skoro
žádného, zůstal pres noc, kde právě
byl a na sobotu se vracel do dílny,
kam hadry odváděl. Patřila také
židovi a mohl v ní pobyti jako
doma, ležel v kůlně nebo v skladu
a sám se stravoval. Po šábesu v
neděli rozděloval a ukládal svévzbn
ži, činil účty a přijímal peníze. Casně
ráno v pondělí již zase byl na
cestách a nedal se zdržeti žádným
povětřim. Musel vydělávati a nepřál
si pohodlí. Kam zamířil, tam došel,
ať 's'idla padala, jak se říká. Ovšem

mu lépe
jindy.i kůže,
On kupo
val
nejenvyndal-í
adry,než
nýbrž
peří, vždy navštívil jinou stranu, kde již
sklo a kosti, vše mu přišlo v hod, zase měli nové zásoby. Celý kraj
jen když to bylo laciné, akdyž za znal žida Eliáše, a když dlouho
to nemusel dáti peněz, tím víc si nepřicházel, čekávalo se již na něj
toho vážil. Měl jehly, špendlíky a a hospodáři a hospodyně se divily,
dráty, nitě, tkaničky a tkalouny a že tu ještě nebyl. Však dostavil se
každému je nabízel, kde mu něco pro konečně, skoupil od nich, co mu
dával. Za hadry, kosti a eklo neplatil přichystaly a přinesl, čeho jim bylo
"ničímjiným, ale lepšího zboži nedo třeba.
stal, leč za peníze a ty hrozně nerad
Masopustní ponděli zavital Eli
vyndaval ze svého váčku. Arcit vždy áš do Rážova a nebál se —maškar,
že
ho
budou stíhati. Měl tam několik
musel míti 'istý užitek. Smlouval,
dušoval a za línal se, odcházel a při-' dobrých přátel, jenž mu rádi pro
cházel. Pro krejcar se odrobil vše dávali a možná, že se jim nedostává
mu: dal si vynadat, dni) se vystrčit, peněz do hospody. Snad na nich
dal ze sebe blázna dělat. Když něco vyziská a k vůli tomu nechá
l'išel do demu, žádal napřed o se třebas pokoušet a tupit.
adry. Pak se. ptal, nemaji—liňákou
Stalo se,jak předzvídal. Vstou
kůži z teletc, z iehněte, z ovce, nebo pil do vsi a maškary si ho vzaly
:: kozla a o kterém hospodáři mu mezi sebe, aby žerty a šprýmy s
bylo známo, že pytlačí, toho vzal ním prováděly. Musel tančiti ve
na stranu a chtěl na něm kůži zaječí. sněhu a blátě s rancem na zádech
Eliášovi se mohlo všecko svě a přestrojení židé se k němu hlásili
řiti, on ničebož nevyzradil a věc co ke krajanu a bratru, líbajlce a
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objímajice ho. Dal si všecko líbiti 'rovi pukali smíchem, a cbechtot
a ani tu nezapomněl na svůj pro jejich ozýval se po dědině. Byly
spěch smlouvaje se co rance jejich. mezi nimi i děti a ty si ze sněhu
Vždyť v nich bez toho měli hadry již dělaly hroudy, aby jimi po Eliáši
a starý pytel také nic jiného není házely. Nakazil je špatný příklad a
než hadr! Proč by ho tedy litovali? nebylo divu, že chtěly pomoci vel
Budou míti na kořalku. Hezky se kým v rozhýí'enosti nezbedné.
zasmáli a vyrazili. On jim tu ra
Někdo vykřikl: „Moukeš“ a
důstku připravil.
„Moukeš“ na Eiiáše křičeli všickni
Celá. ves se oběhla, aby pra přítomni, že jimto bylo nově.
vého žida viděla mezi židy neprá—
Ve mlýně byl sedlák Samci
vými. Staří mladi křičeli a jásali, a jemu pati'ila mouka v truhle.
nemohouce se toho ani nasytiti Chasnžcí to nevěděli, sice by mouky
». bujni chasnici se židem pořád jeho byli šetřili. Nerozuměl takovým
větších roz ustiloati se dopouštěli. žertům a vůbec byl muž, jenž se
Již mu po alo býti ouzko. Však protivil každé lebkomyalnosti. Při
neušel jim. Trpěl za. to, že se Ve— vítal je ve světnici a oni stojíce
dral do jejich společnosti. Diváci z před ním ztratili pojednou smělost.
Byla ta mouka jejich?
toho měli potěšeni a každý nový
kousek je tak rozesmál, že se až za
Nebyla.
břicha popadali. Eliáš si musel sed
Na tom mu nezáleží, že je jeho,
nouti na trakal- a vozili ho po ale že nebyla jejich, nemělina ni práva
vsi. Několikráte ho _zvrhli do sněhu a jsou povinni, dáti náhradu, že ji
a nescházelo mnoho, žeby i v otoce zkazili.,
ho byli vykoupali. U sedláka levce
Zid slyže o náhradě, se vy
mu dali jelita a 'itrnioe a ho nutili, mlouval, že za nic nemůže aSamoš
aby jedl. Kdyz nechtěl, obdržel mu věril, všecku vinu řičitaje ma
koblihy a šišky na slldle smažené. škarám. Napomenul je & sluěnějšimu
Drželi ho a strkali mu je do úst. chováni a zvlášt pro žida Eliáše je
Však nedotknul se jich. Všecko káral, že ho nenechali pokojně jíti
jim dělal k vůli, ale zákona svého svou cestou. Museli ho pustiti a
nepřestoupil.
nařídil jim, aby mu již nesáhli ani
Sprosti a hlou í lidé i to za na vlas. Bylo to hanebné a bezbožné,
velkou rozkoš po ádali. Plevec že s nim natropili tolik mrzkosti &
sám si toho vážil, že se to stalo měli by se za to styděti. Dokázali,
v jeho domě a chtěl židovi prodati že nemají cti ani citu v těle a za
zaječí kůži, aby se mu odměnil. hanbili celou obec.
I mlynář jim domluvil a že
Chytil v zimě zajíce do oka, že
mu přicházel až k stodole, maso se někteří chtěli zpouzeti, spolehají
snědl a kůži zachoval pro Eliáše. co se na své škrabošky, pro které
Však maškary si Eliáše zase vzaly jich nebylo lze poznati, postavil se
s sebou, si chtěl nebo nechtěl a ke dvet'ům & každý mu, než vyšel,
Plavec ho pozval, aby si pro tu musel ukázati tvář, sice ho nepustil.
Báli se, že to snad přijde k
kůži přišel později.
Odvedli ho do mlýna a tam žalobě a pěkně odprosili mlynáře i
opravdu do velké moučnice hn ho sedláka Samoše, aby jim spáchaný
dili. Mouka se nad ním zavřela a
oklesek
odpustili.
Nejvic
na—
strachu
ta náhra
a. a jim
možná,
když vylezl, byl bílý od hlavy až hnala
do paty. maje i tvář pomouěenou. žeby i jináč byli trestáni, kdyby pře
Každý ho chtěl viděli a maškary, jejich se dostala k úřadu. 1 zašla
než vstoupily do světnice, obešly s jim chui. ieště déle skotačiti a hračky
ním na řed mlýn, aby se ochlu se jim 'iž nedařily, že byly nuceně
bily, j
výborný nápad mě y. Su— a ostýc avé. Nutili se k nim dost,
45!
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aby dokázali, že si nedaji poroučeti,
ale bázně předce nepřemobli ašjiž
nikdy nebyli jak se patří vesell.
Předeělý oheň se do nich nevrátil,
dokud ještě po domech chodili a
okráli zase teprv v hospodě.
Eliáše mlynář a Samoš chtěli
podrželi u sebe, aby ho v svobodiii;
však nezůstal jim. doužije, že si
k těm rancům “zakuklených židů
předce dopomůže. Proč by to všecko
byl snášel, kdyby se nyní měl odh'ci
zisku? Jsou prestraěeni a když jim
drobet pohrozi, že mu učinili škodu,
zajisté k rancům s hadry prijde
lacině. To nejhorsíjiž má za sebou
a když začal, musl achce vytrvati.
At ještě něco přetrpl, mnoho toho
již nebude a kdekoliv v Růžové
některá z těch maškar bydli, daji
mu zboží levněji, aby mu hubu za
cpali. Ano, bude-li třeba, chce sám
s nimi na mlynáře a Samoše se
vaditi, že jim radost překazili a oni
se mu za to odměnl.
V skutku se zase přidal k
maěkerám a tance a hadry si vy
dobyl. Pak navštívil domy, odkud
ty maškary byly a stýskal si, že
ho v mouce — topily. Pochodil
dobře, nebot mu za to všude přáli
výdělek a ještě nikdy neodnášel
tolik jako dnes. Dostal to za capart,
ano i zadarmo se mu všelicos dalo
a komedie, k níž přispěl, se mu
hojně vyplatila.

Žid Eliáš je přec noc u Plevců,
kde mu maškary jitrnice a jslita,
koblihy a šišky na sádle byly po
dávaly a hospodář mu již prodal
zaječl kůži; již měl ležeti v komoře.
Jeho syn Jozef byl také mezi maě
karami, jsa ze všech nejrozpustilejšl
a na to Eliáš schválně narážel. ()n
ho povalil do sněhu, ho strčil do
mouky, mu zamazal kabát, mu udě
lal škodu, že by za ni pětky nevzal.
Ztratil také nůž při té Evandě a
víčko z dýmky, a zbožl v ramci se

mu Plevec,
pokazilo.
Kdyby ytoa byl
jiný bya
ne
nemlčel
zajisté

vyhrál, kdyby se dal do soudu.
Však s pantátou Plevcem jsou dobří
přátelé ajiž dlouho se znají, nabyde
mu tedy dělati mrzutostí. Vždyt se
mohou vyrovnali v dobrotě a vy
rovnají se snadno! Má ňákou žádost
na srdci a pantáta si tím neuškodí,
když mu ji vyplnl. Naopak bude
míti užitek a to stálý a trvanlivý.
Plevec s Eliašem napřed žer
toval,

směje se, že Samošovi

od—

nesl v bouách půl míry mouky a
že tím za svou nehodu dobře je
zaplacen. Co se týče Vlčka u Gým
ky, to prý mu schází již dávno, ano
nepamatuje se, žeby bo kdy byl
měl, vždycky prý kouřlval a dýmky
bez víčka.
I dal mu nacpati ze svého

tabáku a Eliáš nepohrdl timto výtěž
kem, dýmku si nadačiv, že div ne
praskla. Když tabák zapálil, musel
ho pořád stlačovati, že mu vylizal
a nevykoul-il ho najednou, chteje i
zítra míti příjemnou pochoutku. Ne—

prával si tabáku samého a čistého,
nýbrž krájel do něj a mlchal k
němu nat bramborovou a jiné listí
a koření, aby mnoho neutratil. Dnes
měl také masopust a byli by mu
něco lepšího dali i 'isti, kdyby
to byl přijal. Mase nec těl žádného
a když mu Plevec připomenul, že
by ho nikdo neviděl, kdyby okusil
kousek vepřového, řekl. že nesmí,
ano bál se, že maětěno jest sádlem,
co mu nabízeli a proto se všeho vy
stříbal. Jen brambory s mundurem
a krajiček chleba si vyprosil a když
Plevec poslal pro pivo a pak pro
kořalku, zavdal si sice, ale pak již
nepil.
Eliáš je hubený a suchý, že
se málo kdy nají do s ta a ranec
mu jedno rameno stáh níž, že ho
na něm již mnoho let nosil. Vyhlí
žel tedy drobet nahrblý a křivý,
ale zdraví mu přálo, nebot nikdy
nestonal a stonal-li, nebylo mu tak
zle, aby byl musel zastaviti obchod.
Vedl ho již od svého mládí, byl
chlapec, chodil s tancem a sbíral
hadry. Nyni bychme, mu hádali

53
pět a dvacet a ještě vždycky trvá, jako on musi enize často mlti na
ve svém povoláni.
kvap. Ma velk platy, chce provdati
Kdo vl, co dnes má Eliáš ze dceru, oženili syna. těžko stovky
úmysl. Chce Plevci vyjeviti ňákou sehnat. On mnoho nemá, ale něco
žádost. Uvidíme, co chytrého kuje. předce má a založiti ho chce a
Čekal dlouho a okolkoval dělaje může vždycky.
naději a laskominy na užitek u.te rv,
Plevec se ho ptal, co by a
když sc'ťlevec pivem a kořa ou chalupou jeho dělal a co mu po
hodně rozpařil, počal vyznávali, co věděl, že by si v ní zřídil krám.
má za lubem.
Na či útraty?
Na své vlastní, to se rozumí,
„Při vašem statku ie chalupa“,
pravil, „neni-li pravda?“ „Je,“ od jen ňáký ten materiál, to jest ka
povědel Plevec.
men a dříví by mu k tomu dal.
„Máte v ní nájemnika ?“
Však aby ee mu to vyplatilo, že
Miru.“
hoto bude státi velké vydani, pře
„Co pak vám plati, smím-li vzal by chalupu hned na deset let,
11

ae ptůti'P“ '

„Patnáct zlatých.“

čímž Ovšem i on si pojietl větši

prospěch.
Plevec vrtěl hlavou, ačkoliv
se mu ta věc již počala llbiti, což
Eliáš dobře pozoroval. Pobízel ho
ustavičně, aby pil, sám ale nechtěl
piti, leda že si někdy ke kořalce
„Dá o pětku vlc za to náden— jen přivoněl.
ničení.“
Což v hospodě nemaji lepší?
„To je málo.“
PoslalVšak
pro oni
jinou,jiné
tu nemči
nejlepší,a
„Sázíte mu brambOry, berete co mail.
Eliáš se chlubil, že co bude míti
ho k atolu, to všecko odpadne“
„Ale práce by také odpadla.“ na prodej kořalku a rosolku, jakéž
„Ten můj nájemník přidal by ještě jak živ neokueil. Hoepodeký
clanku.“
ii beztoho bere od žida a 'i bryndá,
ještě
co ale kořalce rozumi a domácímu
„Z toho nebude nic.“
„Pantátm u_dělejteto. Nebude pánu arci! nedá. leč tu nejv borněičl.
te toho litovati. Rekněte zač?“
Přitom bude laciná.
ospodeký
_ Plevec nechtel a Eliáš nyní chce mnoho vyziakati. Jemu na tom
sem dal na kořalku, aby se mu nezáleží, jen když se dobře zachová.
zavděčil. Nedbal na to, že mu Nyni pro všecko běhají do města,
Plevec brání. Kořalkou prý ho ne schází hřebík, kousek želeea, řemí
pohne, chalupu mu pronajmouti. Je nek, kůže a jiné maličkosti v_„bo
to marné. Potřebuje dělníků. Ode : odbřetvi, budou to míti blíž. Zen—
davna lidé z chalupy na statku jeho elié často potřebuji kořeni, eůl, olei,
vypomáhají. Má tam člověka epoleh škrob a mýdlo, doskočl si k němu
livébo, je e nlm spokojen i ee ženou a cestu na OH.
„Jeeti pak také cukr & kávu
jeho a děti mu již také prospívají.
Odporvoal dost a Eliáše odbý. budete umí?“ ptala se Plevcovš.
„Bez cukru a kbvy neni žadný
val, ještě nevede, že on chalupu chce
míti — pro sebe. Svěřil mu to kupec,“ odpověděl Eliáš, .,a co má
konečně s. vychvaloval ee, že je po kupec, budu já. mlti také.“
„Což kartouny a šátky ?
řádný, až tuze pořádný a že mu
„Ty si dám devezli zrovna
peníze dá třebas napřed, kdyby si
toho žádal. Ano půičil by mu, kdyby z fabriky“
„Což ntle a hedbavl ?“ dosa
chtěl a bude půjčovati, kdykoliv
bude v nesnázi. Takový hospodář dila dcera orotka.
„Já vím o někom, kdo by vám
dal dvacet.“
„Bude-li mi nádenničiti jako
nynější můj nájemník, pak by se
to dalo slyšet.“
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„To mi budou posllati až z předce ilo, kdyby otec jen chtěl.
Vídně.“
Měly by kupce tak říkajíc doma.
Dceři bylo jedno odtud nebo Což by to nebylo velké pohodlí
odjinud, že ale řekl „až zVídně,“ i dobrodiní? Musí se to otci před—
myslila, že tedy musí býti obzvláštní, staviti, aby Eliáše neodbyl. Je aica
žid, ale dá se s ním dobře jednati.
co až odněkud přichází.
Plevec hádal, že tedy nebude Již ho znají dlouho a vždy jim rad
nesloužil.
Nechce ani peněz, když
choditi po hadrech a Plevcova mu
přála štěstí, že se zproetl toho ranec. 1ich není, mohou mu splaceti po
„Ach nezprostím,“ povzdycbl částkách a vyrovnají se a ním
si, „žid k ranci jest stvořen a bez snadněji než s kreatanem. Otec
hledi jen na sebe a o ně se nestará,
rance by neobataL“
„Mnozí židé jezdí v kočáře a když si může přilepěiti v hospodě.
Ony někdy ani na ten syrup nemají
jsou pani,“ odporovali mu.
„Ja jsem chudý žid,“ vymlou a kávy se u nich malo vypije. Než
val se, „chodím pěšky a nikdo mi si dopomohou k ňakému kousku
šatstva, stojí je to prošeni a nucení,
neříká „pane.“
„Co není, může býti“ škadlil že to věru hanba. Jinde si vždycky
ho Plavec.
zřídí dřív, co přišlo do mody a to
Elia! pravil: „Rothschild je by přestalo, kdyby od Eliáše braly
_
velký a bohatý pan, nejbohatší na zboží.
Dorotka pravila: „Vidte ma
světě, a je žid. Jako mezi vámi
'sou i mezi námi bohatí a chudí. minko, že byste mne pěkně vy
atrojila?“
& patřím k těm oaledním.“
„Arcit bych ti spíž něčím mohla
„Když doma %udete prodavati,
a tancem nemůžete choditi,“ pochy přiapěti“, odpověděla, „nyní to za
hovalí.
visí jen od otce.“
„Koupila b ste mina hedbav
„Budeme k tomu dva,“ vyje
vil jim, „někoho si vezmu.“
nou sukni, není- i pravda?“
„Proč pak ne, budeš-li se v ní
„Snad mládence jako mají kup
víc libiti ženichovi?“
ci, nebo učenníka?
Dcera matce navrhla, že otce
„Já. si vezmu ženu.“
„Aha, vy se chcete oženitil“ vyvolá., aby a ním o Eliášovi pro
mluvily. Učinily tak, a otec se zlobil,
dovtípila se Plevcová..
„Jsem na to již dost starý,“ že se za žida přimlouvajl. Však
řekl,“ proč bych se neoženil?“
zlobil se jen na oko, nebot již sám
„Vyhlede'te si nevěstu bohatou mu byl nakloněn ».těšil se v duchu,
a bezkou,“ ra il Plevec.
že to může sváděti na ně, když
„Tuze hezka není,“ přiznal se, ho vyslyší.
„ale hodně je a moudra, umí ku
Eliáš se bál, žeby venku mohli
povati a roděvati.“
uzavříti něco proti němu a vyšel
„Te y o ní již víte. Zajisté za nimi do kuchyně, aby to zame
zil. Plevec ho tam nechal se žen
má také peníze ?“
„Muni něco míti, sice bych si skými, jakoby vyjednávání s ním již
ji nevzali“
byl přetrhl a navrátil se do světnice.
Přistěhovalí byste se hned Zemské a ním měly outrpnoet a
spolu?“
dělaly mu naději, že se do chalupy
„Napřed já sám, ona
roce, zajisté dostane, nepřestane-li na otce
až čas vyprělf“
po
doléhati. Ony mu chtějí býti napo
„S tou chalupou to ale nepůjde, mocny a za to jim musí zboží
věřte mi EliažL“ pravil hospodář. davati hodně lacině. až u nich začne
Hospodyně a dcera vyšly ven prodávat.
Arcil to udělil Dá. jim zboží
a tam si povídaly, že by to snad
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zač je sám má. Nežáda výdělku, Eliáš. „Chci dáti jeden a dvacet
věru nežádá. Duioval se na to a zlatých. Jeětě zlatý přidám, ale víc
nic, to mi veřte, pantato.“
ony mu věřil .
Plevec se pořad zdráhal a
Aby je přesvědčil, že iiž na—
před umi býti vděčen, vyndal do Eliaš po zlatce přidával, až to vyšlo
papiru zaobalený šátek hedbávný na pět a dvacet zlatých. Tn vytáhl
a dal ho Dorotce zadarmo, opravdu pětku z tobolky, položil ji na stůl
zadarmo. Ani kreicar za něj nevez a prosil a nutil, aby ii Plevec podržel
me, ačkoliv stoji za dvě, za tři co zavdavek. Nechtěl a odstrkoval
zlatky, když otce pohnou, aby ho ji od sebe, až ji konečně předce
přijal do chalupy.
přijal řka: „Ležeti ji tu nenechám,
Slíbili mu to a u ohniště si mate ji u mně a zejtra vam ji vrátím,
šátek prohližely. Je strakatý, měkký, jestli se nesbodneme.“
Eliáš byl prozatim spokojen
leskne se, že až oči přecházejí, na
krk se převýbomě hodí. Dorotka a Plevec, maje v kapse peníze, se
si ho na krk vzala hned a když roztoužil po hospodě, kde dnes byla
matka chtěla, aby ho Eliášovi dala muzika pro sousedy. Vyzval ženu
nazpátek, poněvadž se neví, jak to aby šla s nim a dcera se také při
s chalnpon vypadne, neposlechla a stroiila, aby prý otce a matku videla
matka pravila: „Tak si ho tedy nech, tancovati. Včera muziku měli svo
však my se s Eliačsm vyrovnáme“ bodnl a ona ovšem také byla mezi
Otec ve světnici se Eliáše nimi, dnes mají přednost ženatí, však
nemohl dočkati a nechtěl, aby mu svobodní také budou v kole. Zejtra
ženské povědély, že za něho orodo— tito masopust sami zase ukončí.=
valy. Mohl by se na to spolehati
Syn ani nepřišel k věčeí'i. bli
a dával by za chalupu nájmu mlň, za ním a Eliášovi odevzdali dům,
což ovšem by mu bylo nemilé. Eliáš aby prý ho hlídal. Ustlali mu na
neprozradil ničehnž a ony také ne zem slámu, Plevcova mu dala po
řekly, že od něj již hedhavný šátek duěku i peřinu a on se zabral do
vzaly. Matka však předce Eliášovi myšlenek, bude-li chalupa jeho.
chtěla dokázati, že žádost iebo pod— Spali nemohl a nespal, nýbrž 'bděl
poruje a zastávala se ho, když na
až
rána,
ustavičněvyplyne.
počítaje,ŽJaký
muže z nova doléhal.
ziskdomu
z chalupy
e ji
Již mnoho na světě zkusil. S obdrží, to již pevně doufal, plesaje
tim rancem od rána do večera se v duchu, že Plevec jeho pětku již
tahati, není žádná, maličkost. Opa— utraci v hospodě. ZabHval se pod
kuje se to každého dne. Jiný přijde peřinou, až domáci přišli. Již se
domů a pěkně si odpočine. On nema svltalo a Plevec byl napilý. Lehl
nikoho, nikde nenalezá. vlastniho a nepovstal až před polednem. Eliaš
přístřeší a ie iako pohěhlik. Již zatím po vsi sbíral hadry, co ma
by si rád připravil ňáké útočiště. škary včera rozhazely a leckdes
Lid s nim nakládá. někdy velmi nechaly ležeti. Mel je zadarmo a
tvrdě a nelaskavě. Must si dáti přikoupil, co se kde dalo sehnat.
všecko libit. Dnes zase zkusil iako
III.

pes. Vědí, jak ho maškary ronasle—
V hospodě se zase hej'rt a Elia!
dovaly. Hodily ho nejen o sněhu
a blata, nýbrž i do mouk . Nechce se s Plevcem znova smlouva o cha
žalovati, ale iejich syn ndřej mu lupu. Da mu v ní být za pět a
nejvic ublížil.
dvacet zlatých nebo neda?
Je to málo, musí dáti vic.
Plevcova ho těšila: „Inu, již
Nemůže, opravdu nemůže, je
na to zapomeňte, však on se ho
mu líto, že již tolik odal.
spodař nad vámi předce astma.“
Pod třicet zlatýc ji nedostane
'„Ja dělám, co mohu,“ řekl
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Bozvážil si to, celou noc mu
to leželo v hlavě, radši couvne.
Pět a dvacet zlatých nestoji
ani za řeč.
Za deset let to dělá dvě stě
padesát, což to není velký účet?
Vybere se po částkách a nic
nezůstane.
Dá mu tedy sto zlatých hned,
aby viděl, že mu přeje.
Nerad by se zavedl.
Když nechce, rozejdou se s ne
pořízenou a on — potřebuje svou
pětku.
Nastojte, pětka již byla pryč.
Plevec ji včera proměnil v hospodě
a syn vida to, v žádal si na něm
polovičku. Byl d užen a otec též
a oba řišli domů s prázdnou.
ebylo tedy lze pětku vrátiti.
Eliáš to tušil a proto se vyjádřil,
že ji potřebuje. Dcera se bála o šá
tek a naváděla matku, aby otce
s Eliášem srovnala. Tato sama také
o to stála a-osmělila se říci: „Mu
site každý drobet povolit, pak se
sjednotite.“
Eliáš se zapřisábl, že povolo
val vlc než měl a že mu nezbývá
leč ustoupiti, když na druhé straně
nemožnost mu ukládají. Ještě se
zaváže, že dá zlatku na litkup, aby
oslavili ten masopust. Chce li pan
táta., je dobře, nechce-li, je také
dobře. On vezme svůj ranec a
ůjde dále, třebas do jiné vsi. Misto
jedné dostane deset chalup.
Již měl ranec na zádech a
stál u stólu, jakoby ještě čekal na
tu pětku a', Plevcová mu bránila,
řkouc k muži: „Podejte si ruce, již
jste se dost vymluvili.“
Eliáš ruku natáhl, Plevec ruku
schovával, ale Plevcová nutila:
„Udělejte to, vždyt nejste daleko
od sebe.“
Dcera řekla: „Budeme míti
krám ve vsi.“
Syn doložil: „Ve vesnici je
málo kde.“
Matka ještě podotkla: „Cha

Plevec nedal na ženu ani na
děti, ale na Eliáše dal, když ho po
druhé, po třetí a naposled vyzval,
aby tleskl. Učinil to se slovy: „Inu,
když to musí býti, at je to. Dej
Pán Bůh štěstí.“
„Dejž to Pán Bůh,“ odpově
děl Eliáš a Plevcová to opakovala
po něm.

Všem radosti poskočilo a za
plesalo srdce a Eliáše a toho za
jisté nevyjimáme. Arci se k tomu
nepřiznal, nýbrž dosvědčoval jim, jak
s ním dobře ochodili a jak mohou
býti rádi.
a chalupa nikdy ne
nesla takového užitku. Až tuze ji
přeplatil. Sto zlatých musl dáti ua
před. Ze sta by dostal nejmíň pět
zlatých úroků. Pšt a dvacet k tomu,
dělá třicet. Mají tedy, co chtěli, a
litkup je vic.
Ten litkup Plevce také po
hádal. Měl žízeň a byl ještě maso—
pust. Vyschlo mu v hrdle, že v noci
mnoho kouřil, pil a křičel. Do vody
se mu nechce. Za zlatý bude dost
piva i koi-alky a Eliáš není piják.
Kde litku p budou utráceti doma
nebo v hospodě?
Eliáš sám radil, aby se to stalo
doma, poněvadž v hospodě na litkup
si každý delá právo a na Plevce
by mnoho nepřišlo. Také se musí
hleděti na ženské, v hospodě by ne
byly a doma si s nimi mohou připit.
Však smlouva ještě není v po
řádku. Je třeba dvou svědků. Až
ti o ní budou věděti, dá ji Eliáš
v městě napsat 9.potvrdí se úředně.
Koho povolují za svědka?
Eliáš si z omněl na mlynáře
a na sedláka Spamoše, jenž včera
naproti maškarám se ho byli za—
stávali. Ti jsou tedy jeho přátelé

a' zajisté
svědky propůjčí.
Jsou
mimoseto zanejváženějš
ve vsi.
mohou mu prospívati a ujmou se
ho, kdyby proti němu nastal odpor.
Plevec byl spokojen a poslal
pro mlynáře a Samoše, aby pi-išli
a ňákou službu mu prokázali. Ovšem
mu byli 0 vůli, nevšdouce, 06 se
je naše a krám bude také jedná; k yi ale slyšeli, že se Eliáš
)lzpao náš.“
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v Růžové chce usaditi, lekli se toho cali. Když nechtějí posloužiti. učiní
a všemožně tomu bránili.
to jiní.. Mohl se na ně zlobiti již
Arcit to překvapilo Eliáše i včera, že mu ve mlýně s na po
Plevce a oba se tomu divili. Co pak hanili. Neudělal toho a mě k nim
je jim do toho? Což nemůže každý predce největší důvěru. Chtěl, aby
dělati, co chce? Stane se jim ňtká nejen svědčili, nýbrž ilitkup s ním
křivda?
ili. Když se jim to nelíbí, nemůže
„Ja myslil,“ řekl Eliáš, „že jich nutiti. On nekazí dobrého sou
chudým židem nepohrdate, když sedství, nýbrž oni. Eliáš do jeho
jste mu včera nedali ubližiti od chalupy prijde, at chtějí nebo ne
mačkan“
chtějí. Sám mu to vyjedna na úřadě.
Samoě pravil: „Jste můj bližní Kdyby se celá obec postavila, za
jako každý jiný člověk a nikdy jisté zvítězí. Chalupa je jeho a
vam neodepru lasky, již jsem dlužen proto si od nikoho nedá. poroučeti.
všem lidem.“
Může ji Eliášovi třebas prodati.
„Co tedy proti mně máte?“ Když jim to není dobře, mohou jíti.
ptal se jich žid.
Nestojí o radu ani o moudrost jejich.
Plevec, čím vic mluvil, tím víc
Netajili mu toho, nýbrž vy
znsli, že to obci nebude k užitku, přicházel do ohně, až konečně se
tak rozkřičel, že nikoho nepřipustil
když se k nim přistěhuje.
Proč?
k slovu. Počínal si jako zuřivý &
Bude mezi nimi prováděti již nic neprospělo ospravedlňovati
šmejdy. Vědí to ze zkušenosti, již a vymlouvati se, 'ebo rozum nlru
nabyli jinde. Zavede a rozmnožl živost! a vášní by zatemnčn. Chtěli
svým zbožím parádu. Bude je da ho poučiti a přesvědčiti, že mají
vati nejen za peníze , nýbrž i za pravdu a že s ním i s obcí upřímně
věci, jež mu lehkomyslníci budou smýšlí, zůstali mírní, neuraželi ho,
donášeti. Přijmu všecko. Hospodyně jako on jich, ale to ho skoro ještě
se u něj zadluží, synové budou víc popudilo, než kdyby se s ním
okrádali rodiče, dcery je donutí byli hádali a museli dům jeho opu
k zbytečným vyloham, čeledínové stiti, aby jich snad nevyhodil.
Plevcova mu sice domluvila,
přestanou býti věrnl. Jeho kol-sika
a rosolka a jeho amlsky mnohým aby neřádil tak vztekle, v srdci ale
připraví zkázu. Ě děti si na ne na ně také měla zlost, že se vy
zvyknou. Bude je k sobě lekati. slovili proti Elieši. Nejvíc ji mrzelo,
Po čase nebude ve vsi člověka, kdo že pochybovali o mnohých hospo—
by od něj nezávisel. Najme si pole dyuich a začervenalé. se, když řekli,
a stodoly. Bude jich užívati místo že sEliaěem budou prováděti šmejd .
úroků, jichž mu dlužníci nebudou Dotkli se jejiho svědomí, zapomněla
moci platiti. Snad 'e i 0 domy při si na šátek, co již byla přijala a
praví. Jemu pribyd'e bohatství, ji drobet se nad tím zastyděla. Však
ným ubyde. On bude pan, druzí jejich dcery se také stroji, což jim
mu budou sloužiti. Až budou na Dorotka neni rovna? Zajisté je,
mizině. zajisté jim nepomůže.
proto ji hedbdvný šátek patří a
Ena se roklínal, že není bude ho míti a bude mlti ještě víc,
takový, ano vytýkal jim, že ho na. at jim to dělá pohoršení.
řkli, že jsou protivnlci židů, že se
Zpozdile žena nepovšžila , že
toho od nich nenadal. Tuhle Ple je v tom rozdil, kou iti něco, nad
vec ho zná, proto s nim učinil mame peníze anebo Iťoupiti to be:
smlouvu, mu pře ustil chalupu, bez peněz a pak muži za zády záhub—
pochyb mu závidí tak velký nájem. ným způsobem to vynahražovati.
P evec se také ozval. Povolal
Dorotka tomu také nerozuměla
je sem zs svědky, ne, aby mu ks. a durdils se na mlynáře . Samole
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. matkou. že jejich tajným ůmyelům dávno by nám byli odejmuli, kdy
\? cestu kladli překážky.
bychme se jim dali.“
Ondřej choval zášť proti nim
Plevec řekl: „Mají na jazyku
již od včerejška, že ho pro tu mouku, jen kostel a školu, pořádek &kázeň,
do níž byl žida hodil, pokárali a jakoby všickni ostatní pranic o to
nyní jim nadával před otcem, čemuž nedbali. My také víme, co se patří
a co nic a nebudeme se od nich
se tento arciť neprotivil.
Eliáš byl chytrý, dokládal, že učiti.“
mluvili ze závisti a měl jim za 216,
„Ba že ne,“ doznal Eliáš a
že člověka stíhají pro víru. Škoda, kýval hlavou na znamení, že jim
že žijí v devatenáctém století , kde třem nikdo vc vai ee nevyrovná.
jsou lidé vzdělanější a oavícenější Seděl stranou na lavici a nepřisedl
a Vyhavili se ze starých předsudků. &nim k stolu, aby viděli, že je má
„Mohli by si na vás, pantáto, vziti za vzácnější a vznešenější než je
příklad,“ pravil. Vy si z toho ne sám a smál se tomu, když si z něho
děláte nic, že jsem žid. Je to jedno. ňáký úšklebek učinili. Vždyť rozumí
Člověk jako člověk. Jen když ne žertům a není blázen! Mohou mu
šidí. Za sebe 'á ručím. Hodní a zlí všecko říci a snese to. Jsou první
jsou všude.
šak ví to víte. Jste ve vsi a jejich rozum je větší než
jeho. Bude jim sloužiti dle libosti.
moudřejší než oni.“
Plevec se zase utišil a poslal Jen at porouěejí. Když již má žili
pro sedláky Máčku a Roupíka, u_nich a s nimi, chce toho býti
: nimiž se v noci při sklenici byl hoden. Na Eliáše si nikdo z nich
vyrážel v hospodě. Slyěíce, že je nesmí etýskati.
zve na litkup, přišli hned a smlouvu
Roupík pravil: „Jste vy pro—
s Eliášem svým svědectvím potvr hnaná šelma, jako každý žid a máte
dili. Jsou hotovi jíti třebas na kan za ušima. Však mějte ei, mně jete
celář a tam se podepsati anebo to
než mnohý
soused
reetan, mileiěl
umíte člověku
vyhověti.“
učiní zde doma u Plevců, až Eliáš předce
Máčka řekl: „Eliáš se mezi
přinese smlouvu na papíře. Svědkem
může býti každý, kdo má léta, a nás hodi. Však my budeme dobří
tím se k ničemu nezavážc. Je jím přátelé!“ _
„Pojdtc, Eliáši, a sedněte ei
až tuze divno, že mlynář a Samoě
to Plevci odepřeli. Mají vždycky blíž,“ volal Roupík.
Pivo již bylo na stole a všickni
své zvláštní vrtochy a brykulo a nic
se sousedy ee nesnášejí. Což je pili z jedné sklenice. I Eliáš z ní
včera bylo viděti v hospodě? Jdou musel pití a vždy ei napřed utřel
e nimi, když někde mají doušky? hubu, aby byl hodně zdvořilý. Na
chmou do rukou karet?
pivo arcit dal eam, co slíbil, totiž
„Vidíte“, pravil Máčka, „to zlatku, ale nám ho nejmíň Vypil.
Za
to však pilně podával sklenici
jsou věci, jenž každého dopalujl.
Já ne'aem iják ani karbaník a vy Plevcové a dceři Dorotce a e nu
souse (: ta é ne. Ale avatouěkem Ondře'ovi, aby litkupu taká uži i.
levcová o pivo mnoho ne
ee nedělám. Když to může býti,
rád jsem veselý a nepočítám etála, pověděla to, a řekla, že ani
krejcarů.“
na sprostou kol-alku mnoho nedrží.
„Já budu míti rosolku bílou,
Eliáš svědčil, tak že je to dobře
a Roupík dodal: „Oni ani těch na červenou, žlutou, 'akou kdo bude
šich hromad nenavštěvují, leč aby chuti,“ chlubil ee ži , „a ta je sladká,
nám tam spokojenost kazili._ Vždy že se až na jazyk lepL“
něco chtějí buďto zameziti nebo za
Rosolku by Plevcová předce
vesti :. ten sud piva, co se od jak— pila, ale jen tak někdy ro napra
živa dává : obecních peněz, již vení žaludku. Neškodí, k yž taková
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věc je v domě a často uspoří doktora, druhové a ěeledlnově chtěli na něm
míti podíl a za. všelijakými přiči
jenž hned žádá mnoho peněz.
Eliáš slíbil, že ji rusolku bude nami se dostavili. V řizovali, ptali
dodávati a pro žaludek má kmí— se, vy ůjčovali si všelicos, byla jim
novku, jenž jest lepší než každá doma loubá chvíle, odešli na táčky,
medicina.
zašli sem a nevěděli, že zde něco
„Tedy mi ňákou Baštičku při je, jeden si dokonce chtěl jen dýmku
neste,“ nařídila Plevcová, „ale jen zapáliti.
Napil a opil se, kdo jen drobet
malou, Eliáši.“
„Tak tu prostřední,pauímámo,“ mohl, a nejvíc byli, jak se říká,
navrhl Eliáš.
zdi-hnuti, Plevec s Máčkou a Rou
Panimáma řekla: „Třebas pro pikem.
Jen Eliáš zůstal střizliv a ne
střední, neni-li tuze velká. Chci ji
zkusiti. Můj žaludek je příliššpatný. protivil se tomu, když se s nim
Snad mi ho drobet na ravl.“
pantátsvé objímali, bratříčkem, při
„I napraví,“ těší ji žid. „Po telem a kamarádem ho nazývajice.
každé skleničce vám bude, jako Musel s nimi píti na přátelství a.
byste si ho byla dala vystrouhat. dal si od nich tykati, ale sám jim
Dostanete chut k jídlu a budete netýkal, pořád pokorně & uctivě se
dobře tráviti.“
chovaje. Co si myslil, to ovšem
To se panimámě velmi líbilo známo. Bezpochyby se jim v duchu
a dcera , když ji “připíjel,odstrko -— vysmíval.
vala sklenici nemajíc žížně a myslíc
IV.
na nový bedbávný šátek. Eliáš ji
musel vypravovali, co za zboží bude
V Rážově jsou dvě strany.
miti v krámě a oni!. se ho vyptáv Jedna je ro Eliáše, druhá proti
vala na to a ono. Bude míti všecko, Eliášovi. Slavče, Máčka a Roupík
i to nejhezčí a nejdražší. Ukáže ii, s mnohými jinými se bo zastávají ;
cokoliv mu pošlou. Za podívanou mlynář a Samoš se svými stoupenci
nedá nic. Může si vybrati. Peněz ho do obce nechtějí přijmouti. Rych—
nemusí míti. Má je otec. Srazl se to tář, jenž tenkráte ještě panoval,
na nájmu. Matka se s nim vyrovná. složil tu celou záležitost na vrchno
Dorotka byla přeštastná a dou stenský úřad, jsa zvyklý nedělali
fala, že ten nájem bude nevyčerpa leč 'co páni chtěli.
Páni stáli při Plevci a při
telný. Bratr Ondrej se také na něj
Eliáši nemohouce proti smlouvě je
spolehal
a
když
mu
Eliáš
podal
s lenici, vracel ji na stůl prázdnou. jich ničeboá namitati a Eliáš mimo
Bylo viděti, že rád pije a že to již to předce si je byl předešel, aby
umí. To platilo i o druhých a pivo snad schválně mu nepřekáželi. Dal
za zlatý brzy došlo.
'
prý paní a rávcové homoli cukru
Litkup byl malý, je masopust, a několik li er kávy a kancelářský
musí se na pivo jeětě přidati.
obdržel čtyry láhve punče. I rychtář
Kdo řidá?
prý přijal dárek a sice černý man
ůestr na vestu.
Kdo iný než Eliáš?
„Pl-i ám, pantát0,“ svolil Eliáš,
Nebylo
divu, nedalo,
že se ano
na
ani natedy
m ynáře
„ale na srážku, mnoho-li pak Samoše
cbcete?“
nepřiznali jim ani práva vzdorovati
Ještě zlatý.
a odporovati, poněvadž prý zákon
Přineslo se za druhou zlatku chrání Plevce i Eliáše.
piva, pak za třetí, a za čtvrtou se
At tomu již bylo tak _nebo ji
pila kořalka. Přišli ještě jiní sou—nak, Eliáš se na zákon neapolehal,
sedé, 'enž se dověděli, že u Plevců chtěje uplatiti a podmazati. Věděl,
pljili np. Chalupnlci, domkáři, po žeby se v tom předce mohla státi
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ňáká klička, nebot páni mnoho do
Krám v chalupě Pleveovč byl
kázali. Snadno by ee něco našlo, hotový a Eliáš se přistěhoval. Aby
co by přístup do vsi mu zamezilo, nemusel platiti hlídače, podržel pro
kdyb
mlynář nebo Samoě si je zatím starého nájemníka. Ano ná
získař:
„
jemník za byt platil jemu, čemuž
Dávati dary bylo vůbec v oby Plevec necbteí rezuměti I'ka, že on
čeji a zvlášť žid, chtěl-li něco pro— má právo na všecken nájem, poně
saditi, obětoval co mohl a hledal vadž je chalupa jeho.
přízeň nahoře i dole, aby nepro
„Což jste mi ji za pět a dva—
padl. S holou rukou neodvážil se cet zlatých neodevzdaí celou?“ ptal
se
Eliáš.
k nikomu & často chudý žid pod
stoupil útraty, že bylo těžko po
„Odevzdak ale jen pro vás,
chopiti, odkud na ně \zal. Však ne pro jiné,“ odpověděl Plevec.
„Pro mne ovšem,“ bránil se
musel se k nim odliodlati. aiee by
nebyl úmyslu svého dosáhl. Spořil žid, „ale já musím míti lidi, vezma
a pachtil se, aby na ně měl a pak ai ženu, zjednám děvečku, co je
zase vydělával, aby si škodu vy vám do toho?“
„Do toho mi nebude nic,“
nahradil.
10 to již rychleji, že si
byl dopomohl k výnoanějšímu místu, uznal Plevec, „když ale vedle vás
a jistina. co dal v šanc, nesla mu v chalupě bydli ještě jeden nájem
bohatě úroky.
nik, měli bychme se o užitek aspoň
'
Tak soudil i Eliáš & dostati děliti.“
Eliáš jistil, že malý užitek mu
se do Rážova a .tam pevné sídlo si
pojistiti, mu bylo záležitostí, již za sotva vynahradí velké nepohodlí,
každou cenu šťastně chtěl překonati. co má a nájemníkem. Podrobuje se
Bude v Rážově míti místo velmi mu, aby uspat-i|. Platí tuze mnoho.
příhodné. Je tam zámek a kostel. Sto zlatých dal napřed. Neobstál
Scházejí se lidé nejen v neděli by, kdyby si všemi spůsoby nepo
nýbrž i ve všední den k službám máhal. Plevci je to iedno, at je
Božím a k všelijakému řízení a jich v chalupě míň nebo víc. On
přijdou kupovati jeho zboží. Domácí pod tím netrpí, a může býti rád, že
mu jsou ješte milejší. Zná je a váží dostává, co si vymínil.
si jich. Dá se s nimi dobře žíti.
Plevec se zlobil, že čtyry léta
nebude dostávati nic a že stovku
Nemine bo zisk a prospěch.
V zámku Eliáši také leckdye dostal úplnou vybrav na ní 0 maso
se nahodí pšoures. Obstará pánům, pnutě skoro deaet zlatých.
Za to Eliáš arclř nemohl a
čehokoli se jim bude nedostávati a
převezme dodávání rozličných včeí. těšil ho, že masopustu hezky užil.
Oni mu budou přepouštěti dobytek, Taková památka jako je masOpust
obilí, vlnu a ryby. Zmocní se všeho, musí prý se alaviti. On by ji také
co něco vynáší, dnes uzavře prodej slavil, kdyby nebyl žid. Ale jeho
se net ká, má zase jiné svátky.
& zejtra koupi.
levec vlastně ani nevěděl,
Proto byl Eliáš k pánům ze
je-li masopust jakou památkou, však
zámku
až tuze
pokorný to se mů předce zdálo, že křestan
& skroušený
a toponíženz,
ne'en vrchnosti,
n'brž i k jejím úře níkům. On jim akou památkou není a býti nemůže,
líbal čosy, za nimi chodil a čepicí když se slaví jen jídlem a pitím, pak
v ruce, jim říkal miIOata jemnost“ hejřením a tancem v hospodě. Ne
a je si předcházef, jaa jejich nej bude se proto hádati, ale je mu líto,
poddaněiáím sluhou. Tak činil již že z té stovky utratil 'iž víc než to
než v Rážově se usadil, a když ae jedno desítku. Ba nez ylo mu z ní
to stalo, i každému písaři udával, mnoho, musel zapraviti dluhy a žena
čest jako hraběti.
[a syn si vyžádali podíly.
\.
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Eliáš arcit slíbil, že mu bude by to neřekl, kdyby nebylo. Vždyt
chce, aby lidé se přesvědčili!
půjčovní.
řiká,Nepřivezl
že potře
uje penízealenanyní
zboží.
si
„Inu ujde ,“ doznal soused,
s sebou mnoho zásob, ale o to se vyprázdniv první skleničku a Eliáš
postaral, aby to u něj vyhlížela jako mu čerstvě nalil druhou. Však má
u kupce. Z okna, co šlo na ulici, s sebou panímámu, ta si také za
si udělal dveře a k těm připevnil vdala a ušklíbá se &.stahuje obličej,
zvonek, jenž vstupující oznamuje. že je peprná.
„Panimámš dáme jinou,“ na—
Několik přihrad přiléhá ke zdi,
v předu stojí podlouhlý stůl a v zadu vrhl žid, „ta nemiluje takové ostroty
v komoře leží hromada balíků. a muul dostati něco Ilbezného.“
I láhve : soudky tam má azrovns
„I nechte toho, Eliáši,“ volaji '
u dvéH je viděti řemínky, železo a muž i ona, ale již. naplnil skleničku
rákos. Nad stolem visí štětky, ta a nutl panimámu, aby pila, jakoby
bulky pro děti, dýmky a kartáče. ji častoval za darmo. Napila se
Arcit neschází vázky, kh'da a pa tedy a nezapira, že je lepší. Ale
píry. Nábytek tu není žádný. Eliáš celou skleničku nezmůze. 00 pak
bydlí a llhá v komoře. Na půdě si to myslí? Zatočila by se ji hlava,
suši kůže. Světnici podstoupil pod netrefila by ani z krámu.
Muž ji drobet pomohl, ale ta
nájemniku. Chce-li si uvariti něco
k jídlu, což se stává zřídka, uvaří sladins pro něj není, nic nevydá a
si to na společném ohništi, a oby žaludku ani nezshřeje. ena jisti,
čejné jl pokrmy studené. Nejvíc se že ji zahřívá dost a Eliáš rozsoudil,
živí podmáslim a mlikem :. ostatně že mají oba pravdu. On je mužský
má stravu, na jakou si zvykl, když a pod—ehujenšco ohnivějšiho, ona
chodil po hadrech. Chodí po nich je ženská a občerstvi se mírnějším
ještě s. roznáší zboži tak nazvané nápojem. Pro mužské tu má ještě
loketní čili střlžnl. Vede obchod jednu likérku horkou sice jako pe
ve všem a říká, že se k svému luň, ale výbornou, že po nl Oki-uje
budoucímu zamestnání teprv pri— i nemocný.
„Zdravým arcitneuškodi,“ smál
pravuje. Nyní, když opustil dům,
krám nechává zavřený. Až bude se Eliáš a již. tu byla, aby ji son
ženat,_ bude manželka hospodařili sed aspoň seznal. Chutnala mu a
doma a on mimo dům si bude lile žena si k ní jen přivoněla. Však
déti výzisku.
Eliáš doléhal a musela se ji také
Již mnoho lidu se hrne k Eliá naplti. „Je hořká, ale zapije ji
šovi a zvlášť v neděli ráno mívá sladkou a bude zase dobře.“
Stalo se tak a oba manželé
. krám plný, že sotva stačí sloužiti.
Mnohé k němu láká zvědavost, rádi | Eliášem byli velmi spokojeni.
by se přesvědčili, jak si to zařídil Všecko jim snesl a dal, co měl a
a kupec ve vsi je jim něco zvlášt skoro by se byli_domuívali. že jsou
ního. Hle, umí se lichotili! Každý jeho hosté. Arcit zaplatili než ode—
otec je pantáta, každá matka je sli, ale zachoval se jim a budou
panímáma, cti a Vyznamenává jed k němu častěji doeházeti.
noho jako druhého. Kdo koupil víc,
. Zena svou skleničku předCe
tomu přidá skleničku rosolky a také zmohla. I poslední kapky ji
chválí ji, od roučí a nabízí pro bylo líto vyklopila ji a šla za mu—
domácí potře u. Ten a onen si sám žem, chvállc Eliáše, že si lidi všímá
dal nalití, _okouší, mlaská a Eliáš víc než pyšný kupec v městě. Na—
pravi: „Vidtc, to je samecl“
vštívila ho jindy sama, aby koupila
Je nebo není, ale na jazyk ňáké kořeni a on se dovtípil, že
padá dost a v hrdle pálí víc než má laskominu na jeho kořalky. Na
jiná. Musí na ní něco býti. Eliáš lival ji napřed, co sám chtěl, pak
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Dcery matku berou na stranu,
si již por-učila a netrvalo to dlouho ,
brala si láhvičku e koralkou &sebou vycházejí za ni ven. ji domlouvají
domů. Eliáš ii dobře vyhověl, měla avji prosí, až se Eliáše zeptala:
k němu důvěru a nic se ho ne— „Zač to tedy měříte?“
Za tolik a tolik.
oatýchala. Byl-li v krámě někdo,
počkal, až se vzdálil, než ji kořal
Vždyi je to mnoho.
kou poaloužil anebo ji zavedl do
Eliáš se dušuje, že není. Krej
komory, aby si tam svou baňku caru na tom nevydělá.: Ano bude
strčila do kapsy nebo do košíku. míti škodu. Chce se propadnouti,
Mohla se na něj spolehnouti, že ji když lže.
naprozradí a že ani muži neřekne,
Má li to býti polovičná cena,
co za zboží u něj kupuje. A velmi nebudou se s ním ani smlouvaíi,
snadno se s nim vyrovnala. Přijal, může ranec vzíti a jíti.
když neměla peněz, cokoliv mu
Dcery se bojí, že to učiní a
dala: obilí, len, peří a, nikdy ii ne tahají matku za sukni, aby ho ne
přivedl do nesnáze. Před jiným by pouštěla.
se byla styděla, ale Eliáš vymlou
Však Eliáš není tak rychlý a
val tajně její jednání a ve všem ptá se, coby tedy panímáma dala?
Panímama se směje, že na té
jl dával za pravdu.
I jiné ženy a matky na Elia polovičce ještě polovičku by musel
aleviti.
šovi si zakládaly, že jim naplňoval
Již skládá zboží, 'iž zavazuje
všecky choutky. Přítelkyně _kávy
dostaly ji u něj i s cukrem, at pla ranec, je uražen, rozz oben, paní—
máma
ho má. za blázna anebo snad
lily nebo neplatily. Byl li jim cukr
drahý, dal jim syrup a místo kávy jen žertuje.
Nežertu'e, myslí to opravdu.
jim prodal cikorii. Paradnice si
Tak te y „a Pánem Bohem.“
u něj vybíraly letky hedbávnó a
bavlněné a když nepřišly samy,
Eliáš v skutku vyšel, ale jaa
nosil jim je do domu. Obdržel nové vvaíni vrátil se voleje do dveří:
zboží, za podívanou se neplatí, musí „Rekněte upřímně,' co date ?“
a chce jim je ukazati.
„Nic víc,“ odpověděla ho—
Rancc již leží na stole a Eliáš spodyně.
'
ho rozvaznje. Matka pravi, aby se
Dcery trnou, že je již po všem
nezdržoval. Nechce a nebude ku— a ěeptaji matce, aby něco přidala.
Přidala tedy, ale hodně málo.
povati. Není peněz. Holky nedávno
Eliáš zaae zavrel dveře, již je
měly nové šaty. Musejí ještě dlouho
čekali, než se jim zase něco zřídí. na prahu, již vychází ze vrat, již
Eliáš ranec předce rozvinul a jde okolo zahrádky, je ho viděti
dcery i děvečky ee dívají. Arcit z oken. Nepoallají &. nekřičí za
ee zapomnělo na ráci a hos odyně ním, musi tedy sám se zastaviti a
si také zboží pro liží, že jl dívky klepe na okno, jestli v skutku již
zavolaly. Však co je to všecko nic nepřidaji.
Matka musí dceram povoliti,
platno, nebude ae ani ptati, zač je
toho a onoho loket, dnes zde Eliáš že tuze na ní dotírají a přidala ještě
groě na loket.
zajisté nic neodbyde.
Eliáš jde nazpátek, již je ve
At s.dbyde nebo neodbyde, při
nesl to, aby to viděly a je to laciné, světnici, otevřel zese ranec a za
číná
měřit.
Mezi tím praví: „Pri—
žeby ani nevěřily. Sám se tomu diví.
Musela. Be státi ňáké. mýlka. Poslali dáte dva groše, já povolil a vy také
mu to za poloviční cenu. Nechce na musíte povoliti.“
Nepřidd již ani krejcarn.
nich výdělku. Jak to má, tak to
Něco muni přidati.
dá. Je to nejnovější moda. Ještě
Nikoliv.
nikde ji nemají.

.
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Eliáš 'iž stříhá, již trhá a toho Eliáši, u nás zajisté nic ne
matka pořád opakuje, že nepřidá. prodáte.
„Což pantáta se mnou nechce
Vzal peníze bez přídavku anebo
si bez přídavku pamatoval dluh, kupčiti?“ etýskal si Eliáš.
„Proč pak ne,“ řekl Samoš,
kterýž doma zanesl do knih.
Však než odešel, odbyl ještě „ale do domu mi těch věcí nenosta“
více.
Eliáš podotknul: „Ještě jste
Matka koupila jen pro jednu u mně nebyl.“
dceru, což ta druhá nedostane
„Však já přijdu,“ slíbil Samoš,
ničehož?
„až budu něco potřebovati.“
„Vyberte ei, co chcete, mám
I přimlouvá se za ní, je hezká.,
to zde.“
hodná, přeje ji bohatého ženicha.
Děvče se z Eliáše těší, že ji
„Nic nebudu vybirati.“
zastává a matka má radost, že
„Alespoň se na to podívejte.“
„Neuěinlm toho.“
chválí je'í dceru. Řekl: „Vám
„Snad se to bude libiti vašim
z těch holJek žádná nezbyde, ale
musíte je hodně strojiti, nyní to ženským?“
jináč nejde.“
„Možná, ale já jim to platiti
V skutku ji přemluvil, že i pro nebudu.“
druhou něco vzala a hedbávný šátek,
Eliáš k nim předce vyšel a
na nějž nechtěla přidávati, ji nechal pozval je, aby si prohlídly jeho
v domě, aby prý mu ho vrátily, zásoby. Hospodyně věděla, že to
jeli drahýa nebude-li se jim líbili. muž nemá rád a chtěla mu dáti
Nevrátily ničehož, nýbrž pri příležitost promluviti o tom k dětem
šly si ještě pro jeden, dcery si i před Eliášem. Přivedla tedy do svět
nice syna u dceru a otec se jich
šátky na matce vymohly.
Eliáš věděl, že se to stane a ptal: „Snad ae vám něčeho nedo—
stává?“
tak doma i mimo dům výborně se
mu dal-l a vede.
Josef, tak se jmenoval syn,
odpověděl: „Já si arcit přeji novou
V.
vestu, aleještě počkám,jestli chcete.“
Nesmíme ee domnívati, žeby
Anna dcera řekla: „Již varů—
mlynář a Samoš Eliáše byli pro stám z kabátu, ale na jiný je času
následovali. Dostal se arcif proti dost, nemusíte s tim peeplchatL“
Eliáš jiatil, že na vestu i na
vůli jejich do obce, ale již v ní
byl a změniti se to nedalo. Museli kabát zde má ty nejkrásnější látky
ho tedy anašeti a trpěti a sami a hned je chtěl ukazovati.
Samoš to zakázal. Až bude
nikdy posměchu a pošklebku si z něj
nedělali jako druzi občané. Pře— míti vůli něco koupiti, dostaví se
zdívalo se mu vůbec „Mouk'ešft že sám a vezme děti třebas s sebou.
tenkráte v moaopustě do mouky Toho mu nepřipovidá, že jen u něj
ho hodili a že řekl, že se v mouce bude kupovati. Jinde, co mu schází,
topil. Často na to naráželi a čaeto tlm také dostane. Kdo dá lepší zboží
Eliáše tnpili do očía on se neprotivil. a cenu požádá spravedlivou, ten
Však „oni mu to dobře vynahradí. obdrží přednost. Podvesti a oklamati
Ze mlynář a Samoš vždycky se nedá. Není dnešní, aby si dal na
s nim jednali slušně a jiných okří nes lecjaký hadr pověeiti. Rozumí
kovali, když mu láli a nedávali, věcem, aťjsou lněné nebo hedbávné,
doufal Eliáš, že od něj také budou vlněné nebo bavlněné, a děti v tom
kupovati a že nepřišli eami, navšti také rozdil činiti naučí. Aby se oko
vil on je se svým rancem. Samoš jejich mámilo a žádost po tintěrkách
ho přivítal vlídně, když ale zboží na a hloupě parádě se v nich zbuzo
stůl chtěl vykládati, pravil: „Nechte vala, toho nedovoli_. Kdyby jim
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Eliáš vyložil, co má v moci, mohlo
by se jim toho skutečně zachlíti.
Jsou ješte nezkušený. Však musejl
se utvrditi, aby pokušení nad nimi
nemelo moci. Pak jich nezavede
žádný pohled. Ano již nyní věřil
by jim. že se umějí zapírati. Jsou
dost silné a nebojí se o ně, žeby
zboží jeho nad nimi zvítězili). Eliáš
tem a podobným rečem nebyl zvyk
lý a hádal, že Samoš by snad vzal
na dluh, co slíbil svým dětem. Chtěl
se k němu lichotiti jako k jiným
a pravil: „Celý ranec vám zde
necham, pantato, u vás by byl dobře
sehovan.“
„Nepřijal bych ani za groš
nití,“ odpověděl Samos, „kdybych
jich nemohl zaplatiti. Já, vám nikdy
nezůstanu dlužen, ubezpečuji vas,
Eliasi. U mně se platí hotovými a

jde to z ruky do ruky. Zena jedna
zrovna tak jako já a děti by mi
priěly, kdyby bez mého vědomí něco
na dluh přijaly. Davati místo peněz
plodiny a domácí výrobky, u nás
není v obyčeji a špatně by pocho
dil, kdoby se mi zapletl do takových

míti pěkného pytlíku na tahák? Což
nekoupí hladké ě anélky? Má. i
prsteny a řetízky. Kiái nejen vesty,
nýbrž i knoflíčky k nim. Může se
přesvědčili. Zajisté mu něčím přijde
vhod.
Jozef pravil, že slyšel, co po
vídal otec. On se dle toho zachová
a chce zachovati. Není žádný leh
komyslník ani maruotratník. Věru
se marně pokouší, aby ho zavedl.
Co je to za chasníka? divil
se žid. Plevcův Ondřej je iinýjonak.
On nemá v sobě ani jiskry ohně.
Je horší než stará bába. Rád by
mu pomohl, aby se mu “celá ves
nevysmívala. Musí se z otroctví

otcovského vybaviti, chce-li býti
vážen a blažen.
Výbornému mládenci došla
trpělivost a obořil se na Eliáše, že
ho vyvede z vrat, nepůjde-li do
bruvolně.
Nezbývelo leč poslechnouti,
neboť se Jozef opravdu k tomu
chystal a Eliáš se durdil na celý
ten rod Samoěův, jenž prý jest
k nevystánl. Kdyby mu byli nada
vali, ho byli tupili a plísnili, odpu
stil by jim to, jen kdyby zboží od

šme'dů.“
Elias viděl, že se Samošom
nic nepoHdí a když ho nechal státi něj byli vzali. Mohli mu říci „Mou
a odešel, aby dohlíd v hospodářství, keš“ jako jiní, mohli s ním dělati
myslil si, že snad Samošova bude
a hračky,
nehněval
by se,
a e ta jejich
zarytost
ho popudila.
povolnější. Rozvazal ranec, vyndal, špacky
el domů a házel s sebou, až
co v něm měl a ukazoval to jí i
dětem. Ničehož tim nedocllil a mu ranec na zádech poskakoval,
nechtěla se na to ani podívati. ale pomocí si nemohl, od Samošů
Nadarmo vychvaloval, jí 'menoval mu nekyne žádný prospěch.
Jestli pak u mlynářů bude
levné ceny, ji vábil a akal, na
příklad jiných se odvolával. Přinese šťastnější? Přál by si to. Mlynář je
bohač
a. rodina jeho se víc nosí po
a dá. jí, co poroučl. Dcera bez toho
býti nemůže. Byla by nejposlednější městsku než po vesnicku. Také se
ve vsi. Mají to již všechny divky. tam lépe jl než jinde a často při
Manžel je tuze přísný. Musí si po—jíždějí hosté, jimž se musi strojiti.
máhati bez něj, sice ublíží vlastnímu Mimo to ma mlynář velký vplyv
dítěti. Chtěl jí mermomocí to a na obec, sousedé u něj mlívají a
ano nechati. Vyrovnají se, až jí bude tu se všelicos pojednává. a mluví.
možná: Hospodář to ani nepozna. Je moudřejší než oni, byl ve světě,
Mluvil bez účinku a když si vzdělal se ve školách, umí německy.
byl vyhledal syna na dvoře, aby K němu chodívá. na radu, kdokoliv
ho chytil do svých tenat, také se je v ňáké nesnází a páni sami si
svými úmysly propadl. Což si ne ho váží, že ho mohou ku všelijakým
zřídí ani hezké dýmky? Což nechce službám potřebovati. Prijme a vydá
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do roka mnoha peněz a zamětsnává
se i obchodem, obilí a mouku dodávaje vojsku a jinam.
Takový muž Eliášovi by arci!
mohl býti užitečný, nezdá se ale,
žeby se s ním chtěl spolóiti, nebot
si ho pranic nevšímá. Již několikráte
ho potkal, byl u něho, ohsypaí ho
ctí, jakou si jen mohl vymysliti,
mluvil německy. pochleboval mu a
se sedláky pohrdal, jakoby nic nebyli

Však k zkáze své a k zkáze jiných
přispívati ze šetrnosti k jinověrcům,
neukládá nám žádná povinnost &
chce-li Eliáš v Rážově se živiti
Oetivě, nevybledávaje škody a. zá
Boby občanů. bude míti na mlynáři
upřímného přítele.
Eliáš to ovšem chtěl, to jest
slovy, skutky to ale nedokázal. Ze
bo mlynář odbyl, leželo mu ustavič
ně v hlavě a přemýšlel. jak by se

proti němu. Rád by mu sloužil a
mobl by se na něj ve všem spolehnouti. Nemá v městě ňáké řízeni?
Obstaral by mu je, má tam před
sebou cestu. Nekoupil by to neb
ono? Vi, kde by se dostalo. Nechce
si vypůjčiti peníze? Někdo je má
a nežádá velkých úroků. Anebo
snad peníze sám chce uložiti na
úroky? Pověděl by mu o místu,
kde by obdržel deset ze sta.
Mlynář namítal, že není lichvář
a Eliáš lichvy neuznával, řká. že
blázen, kdo nebere, k čemu se
lidé samochtě zavázali.
„Je to ale proti zákonu ?“

mu předce vedi-al do domu. Mly
nál-ka je švarná žena a dcera Ka
zel—ina
je švarná panna. Obě maji
dražší šaty a požívají lepší pokrmy
než druhé ženy a panny. Kdo ví,
jestli si někdy ncliznou také piva
a vína, jež mlynář mívá ve sklepě.
Snad by pily ijeho rosolky a likéry?
Syn Vít byvá v hospodě jako dru
zí chasníci a Eliáš viděl a potěše
ním, že nespořil. Snad ho otec
dost nezakládá a je žádostiv, coby
dělal, kdyby mu došly prostředky?
I druhé děti, jichžje ve mlýně víc,
mají se k životu a syn študent
o prázdninách hezky utrácí. Což

pravil „Zá
mlynář.
chtěli, aby
založil?
Mlá
on se dá obejíti,“ pově- kdyby
dek a stárek
také jene'sou
skrhllci
děl mu žid. „Nechám si hned napřed, a možná, žeby nepohr li vedlejším
co mi path'. Anebo vezmu zástavu. důchodem, kdyb jim ňáký otevřel.
Psáti se to nemusí.“

Ve mlýně se dyž. všelioos sméstj.

Mlynář to prohlásil za ůskok
a šidbu a toho on se nedopouští.
„Já také ne, pantáto,“ tvrdil
Eliáš, „a řekl jsem jen, jak to jiní
delávaií. My spolu to nebudeme
dělati. Jen mi něco uložte.“
Mlynář mu neuloží! ničeho a
kd ž chtěl, aby u něj bral zboží,
do ázal mu, že jeho zboží není a
nemůže býti tak dobrá a laciné,

Obilíamouky často vybývá. Iprach,
otruby a šrot stojí za peníze. On
by jim je dal. Umějí li pak si toho
vážiti? Ještě llp by bylo, kdyby
od něj brali zboží. Nabídne jim
svou kořalku. Povl, co ostatně má
v krámě. Na každý způsob se snimi
musí seznámili.
Zkušenost u Samošů Eliáše
poučila, aby do mlýna nechodil,

jaké on
si opati-uje.
d»ma. naplnil
Cekal
Eliáš
arcit odporoval s. se když
te y, jeaž hospodář
jednou odjel,
bránil, jak mohl, však mlynář stálfranec, strčil do kspec své likérky
na svém a nebyl mu po vůli. To'a navštívil mlynal'ku. Děti se
vyznal, že se ho neodi'íká a kdyby'arciť hned sběhly, nebot na vy
někdy on měl zapotřebí jeho po-lložené látky se každý rád divá
moci, může přijíti s nalezne ji, ačko—' a Eliáš
liv je žid. Musíme se podporovati měl.

přinesl nejkrásnější ,

co

bez ohledu na víru, jsme-li v tíži a
NebudOu nic kupovsti?
strasti a zlá si činiti zakazuje nám
Snad by něco koupili, kdyby
náboženství křesťanské i židovské. otec byl doma.
5
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Bylo dobře. Elíáě odešel a
doufal pevně, že mlynář ženě a
dětem se neprotiví. Vždyť by to
bylo hanba, aby mu zboží vrátilil
Již je jako kOUpené a přijde-li na
to, jestě něco slevl a předce bude
míti hojný užitek.
I očekával peníze a místo peněz
obdržel jeětě toho dne —- všecko své
zboží.
Nastojte, chasníci mu poslali
v rukou, dal by jim na dluh. Splá— ilikérku a mlynář si ho zavolal,
aby
ho
důrazně vyplísnil. Byl k
celi by mu třebas po částkách. On
také věelicos potřebuje, čeho tu němu až posud zdvořilý, ale zdvo
mají na zbyt. Nemuseli by ani starati řilost má také meze a o tom ho
se o peníze.
hned přesvědčil. Jestli mu jeětě
Pantáta by se mrzel.
jednou & raucem přijde do domu,
Což musí o všem věděti?
zajisté ho vyhodi. Opovážl-li se
Arcit musí.
kaziti mu chasu, zadá na něj žalobu.
Bohatému mlynáři na několik ona se přenáblila, si to zrale ne
rozvážila, že dětem byla povolná.
zlatých
mu
dali nepřijde.
výdělek. Jinde
Mlynájiž
ovyvšude
děti Však již se to nestane, ona i děti
zasluhují, aby se vzal na ně zvlášt se před ním budou míti na pozoru.
ní ohled.
Nesmějí od něj nic kupovati ani
Děti viděly zboží na stole a bráti a kdyky se některé osmělil.:
bylo jim to něco nového a příjem a odvážila spolciti se s ním proti
ného míti krám kupecký v domě. vůli otcově & "otce snad ěiditi, na
Líbilo se jim to i ono, braly to do vždy by ztratilo jeho lásku. Toho
rukou, ukazovaly to matce, přáli si, se zileod nich nedočká. Jsou hodně
aby to směly po držeti. Eliáš chválil, a poslušné a nemají zapotřebí, aby
se přimlouval a matka věru měla si samy pomáhaly. Dává jim, Co
chut, učiniti jim neobyčejné potěšení. se sluší a patří, stará se o ně
Jak mile se Eliáš o tom přesvědčil, 'spravedlivě a to, „dá Pánbůh, bude
již nedal pokoje a nepřestal pobízeti, činiti vždycky, aby neměly 'r'lčiny
až jim nechala, co si vybraly. Slo—'oni výmluvy, že je snad zane bával.
voval dost, ustanovil konečně nej-' Chce jejich štěstí a vychová je tak,
nižší cenu a ta se přijala.
l že si stěstí samy založí a pořistí.
Eliáš se chtěl ospravedliiovati,
Však smluveno a vyjednána.
jeětě nebylo nic. Napřed musí svoliti .že je nevinný. Což nesmí kupovati
otec a kdyby nesvolil, vše se mu a prodávati? Má na to právo a je
dá naz átek.
iod toho živ.
ebál se toho. Mlynář svým.Ovšem, ale na to nemá práva,
dětem nebude otčímem a. když se'aby zboží své lidem Vnucoval, děti
k němu hezky přilichotí, žádosti ;jejich zaváděl, čeládku na svou
jim neodepře.
[stranu vábil a k nevěrnosti ji po
Toho Eliáš nedosáhl, aby mly- ' noukal. Cbce—
li čmeidy arejdy tropiti,

Je doma panímáma.
Panimáma řekla, že bez pan
táty nikd nekupuje.
V
by pantáta roti tomu
nebyl, kd by si něco vy rala.
Nec co se na to spolebati.
Panimáma od pantáty zajisté
nezávisí a pan Vit také ne. Jmění
jeho je i jejich. Mimo to mají asi
vlastní zásohky. Za ty si mohou
zjednati, co chtějí. Kdyby nic neměli

nát-ka sama za to zboží mu stála pokoutněapokradmojednati,lichoty
a likérky u ní neodbyl pražádnéýa podskoky podnikati, on mlynář se
Nevzala ji ani darem, ale chasníciimu k tomu nepropůjčí a dům svůj

ve mlýně ji ráno chtěli okusiti k si zachová čísly.
snídani a když se ptali, zač je,
Smlynářem se nedalo žertovati
odpověděl jim, že si nedá platiti, a Eliáš před ním v skutku „dostal
dokud toho nebude víc.
lstrach. Varoval se ho napotoĚ'jako
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zlého soudce, ale naděje se nezpu

svatbě s Eliááem v kočáře a Plevec

stil,
rodinu Pokusi
snad předce
získá že
a jeho
si podmsní.
se o
to při každé příležitosti, však marně,
mlynář a Samoš a přívrženci jejich
se mu nepoddali.
Vl.
Eliáš se oženil a na svatbu
jel v kočáře. Půjčil mu ho správce
ze zámku a Plevcc dal koně, zač
mu Eliáš zase půjčil peníze. Již
měl u něj hezkých pár zlatých a
počítal si z nich, to se rozumi, úroky
a mimo ty si ještě dal sloužiti.
I Roupik a Máčka mu byli dlužni
a postoupili mu každý kus pole

vypravoval,
odkudnevěděl,
a či je.
z sleka a nikdo
jak Byla
k ní
Eliáš přišel. Dohodil prý mu ji
ňáký známý, shodli se o věno, než
se ženich s nevěstou viděli, a pak
se zasnoubili.
V skutku se hodil jeden k dru
hému a Eliáš si na. své ženě velmi
zakládal. Je dle jeho mínění vysoce

nadaná
schopná,
všem sejeho
na
ni může a»spole
nouti,verozumí
živnosti a marně mu nezadá ani
krejcaru. Budou spořiti a šetřiti
spolu, platí velký nájem, živobytí
ie drahé, nemohou si přilepiovatí
jako jiní lidé. Pschtit se a praco
vat je jejich povolání a jestli si
v sobotu drobet oddechnou, musi
jim to stačiti na celý týden.
Arcit se pachtili a pracovali,
ale jináč než druzi obyvatelé ve
vsi. Eliáš a Eliášová jako vůbec
židé hmotné a tělesné práce nebyli
milovníci a ani pro sebe ji nekonali.
Pole jim vzdělali sousedé, obilí jim

k užívání,
aby někam
jim nevypovídal
_jist'm.
Kdykoliv
je, hadr
neb ůže odvážel, zboží kupovaí
na Plzeňském trhu se sůčastnil.
musel mu ten neb onen vypomoci
s příležitosti a to obyčejně jen ta
přídavek na úroky se počítalo. Také
mu orali, vláčeli, sili, obilí klidili a
hnůj vyváželj a velmi málo jim to v 
neslo. Vždyt u nich má dluh! Pořád v_vmlátili domkáři a podruhové, vše
se odvolával na dluh a dluh stál a si dali udělati, co žádalo. silnou
rosll, ačkoliv se mu nepracovali jako ruku a namáhání. Vydobývati si
mczkové. Užitek z toho mělijen ten, chléb vezdejší v potu tváře, jak
že se jim odměňoval kořalkou a tu říkáme, patřilo a slušelo všem ves—

dávali

jejich čeledínům, aby ne

ničanům,V f“jen
byli aodtentoho
jmuti.
ou oni
obchod
se Vy
jim
víc vyplácí. Křesťané jich zastávail,
místo nich se ptičiňují, jim slouží
a nestojí je to mnoho, často jen —
skleničku kořalky.
Eliáš je arcit taká pilný, ale
jen se svým tancem a se
zbožím a v tom ohledu nic nemá
za těžké. Šmejká, vleče větší bře
meno než jest pytel ienice neb
žita, vytrvá a neomrzí o to, cem-á
a plíhá se od rána do večera a ne
dbá na žádnou slotu. Doma také
nikdy nczahálí a tu již není tak
dělali si nic z mozolů a potu, alí— hněten &. mořen jako venku. Se
bená kořalka jim všecko nahradila. stavuje, měří, váží, počítá a pro
Eliáš z nich něl rozum, místo peněz dává a když si vyšel, obstarává to
dával zboži a měl-li kde u něj vy místo něj žena.
Podnájemník se již vystěhoval,
bráno napřed, byl opravdu jeho
otrokem.
Eliáš má chalupu sám a ze světnice
Paní Eliášová přivezla se po si udělal pokoj, když se oženil.

šetřili dobytka. Museli hodně na
kládati. pospíchati &málo odpočívati
a surovci to činili rádi, jen když
se zadarmo nspili.
Eliáš ani o nádenníky 8 děl
níky nemíval nouze. K vůli kořalce
sázel a kopal mu brambory, štípal
dh'vi, nosil vodu, tahal ranec, koho
koli k tomu povolal. Platil málo,
míň než jiní, jimž často scházeli
pracovnici, ale poskytl kořalku a
to rozhodlo. Hloupi lidé přičinili se
víc, vydrželi přes čas, nedbali na
špatné počasí, na dešt a zimu, ne
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Eliášova si nedrží děvečky, vydávají. Jen v sobotu vidíš na
nýbrž vaří, myje a uklízí sama a nich onačejši šat, když ráno jdou
jen když hrubší dílo má odbývati, do židovského kostela v městě a.
odpoledne doma ve vsi se prochá—

najre
nadennici.
Již se sezna
mi se si
všemi
hospodyněmi
a nej zejí. Tu u nich 2 města bývají
víc přízně nalezš u Pleveň, Rou také návštěvy a v Rážově, kde jindy
piků a Máčků. Chodí k nim a býval žid řídký host, je jich po
paníměmy jí důvěřují, zasvěcujíee
ji do všech svých tajnosti. Ví
vždycky ňáké noviny a povídá je,
což ženským bývá. milé, že rády
slyší klepy.
Ku podivu čerstvě se Eliš
šovů o všech

poměrech

hromadě často několik, světice tam
svůj šábes. Eliáš si vyšlapuje v čer
ném kabátě a na hlavě ma kastor,

iimž
se blýští
jakonemůže
hedbaví.
Jestli
o koupil
nový,
se tvrditi,
bezpochyby k němu přišel laciněii

a záleží— a dal si ho jen přižehlit a vyhladit.

tostech v obci poučila. Je jí známo. Udělati si s kloboukem velkou vy
kdo s kým žije v nevoli a nepřátel lehu, k tomu by se Eliáš zajisté
ství a kdo komu reje, kdeby chtěli nebyl odhodlal, ale kulatý klobouk
oženili syna ne provdali dceru, předce chtěl a musel míti, aby mohl
který ženich a která. nevěsta by je dělati kousek pána. Jeho známí
nejvic oblažily. Podle toho se chová. z města ho také moli, někteří vyšší
pozdravuie, oznamuje, vyřizuje, do a někteří nižší. Byly zastoupeny
něšl a všude se jí za to odsluhují. staré i nově mody & objevily se
Zboží ve vsi roznese nyní víc než rozličné spůsoby a rázy. Klobouk
muž a do hospodářství získá věci, c lindr kryl v sobotu všecky hlavy
že skoro nic nekupuje. Dávají jí židovské 9. až posud u nich za
vejce, mlíko a měsíc, postupuji znamení důstojnosti a slávy se po
drůbež, chovají husy a slepiěky, važuje. V jiný den nosili čepice a
do pastvy berou ovce. Na podzim Eliáš měl čepici,jenž se s nim snad
dostava řípu a zelí a netrvalo to narodila, jak se Plevee směval,
dlouho, vymohl si Eliáš na Plevci nebot na něm, co ho znal, nespa
'
chlív, přistavěl ho k chalupě a má. tril jiné.
Eliůšová ve svátek také zvlášť
v něm již dvě krávy. AfClt si na
před zjednal louku, aby měl seno o hlavu dbala, zdobie ji čepcem,
& otavu, sedlák Roupík mu jí dal na němž bylo mašlí a pentli. že
do zástavy za dluh, co u něj udělal, plápolaly napředi v zadu. Měla
a ještě mu ji sklízí.
čep0e dva, modrý a žlutý; modrý
Nyní u Eliašů do služby vzali byl pro větší a žlutý pro menší
děvečku & ta je chválí, že ji ke svátky. Ve všední den jl sloužil
mzdě přiděvaji šátek a na zástěru. čepec černý anebo jen šátek a koli
Krávy si pasou v stádě a jsou věru krate tak špatně byla oblečena, že
silnější a tučnější než sedlský do vyhlížela hůl- než žebračka. Ne
bytek, což svědčí, že jim doma styděla se ani za hadry, špinavě a
hodně nakládají. Eliášova podru hnusné hadry a nemyta a nečesanís
hům nyní mlíko prodává sama a hospodarila v chalupě. Vyšla-li do
maslo posílá. do města, kde je rádi vsi, hodila přes sebe ňákou lepší
kupují, že je lepší než jiné. Aby sukni, pod paždí vzala balík se
děvečka vždy měla praci, opatřil si zbožím a do ruky loket. Ve svátek
Eliáš len a peří &ona přede a dere. se ale stkvěla v parádě, jsouc ozdo
Eliášová dava dělsti a bíliti plátna, bena šálem, prsteny, naušnicemi, na
všecko jim přináší užitek a se všech ramky a jinými šperky a možná,
stran jim přibývá jmění.
že v skutku byly ze zlata. Klobouky
Proto předee \: Eliašů žijí tenkrůte u sprostých židovek ještě
akrovně & mělo na sebe a do sebe nepanovaly a Eliášova jich také
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neměla. Ani přítelkyně její z města
v kloboucích nepřicházely do Rá
žova, nýbrž také jen v ěepcícb a
těm se věnovala všecka pozornost
a péče.
Mezi sebou mluvili všickni
židé tofiko německy v nářečí zka
ženém a zpotvořeném. Mluviti ně
mecky správně uměli sice také a
mluvili tak s pány, ale kroutili a
protahovali to, že jsi je snadno již
dle jazyka poznal, třebas se dost
zapírali a přemáhali. Pro svou
známost němčiny měli se za vzdě
lanější, než byli pouzí Češi, ačkoliv
jiné vědomosti jim scházely jako
těmto. Předce jim však prospívalo.
Uřady byly německé. Rozuměli tedy
dopisům a rozsudkům, co vystavo
valy. Ve školách vyšších učilo se
německy a oni přirozenou cestou
se vycvičili, že je'icb teč materská
byla německá.
luvili totiž po ně

hrdali jimi v duchu, že jsou hloupí
a zpozdilí, majíce se za národ vy
volený, jemuž z nich vyplývá pro
spěch.
Eliáš si nepřál. ano on bránil

a zamezoval, aby lidé v hodnosti
a moudrosti pokročilí. V Rážově
je škole, ale měl se ustanoviti ještě
jeden učitel, že dětí bylo mnoho.
Obce byly vyzvány, ab na něj
přispívaly a sousedé se rušili, mají-li
to učiniti čili nic. Mlynář se Samo
ěem chtěli, ale Plavec, Roupík a
Máčka se protivili,
dil -—-Eliáš.

že je byl zrn,—

„K čemu potřebujete jeětě
jednoho učitele?“ ptal se. „Kdo ho
chce, at si na něj platí. Vy máte
platů věru dost. Zavážete-li se
k něčemu, zůstane vám to na věky.
Může se o to postarati vrchnost.
Což ji nerobotujete? Pak byste
museli také stavěti školu. Jen si
mecku již s dětmi svými &řeč česká s tím nic nezaěinejte.“
'im vždycky zůstala jako cizi, ač
„Eliáš má pravdu,“ pravil
lzoliv se mezi Čechy narodili. Pri Roupík a Plevec s Máěkou mu při—
učíli se jí arci't', že s Čechy jednali svědčovali. Jen platit ne, to není
a od nich žili, ale lámali ji často_ možná, již bez toho nevědí, kde
dost bídně a sami za echy se ni jim hlavy stojí.
kdy neměli. Jejich na k Čechům
Arci! jim bylo zle, ale proč?
nepatřil, nebyl jejich krajan, jejich Špatně hospodařili, mnoho utráceli
apolurodák, jejich spojenec a to. a věickni byli pijáci a karbaníci.
směle můžeme říci, se ještě málo Děti si hleděly parády a muzik a
změnilo.
Eliáš se z toho radoval, že mu to
Eliáě s pány mluvil německy hodně vynáší. Mládež se nesmí
a tím se k nim jako řihlížil , že lépe vzdělávati , aby od něj neod
oni také německé řeči 1 mimo úřad
padla a proto nic nedržel na školu.
dávali přednost před českou. Ubohý
„Co pak je do toho učení,“
Čecháěek tomu nerozuměl a stál tu
jako prodán. Žid se mu zdál v skutku řekl. „Vaše děti toho nemaií za
potřebí.
Prospěia jim to něco?
býti moudřejší. astokráte mluvil
o něm, třeba jen a ženou, když Proto nebudou lépe orati ani víáňeti.
tam něco kupoval &. jemu zůstalo To vy je sami naučíte. Když umějí
tajne, že se domlouvají, jak by hn čísti, je na tom dost. Psáti mnoho
nejlíp ošidili. Dělali se přátelé, nebudou a podepaati se dovedou
chválili a pochlebovali, lichotili se bez velkého učení. V tom je ny
k dětem, ale ze srdce jim to nešlo nější učitel také vycvičí.“
„Je prý již tuze starý,“ zmí
a vždycky ňáký úskok měli za. lu—
bem.
Obyvatele celého okrěku nil se Máčka..
„Až umře, dají vám mladéb0,“
sloužili jim, tak říkajíc, za plen, za
lup a za kořist, z níž čerpali, jak pravil Eliáš, „a nebude vás to nic
mohli. Chodili mezi nimi a. nik dy státi“
s nimi upřímně neamýěleíi, ano po
„To ovšem budou muset uči
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:neméně byli překva
nití,“ doznal Plevec a druzí to také neočekával
peni mly
a Samoš, jimž to také
pochOpovali.
„Jen se nedejte omámiti,“ ra oznámil.
Co ho k tomu pohnulo?
dil Eliáš. „Škola je dobrá. věc, ale
I dovtípili se, že v neděli dvě
dětí v ní promarni mnoho času.
Doma vám budou prospívati. Hlídají mše svaté chce míti pro sebe, ni
ty menší, pasou, jsou vám k ruce. koliv pro osadníky.

Máte ztoho jen škodu, když ve
škole sedí.

To se snadno dá. vy

Jak to?

Osadníků se sejde vlc, přede

počítati“

měl a po mši budou u něj pití a

hlásil, že on sám na ka lana přidá.,
bude-li v Rážové. Při á. pět, ano
přidá. deset zlatých, nebot mu na
tom záleží, aby osadníci v neděli
měli dvě mše svaté, ranní a velkou.
Pan farář se divil, to od Eliáše

živo. Již má. povolení, že kol-niku
smí nalívati nejen kupcům v krámě,
nýbrž i hostům, co přišli, aby si
u něj posedéli. Stává se to v jeho

Sousedé .: Eliáše měli nalitou
kořalku a vyjádřili se, když Vyšel,
že ten žid jim to hezky vyložil a že
udělají dobře, když ho poslechnou.
Tak učinili. Druzí se od nich
dali opuditi a na podučitele nic
nep ' ali. Velebný pán se dost při

kupovati a mezi ranní a velkou ho
navštíví, co se zdrželi a co driv
přišli. Proto chtěl míti ještě jednoho
kněze v Růžové, aby v neděli, jenž
mu nejvíc vynášeln, ještě jednou
tolik utržil a vydělal.
Mnozí tomu neporozuméli a
činil, aby ho dostal do vsi, poučo— vytýkali zdráhaiicim se křesťanům:
val, přesvědčoval, 111le a Samui „Vidíte, žid vas zahanbuje, chce
ho podporovali, ale obce předce platili na kaplana pro vás!“
Eliáš se tím všude chlubil,
nesvolily, zavedeny jsouce stranou '
odpornou. V Růžové k ní patřil doufuje, že mu to získá. řízen mno
i r chtaí', že ho Eliáš a jeho přá hých odpůrců a v akut u převrátil
tel poětlvali a ze zámku se mu veřejné mínění. Když on, jsa žid,
dalo na srozuménou, aby se k ní na kněze nelituje oběti, křestané ji
čemu nezavázal, poněvadž vrchnost nesmějí odepříti. Byla by to nečest
si toho nepřeje, bojíc se, žeby také pro celou osadu a široko daleko by
ona musela přispívati. Druzí rych se o tom povídala. Přislíbili ji tedy
táři řídili se dle Ražovského a tak a od Eliáše příspěvek nevzali, že
s toho sešlo, aby starému učiteli mlynář a Samoš & pan farář jim
byl dán k ruce mladý pomocník. bránili. Jeho rabín od nich nedo
Po nedlouhém čase jednalo se stává. ničeho a jejich kněz od něho
zase o to, mé,-li se v Rážově zalo také ničeho nemá bráti. Je zde na
žiti místo pro kaplana. Sousedé, co čas a může přijiti jinám. Nepatří
nechtěli učitele, nechtěli ani kaplana do obce. Způsobilo by jim to po
a tak nebylo naděje, že ti, co ho směch, kdyby přijali takové milosti.
Eliáš se nezlobí!, měl kaplana
navrhli, s úmyslem svým prorazí.
Arcit mezi nimi byl Samoš a mlynář zadarmo a to bezpochyby očekával.
a Plevec s Roupíkem a Máčkou jim Sousedé by mu rádi uodil na novém
stáli naproti. Rychtáři opět chtěli platu byli přenechali, když to ale
vzdorovati, aby na obce neuvalili nešlo a nemělo býti, dali, co na né
nových břemen a páni ze zámku připadlo, páni těž, náboženská ma
drželi s nimi, že i oni novým vý tice doplnila, co scházelo a kaplan
loham se vyhýbali.
se přistěhoval do Rážova.
Eliáš na řed neříkal nic, ale
.
VII.
když se ukázat o, jak véci stojí, do—
šel si na faru k panu faráři a pro
V neděli je u Eliáše veselo ::

pokoji, Eliášova jim slouží, on se
v tom s ní střída &na zdi visí černé
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pil až výklad i měi svatou za
meškal.

Po mii k Eliášovům přišlo
mnohem víc hostů, než tam přede
mší bylo a mnozí řivedji s sebou
i své manželky.
u nastal hovor,
volání a klepání, že jen nejbližší
sousedé si rozuměli. Eliáš sotva
stačil sloužiti. Jeden chtěl perlovku,
druhý hořkou, třetí sladkou a na
této si nejvíc pochutnávaly ženské.
Známí si připljeli. Pil muž, ila
žena a měli-li s sebou ňaké ítě,
chlapce nebo holku, muselo i toto
si zavdati. Holky nechtěly. ale
chlapci se nedali tuze pobízet, ač—
koliv také víc na rohlíčky se těšili.
Již pára z kořalky, jenž naplňovala
celou světnici je omámila & kouř

tabule, na niž poznamenáni jsou
dlužníci se svými dluhy. "Již před
ranni mši svatou přicházejí osadníci
z cizých obcí. Je ještě záhy, ne
mají kde počkati, v zimě se vy
mlouvají na mráz, v letě na horko,
u Eliášů si pěkně odpočinou. Aby
se zahřáli, zunksií kořalku, ano
kořalkou se chtl také ochladiti,
k čemuž prý se víc hodí nežli pivo.
Mnohý hospodář doma nesnidal a
snídám' si výnahražuje u Eliáše, jenž
má ke kořalce rohlíčky, housky,
žemličky a jidášky na vybranou.
Je slyěeti zvonit. Eliáš praví,
že se zvoní teprv ponejprv. Hosté
mají čas ještě jednou si dáti nalit.
Zvoní se po druhé. Hosté pospíchaíí
do kostela a jen někteří ještě chvíli
si přidávají. Eliáš hádá, že nikdo z tabáku jim zatočil thy a jestli
nezmeěká. Velehni páni hned ne se k tomu několikráte jeětě napily,
„ačlnajl a pak je napřed výklad že jim rodiče nebránili, nýbrž je
čili ethrta. I otázkou to nazývá skoro nutili, byli na žmoch, když v_v
a míní, že by snad nebylo zle, šly a matky je sotva dovedly domů.
Otcové zůstali déle, nemajíce
kdyby třebas o ni přišli. Co se jim
může říci nového? Již slyšeli, co doma co dělati, matky ale musely
se tam bude povídati. Je to pořád vařiti oběd a chtěly, aby stat-ží
to samé. Jsou již dost staří a vědí synové a dcery a pak čeledinové
to. Věru nemaji zapotřebí se ještě s nimi se vystřídali a a velké
služby Boží si p0pílili.
asto za
přiučovati.
„Ano, Eliáš to dobře vyslovil,“ stihli otce ještě u Eliáse a napili
volá jeden zarytý piják. „Do roka se z jeho sklenice anebo na jeho
mime nyní přes sto malých a vel účet a nacpali si do dýmky z jeho
kých kázaní. Člověk nemůže a ne pytlíku. Světnice pořád byla plná
musí každé slyěeti. Když je jednou a do krámu a z krámu nepřestali
prošel. má toho dost na celý život a ghoditi lidé, jenž všelicos kupovali.
katechismus bez toho nosí v hlavě.“ Zeny, co si kořalku hrávaly i domů,
, „To si myslim,“ přisvědčil mu podstrčily své prázdné baňky Eliá—
Eliáš a podotknul, že jím židům se šově a ona jim je vrátila plná, že
nekáže a že předce také jsou živi. to ani muži jejich nepozorovali.
„Tedy jste na tom líp než Zvonilo se jako ráno ponejprv a
my“ smál se piják, „ale neumíte po druhé, mnohý zase zmeškal ká—
si toho vážiti.“
zauí a mnohý zdržel se i přes vel
kou, teprv pozdě odpoledne vrávo—
„Proč bychme neuměli?“
„Když vám nikdo nezakazuje raje od Eliáěů.
Občané Rážovětí Eliáše měli
píti, mohli byste píti anepijete. My
pijeme a neměli bychme píti, že doma a nečekali na neděli, aby se
kořalky jeho napili. Někteří tam
nám to zakazují.“
„Jen píte, pantáto. Nezabiješ, byli každého dne a k těm zajisté
nepokradeš je v zákoně. Nepl, patřil Plevec. Roupík &Máčka. také
tam není.“
často přicházeli a utvořila ,se mezi
Piják Eliáše div neobejmul, nimi společnost, jenž si ukrácela
že mu to tak moudře vysvětlil a čas hraním v karty. Přidali se k nim
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karbaníci i z jiných vesnic &.stá se namlsala & pak si pro cukrlátka
valo se, že- někdy celé dní a noci chodila sama, kdykoliv ]: ňákému
při hře vytrvali. Plevec při tom krejcaru přišla. Mel cukrlátka v pa—
zřídka. kdy byl střízlivý a proto pírku, podlouhlá &kulatá, hůlčičky
nejvíc prohrával. Však Eliáš ho a caltičky, sladké dřevo a svato
nikdy neopustil, nýbrž půjčoval mu janiký chléb a děti krejcary, co
a zakládal ho, kdykoliv bylo třeba.. od rodičů měly na papír, olůvko
Roupíkovi a Máčkovi také pomáhal neb křída, vydávaly na. pamlsky.
a vše přišlo do knih, jež vedl, aby Ano ony rodičům krejcsry také
prý na nic nezapomněl. Co tam za kradly, aby je u Eliáše utratily.
nesl, to tam bylo a oni se mu na to Nikdy se jich neptal, vědí-li o tom
podcpisovali, nevědouce ani, mnoho li doma, nýbrž dal, co chtěly a byl
vlídný a přívětivý. Bylo-li třeba
to již dělá dohromady.
Mimo tyto velké shromážďovali skrýti a schovati je, učinil to rád
se u Eliáěů ještě menší karbaníci a &.lehkomyslni výrostkové pili u něj
v jejich čele stál Plevcův Ondřej. kořalku & kouřili, aniž se to kdo
Uměl již utráceti jako otec &zůstá dověděl. On jim dovolil i v karty
val dlužen u Eliáše i v hospodě. bráti, když si dali nalít. Na staré
I tsm hrával v karty, když jim karty museli vybírat, ořechy, co
u Eiiáša překáželi otcové. Nebylo sázeli, měl sám a večer mu za—
pro ne mista, domluvili se a šli do platili svíčku.
I malí hočíci kolikrite přišli,
hospody. Hra se počala. a ráno
s jedné strany přicházel otec a měli peníz a chtěli za něj kořalku.
s druhé syn, maiice kapsy prázdné Dal ji a nekáral jich, nýbrž chválil,
že kořalka je dobrá. a nikdy jich
a jsouce oba opilí.
Ondřej nescházel při žádné neprozradil. Nebáli se ho & neští
muzice. Pil a hej!-i|, tančil s vejsksl tili se před ním, vědouce, že u Eliášů
& po muzice se pouštěl do hry. jsou se vším a při všem jisti.
Eliáš a. Eliášová vážili si a
Když mu hospodský oznámil, co
za ním má státi. slíbil, že brzy za přijali každého, kdo s nimi chtěl
platí a držel slovo. Vzal otci co jednsti. Byl-li to čeledín, koupili
kde bylo, obilí, slámu, seno, dříví od něj, co měl a prodali mu co
a žid Eiáš to 'od něj koupil. Do—žádal a. nepátrali, odkud to má
nášel to k němu v noci a matka, anebo kde vzal peníze. Podezřelý
jenž to věděla, nemohla a nesměla člověk a známý ničema, když po
mu nic říci. že i sama muže pod skytl zisk, byl jím milcjčí než ten
váděla. Eliáš ií zsnpatřoval kmí největší poctívec, kterýž se jich
nuvkou, aby si posilnila slabý ža.—vystříhal a. nikdy ho neuvedli do
ludek a pro dceru Dorotka jí pre nesnáze a nebezpečenství, leda bylo
pouštěl rozličnou parádu. Píatila mu li třeba, aby se sami chránili.
Pořádní lidé Eliášovi nepřináo
domácími požitky &plodinami jako
syn a vymlouvsla se ve svědomí čelí valného užitku anepřál si, aby
tím, že jí muž nic nedává, což ovšem jich v obci bylo mnoho. Kázeň, k níž
bylo pravda.. Pamatovel jen na sebe ve škole děti přidržoval učitel a v ko
a o rodinu se nestaral. Konečně stele osadníky velebný pán, seEliá—
upadl do takové tu osti &lhostejnosti, šovi nelihila s i sám se přičinil, aby ji
že mu všecko by o jedno a každý podkopal. On byl nepřítel viry kl'e
v domě hospodařil pro sebe. Vlastně sťanské a sice nejvic za tou příčinou,
nehospodsi'il nikdo, nýbrž bral jen že praví a skuteční iejí následovníci
a vše plynulo v ruce Eliášovy.
nehověli vášním,jenž hoobohacovaly.
Jemu i nedospělé. mládež při Kdyby se svaté náboženství zacho
nášela. výdělek. Poslali-li ji pro vávalo, ubylo by mu výdělku. Není
něco rodiče, pridal cukrlátko, aby tedy pro něj dobře, když se mnoho
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hlásá, vynětluie a na erdce klade.
ím míň je lidé poslouchají a čím
míň Bohu slouži, tím víc marně
utrácejí a z toho on má výhodu.
Nábožný a horlivý křesťan naplňuje
svatých přikázaní, je šetrný, preco
vitý, stará se o domácnost, varuje
ee cpilatví, pýchy a parády a dle
toho řídí a vede také svou rodinu.
Aby ji zaopatřil, musí se zapírati a
rozmnožuje jmění, co má, a vyna
kládá je k svému a jejímu pro
spěchu, k svému a jejímu žtěetí
časnému i věčnému.
Proto Eliáš lidi zdržoval, když
pospichali na slovo Boží, jenž mu
bylo nenáviděným trnem v oku.
Zlehčoval je při každé příležitosti
a mohl-li, přispěl k tomu, aby si
nezakládali na službách Božích, na
zpovědi a na modlitbě., radoval se
z toho a chytře je v tom podporoval.
Někteří sice svých povinností kře
et'anských nezanedbávali, ale plnili

nemůže, paráda na druhých dívkách
se jí líbila, obdivovala se jí, pohlí
žela na ni žádostivě a v srdci po
ní toužila, nemohouc ji ale míti
isama, byla spokojena a strojila
se jednoduše a prostě.
Jeden chasník ve vsi znal a
vidival Dorotku .Plevcovu a tuze si
ii zamiloval. Byl to Samoěův Josef
ajiž jsme o něm slyšeli, že je hodný
jako celá rodina, z níž pocházel.
Nechtěl od Eliáše nic kupovati, když
mu rozličné marnoty nabízel. Ne
lákaly ho a nedělaly mu laskomio,
nýbrž Opovrhoval jimi, jsa vši nád
hernosti nepřítel ze zásady, již mu
do duše větípil otec. Soudil 0 Do
rotce, že emýěli podobně a arov—
nává se s ním v náhledech. To mu
ji činilo drahou a vzácnou, budilo
a rozněcovalo v něm lásku.

Dorotka byla hezká, chudé
šaty jí dodávaly elíčnosti a Josef
dělal rozdíl mezi ní a jinými, jenž
za šaty vyhazovaly peníze a předce
neměly leč hadry a pavučiny. Jen
u mlynářů a u nich u Samošů byli
moudřejší, jednajíce ei látky stálé
a důkladně a přednost dávajice
látkám domácím.
Anna Samošova a Dorotka
Plevcova chodily spolu do školy a
pak si zůstaly přítelkyně, často na
navstěvuiíce. Samoš proti tomu ne
byl. Dorotka s Annou vyrostla a
nejvíc v mravech se jí odobala.
Joseí : ní mluvíval, ení c odil a jí
doprovázel, a že rodiče nebránili,
stala se, bychme tak řekli, jeho
milou. Dělal ai na ni naději, ač

je
povrchně a Byli
život nevědomí,
svůj dle
nicgennezpravovali.
tupí, lhostejní a slabí a poddávali
se náruživostem. Eliáš je měl skoro
ještě radší než bohaprázdné lehko
myslníky. Vyplýval mu z nich uži
tek jako z těchto. Neodporovali
jeho úmyslům. Zil s nimi v dobrém
přátelství a nemusel se jich báti.
V Rážově se nalezaly všecky
tyto druhy lidí a nejvíc jich chybo
valo : nepředloženosti a nerozumu.
Plevcova dcera Dorotka byla hodná
divka, než se Eliáš do vsi přistěho
val. Otec sice již před tím v ho
spodě si přával a často se cpijel a
matka někdy zavdala si tak tě ro koliv jeětě ji ani nebo k ničemu
solk
anebo si řietrojila kávu. nebyl zavázal, ale již oba tušili,
Mno o nemohla vy ávati, že neměla cítili a viděli, že se mají rádi a že
z čeho. Muž ji nedával, potrebuje jeden druhému spůsobuje potěšeni.
všecko sám a nebylo tu nikoho, Plevec sice nebyl starostlivý otec
kdoby ji byl založil. Tižily ji ne ani hospodář, matka zvláštní při
dostatky a dceru též, jenž ve vsi činlivosti se také nevyznamenávala
nejmíň měla parády. Predce ji to a s
již často dokázal, že je
slušelo a zdálo se, že o parádu ani zhýi'ilý. Však dcera zato nemohla,
nestojí, tak byla pokorná a skromná. je hodná, počestná, tichá, dává na
Opravdu si z ní mnoho nedělala, jevo dobré vlastnosti. Ani Anna
dokud ji nezevedlo a nepřemohlo na ni neví nic zlého a Josef ji vy
pokušení. Myslile, že to jináč býti chvaluje, div z ni neudělá anděla.
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Je zamilován a proto přehlíží, co
Učinil to laskavě, ona plakala,
by ho zajisté znepokojilo, kdyby že jí nic nepřeje & — neposlechla.
Což v hedbžvných šatech,
to povážil chladně.
U Plevců syn z takového v ozdobaeh a okresích není hezčí?
Není, řekl jí na své dobré
statku, jaký byl Samoiův, si arcit
získal přízeň, že se ale dobře ne— svědomí.
snášel s Ondřejem, vyhýbal se je
Jiní povídají, že je.
Může tedy voliti mezi ním a
jich domu a oni nevěřili, že si Do
rotka opravdu přeje za ženu. Vždyť jinými.
za ní nebeha, jí nevodi do hospody,
Nebude volíti, on viem před
“
s ni netančí, ji nedává. pouti, od chází.
Tedy se musí odřici parády
ní nevybírá. pomlasky, s ní se ne
mazlíl Zajisté by mu ji neodepl'eli, a šmejdů s Eliáčem.
Dorotka se toho neodřekla,
kdyby o ni žádal, to se ale sotva
stane, otcové se mají v nenávisti a že její srdce na parádě již viselo
již opět a opět se spolu pohádali. víc, než ——na Josefovi.
Chtěl ji napraviti a zachraniti
Plevec ie prudký, snadno se roz
hněva, zvlášt když se napil, a pak a když všecko bylo marné, nechal
nešetří nikoho. Samoě mu ovšem ji, na ni se již nespolehaje.
k zlosti nedává příčiny, nýbrž ustu
VIII.
puje a trvá mírný, když se začal
dnrditi, on se ale nemá tak veisvé
Sedlák Roupik byl věrný druh
moci a překáží-li se mu, hned se a apolečnlk Plevcův a byl by zajisté
pouští do půtek a třenic. To se jako tento v bídu a nouzi klesal a
stává často. Plevec kazí obec, Sa na mizinu přicházel, kdyby nebyl
moš se staví na odpor všemu, co měl hodnějiího syna. Jeho Jan byl
ji hrozi záhubou, nemůže tedy mezi chasnlk pořádný a kalad otcův
nimi býti svornost.
ho víc odstrašoval a děsil, než
Víme, že Plevec se Samoěem vábil a lákal. Styděl se za to, že
se vyvadil, když nechtěl, aby Eliá otec pije a hraje a Eliášovi zůstáva
šovi pronajal chalupu a od té doby dlužen. Matka aiz toho také dělala
přihodilo se všelieos, co rozmnožilo hanbu a bála se, že je snad o
nechut a zášti roti němu.
všecko přivede. Měli dětí víc než
Dorotka ostala hedbavný šá Jana a jestli otec v marnotratnoeti
tek & ještě dřív, než ho matka hude pokračovati, :: velkého statku
Eliášovi mohla zaplatiti, ukázala se jim nic nezbyde. Již je mnoho zasta
v nňm veřejně. Samošův Josef jí veno, Eliáš “užívá jejich poll a luk
videl. Doufala. že se mu vlc bude a větší díl žně vozí se do jeho
líbili. On hedbávlm jejím nemile stodoly.
hyl dotknut a opravdu se zarazil a
Jan je pilný, pracuje a nic si
zarmoutil. Eliáš byl s ranccm také nepřeje, jen aby záhnbu od svých a
u nich, nabízel své zboží rodičům od sebe odvrátil. Neni to nic platné,
a jemu je zvlášť odporoučel. Od— pilnost a práce a spoření jeho podává.
byli ho a nyní se zdá., že Dorotka otci vždy nové prostředky utráceti
a. její matka lépe se & nim sro a všechen prospěch se dostává Eliá
zuměly.
šovi. Eliáš si k nim chodi pro obilí
Nastojte, Dorotka se oblekla na sýpkn, klidl jejich obill Zpole, loví
i do hcdbavné sukně a parády jl jejich rybníky, p'í-ivlaatňuje si jejich
porád pl-hýva. Zajisté ji bere od dobytek. Jan se může přetrhnouti
žida aJosef se domnlvs, že s mat a matka s nim a předce nic nedo
kou šidí otce. Není a nemůže mu kážou, že otec nechce nastOUpiti
to býti lhostejná: musí ji varOvat lepších—itn. Již se ho dost naprosili,
a. napomenout.
se mu dost napředstavovali, ale nedal
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na ne, nýbrž přídi-žel se svých K nim si Elias neotevřel přístupu
nešlechetnýcb přátel a ve spojení a musel se spokojiti s otcem.
setrval s Eliášem. Chtěl-li se mu
„Jan se bezpochyby ětíti mly
někdy vymknouti, chtěl Eliáš své nář-e,“ hůdal žid, věda, že často
peníze, hrozil, že ho bude žalovati, bývá ve mlýně a o Kačenka mly—
dolekal ho, že mu do prodeje nat-ovnse uchazi. On všecko vyslídil,
dá. statek.
aby z toho mohl kořistiti. Dcera
Matka se radila s velebným mlynařova by byla příjemná nevěsta.
panem a velebný pan promlu Otec má. peněz dost a da ji bohate
vil s Roupíkem, aby ho přivedl věno. Však Jan ji sotva dostane.
k pevnějším úmyslům. Vyslechl ho Mlynář má jeho poměr a ví, že
pokojně, byl volný, chtěl se z moci jsou prabídné. Dostane—' ji předce,
Eliášovy vybaviti, ale kde mu dá. že je 'iný než otec, snad se změní
peníze, aby zaplatil dluhy, co má a zvr e, až ji bude míti? To by
u něj? Snad by mu byl někdo pení Eliáše těšilo a proto si přeje, aby
ze na statek půjčil, však žena ani se Jan et.al zetěm mlynařovým. Na
syn na to netlačili, vědouce, žeby každý způsob by i on přišel k peně
otec Eliáše se předce nezprostil, zům, jež mu starý je dlužen a
'sa s ním již tuze zapleten. Dluhů možná, žeby mladého utlačila břeme
y přibylo, otec by hned dělal zase na, jež po starém převezme.
nové a Eliáš by měl i vypůjčené
Jan byl 11ml nůřů rad vídán
a v skutku milovs Kačenka. On
peníze.
Roupík si nemohl, ba si ani ji také nebyl lhostejný, neušlo mu
nechtěl p0moci. U Eliášů se mu to, ale neopovažil se ubezpečiti se
libilo. Přišel tam na chvíli, jen na o její lasce. Snad by se mlynář
jednu skleničku a zdržel se přes protivil a rod Roupikův by mu nebyl
noc*a vypil skleniček na' tucty. dost dobrý. Přemáhal se dost, ale
Vždy tam někvoho našel, s kým se srdce si nedalo poroučeti a on na
rád pobavil. Casto čel jen okolo a Ka'čenku předce mysliL Byl dobrý
nechtěl se ani zastaviti. Však volali přítel bratra jejího Víta a měl často
na něj, přidružil se k nim a zapo— příležitost, s ni se sejíti. Také u
mněl, že má jíti někam. Tu ani ta nich mllval místo otce, jenž mu
nejdůležitější práce od Eliásů ho všecky práce a starosti přepouštěl.
nevytrhla a jak mile začal piti,
Kačenka bývala ráda, když
mohlo se doma dit cokoliv, on se k nim Jan přišel a nic se mu ne
nehnul.
vyhýbala. Dal-li se s ní do řeči,
Jan byl nejstarší a dle zave nevěděl, kdy má přestati a ona to
deného obyčeje měl statek dediti také nevěděla. Často spolu stáli a.
po otci. Eliáš nedoutal, že ho otec nemohli od sebe odejíti. Obilí bylo
celý utratí, neboť rodina jeho až nasypano, Jan nedával ozor, že
tuze šetřila a se přičinila, aby to již dochazi a teprv, 'když o zvonec
nepřišlo až k nejhoršímu. Proto na to upozornil, trhl se od Kačenky
chtěl do svých osidel chytiti také a pospichal, aby chybu čerstvě na
syna a ustavičně je na něj líčil.
pravil. Někdy již tu byl mlynář a
Ma naději, že se mu to podaří. sám ho zastával a on se styděl,
Jablko nepada daleko od stromu. jsa celý červený a nemoha slova
Plevec a syn jsou toho důkazem. promluviti. Mlynář se vždy potutelně
Mladý Roupík bude jako starý, až do usmíval a Kačenka se \i'atila k
toho přijde.
matce, jsouc také ve velkých roz
I nadbíhal mu a pokoušel ho, pacích.
nosil kořelku, nabízel zboží, ale
Kde byla, co dělala?
Jan ničeho nepřijal.
Ronpikův Jan ji drobet po—
Tak to také činila matka. zdržel.
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„A ty bezpochyby také, není
li pravda?“ smál ee mlynář.
„Snad jsem chybu,“ dopouštěl
Jan, „ale nechtěl jsem chybiti. Za
to nemohu, že jsem Roupníkův.“
„Nyní, chlapče, mluv, abych
ti rozuměl,“ pobízel mlynář a Jan
bylo nejlíp, kdyby se již ani neo— mluvil řka: „Vaše Kačenka je mi
pustili. Měli si ustavičně co povídali, ze všech dívek nejmilc'ší. Pořád ji
ano i když mlčeli, si rozuměli, oko nosím v mysli a nemohu ji odtud
četlo v oku, ruka mluvila jako ústa, vypuditi. Kdyby byl náš dům pořád
důlky v tváři prozrazovaly myšlen ný, požádal bych ii od vás za man
ky. Jak ty hodiny utíkají! Věru želku. Byli bychme itaetni. ()na
jako minuty ! Nejedli a nespali by. je mi také nakloněna. Bránil jsem
Když jsou spolu, není jim nic do se dost, abychme si tuze nepřivykli.
celého světa.
Nic to neprospělo.
lověk za sebe
Byli zase spolu, neviděli a ani nemůže. Právě jsem jí chtěl
neslyšeli leč sebe, chopili se za ruce svéřiti, že by mne její ruka oblažila.
a již si chtěli vyznávati lásku — Vy jste tomu předešel. Když to
totiž slovy, city to již dávno učini nemá býti, podroblm se, ale budu
li. Tu za nimi se ozval hlas: „K ho až do smrti velmi bldný.“
šlaka, co pak se tu děje?“ an
Mlynář si pořád odkašlával a
odskočil, Kačenka také odekočila pak se ptal: „Jestli pak již o něčem
a apatřic otce, utekla pryč a vyhle vědí doma?“
dala si matku, aby ji proti otci
Jan kroutil hlavou, že nevědí,
bránila.
ačkoliv pryo Kačence často mluvil
Jan pí'ed mlynářem stál sám s matkou, cnoeti její velebě a'vy
a. třásl se pod ním nohy, tak se chvaluje,
ho podyčsil. Brzy se červenal &.brzy
„Jestli pak by a ni matka byla
blednul, chtěl se omlouvati a nic spokojena?“
nevykoktal. nevěděl, má-li zůstati
„Tuze si jí váži, ale také sou
nebo odejlti, má-li zapírati nebo se dila, že vám to u nás bude špatné.“
přiznati, má-li prositi nebo na mi
„Obdržlš statek?“
lost a nemilost se odevzdati.
„Obdržím, ale mnoho si na
Mlynář se jen dival, než se něm nepopadnu.“
dal do řeči, chtěl ho vyskoumati,
„Hledáš peníze?“
trýzniti, soužití, bavili se na jeho
„Kačenka bych chtěl i bez
malomyolnosti. Konečně pravil:
„Předce jsem vás jednou překvapil. peněz, kdybych ji mohl nám zao
patřiti.“
Musím tomu učiniti konec.“
„Proč bysi nemohl?'
Jan trnul a ze strachu před
' „Náš dům je ve velkém nepo
tím koncem rozvázal se mu jazyk.
kl: „Nedomnlveite se, pane otče, řádku a polovic je ho zastaveno
že bych mohl obmýěleti něco zlého.“ židovi, jak vite vy a celá ves
Pan otec odpověděl: „Dobrá s vámi.“
„Což ty nejsi pořádný? Já
to asi nebylo. Proč pak isi od nl
odskočil? Proč se chvěješ, červenáč, myslím, že jsi a můžeš tedy napra
zajíkáě? Nemáš li k tomu příčiny, viti, co otec pokazil“
„Vůle mi ovšem nachází.“
proč to činlč?“
„Dům si Kačenka nemá vzíti,
Jan si povzdychl: „Já ani
nevím, mám-li příčinu anebo nemám ani otce, nýbrž tebe a s tebou by,
li. Ono se to dá vyložit! všelijak. tuším, se neoěidilm“
„Tak byate nebyl proti tomu ?“
Kačenka je ve všem nevinná.“

00 pak spolu pořád mají?
„Nic, maminko,“ řekla dcera
a stála před matkou jako opařena.
Bylo dobře a za chvíli Kačen
ka a Janem již zase byli pohromadě.
Nevěděli ani, jak se sešli, bezpo
chyby náhodou, a zdálo se jim, žeby
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„Na mne nepočítej, počítej na
Kačenka, ta si tě má vzlti, ne já.“
„Ona bude volná, již jsem ji
vyzpytoval.“
' „Ještě ti to ale neřekla?“
„Ještě ne.ll
„ ekne-li ti to přede mnou,
budiž, tu máš na to ruku.“
Mlynář Janovi ruku podal a
Jan se jí chopil tak pevně a vřele,

'akoby to již byla ruka Kačenčina.
l.)ržel ji a nechtěl ji ani pustiti a
než ji pustil, ji políbil, mlynářovi
diky vzdávaje.
Šli do světnice, aby promluvili
s matkou a dcerou a Jana strašila
myšlenka: „Což kdybych se byl
v Kačence mýlil, byla by to pěkná

hanbal“

„Nikoliv,“ těšil se, „ona mne
miluje jako já ji a matka snad
také bude pro mne.“
Kačenka, když ji otec od Jana
byl vyplašil, pl'iběhIa do kuchyně
k matce a padla ji okolo krku
škytajlc: „Ach Bože, již je po všem !“
„Po čem pak je?“ ptala se
ji matka.
„Po Janovi a po mně.“
„Po jakém Janovi?“
„Roupikovic“
„Co pak se vám stalo?
„Otec na nás přišel, když jsme
spolu stáli ruku v ruce.“
„Zlobil se?“
„Mně se zdá, že ano, nebot
řekl: Kýho _šlakal“
„Vždyt ti na Janovi snad tak
tuze nezáležíW

Jana již odbyl, se s ním vyvadil, ze
mlýna ho vystrčil, na ni si dělati
naději mu zakázal. Bože utrápí se
on i ona! Ona zajisté umre. Jan si
nemůže ani představili, jakou má
k němu lásku. Je-li pro ni ztracen,
utrhne se jí srdce.
„Však ono tak zle nebude,“
domluvila ii matka a. tu přišel otec
a Janem. Kačenka prchla z kuchyně
do světnice a otec, matka a Jan ji
tam následovali. Musela zůstati, otec
jí zastoupil cestu, když zase utíkala
a pravil: „Nyní má.panenka na pil
no, sJanem by vystála třebas mnoho
hodin, když my při tom neismc.“
Kačenka si obličej schovala
zase do zástěry a to Janovi bráni
lu, dáti ji ňáké znamení, že se
otec na ně nezlobí. Kýval, ukazoval,
ěpoulil ústa, vyvalovsl oči, hrozil
prstem, zdvihal ruce, ona to ale
neviděla a. otec byl tak mrzutý a
bulilavý, že se skutečně bála.
Co to dělá? Kam myslí? Kde
nechala rozum? Chce Jana nebo
nechce?
K:.čenka se neopovážilařici ano,
nýbrž pořád za zástěru se skrývala.
„Nebudeš-li mluviti,“ strašil
mlynář, „špatně se ti povede, dám
tě pryč, třebas někam do služby, _

abysi se s Janem nemohla slízati.“
Toho se Kačenka lekla tak,
že pravila? „Já s nim již nikdy
nezůstanu stati.“
„A nechceš ho ?“
„No—>.“

„Tu to máme,“ divil se mly
nář, „Jan se odvolával, že ho chceš
a že bysi si ho ráda vzala. a zatím
to není pravda.“
Kačenka poodkryla oči, aby
na Jana a na otce viděla a Jan se
usmíval, jakoby něco příjemného
nás: Kýho šlákal“
byl zakusil. Přistoupil ke Kačence
Kačenka se dala do pláče, a pravil: „Pan otec se chce pře
přikryla obličej zástěrou a matka svědčiti, jestli mne miluješ, jako já
ji chlacholila, aby se upokojila. tebe a slíbil, že mi tě dá, je—li
Snad otec Jana nezavrhne. Vždyt tomu tak.“
Kačenka zástěru s očí zcela
je hodný. Ona se za něj a za ni
sama přimluví. Vieoko bude dobře. vzala pryč a vidouc, že se otec a
Kačenka měla starost, že otec matka také nemívají, poznala, že
„O záleží, maminko, tuze mi
na něm záleží &myslím si, že chce,
abych si ho vzala.“
„Učinila bysi to?“
„Učinila ráda, kdyby vy jste
svolili, ale otec nesvoli, volal na
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se nehněvá tén ani. onen a že si
z ni udělali snad jen žert.
Mlynářji vzal za ruku a tázal
se z nova: „Viď, že Jan |hal?“
Jan se vyjádřil: „Já se, Kačen
ko, spolehl, že budeš volná státi se
mou ženou, snad jsem se v tobě
nezklamal a nezm lil ?“
Mlynář vola : „Viď, že ho

Kačenka odpověděla: „Ráda
Jene, když s tím rodiče jsou sro
zuměni“ a skočila do přistěnku.
Mlynář Jana poslal za ni a

to bolelo.“
Mlynář přidal: „Již jsi řekla,
že ne.“
Jan prosil: „Neopouštěj mnel“

se všemi dluhy a největší věřitel
jeho byl žid Eliáš. Ostatním dětem
ustanovily se malé podíly a rodičům
se pojistil slušný výměnek, aby

Tu se ubohé divky ujala matka
a napomenula otce, aby ji nesoužil.
Kačenka myslila, že nechce, aby
s Janem měla známost, Podrobila
se mu a Jana se odřekla z lásky
k němu a z bázně před ním. To
je důkazem, že neminila jednati
proti vůli jeho. Když ale vůle jeho
taková. neni a on Jana přijímá za
zetě, ovšem se tim vyplní žádost
jeji, míti Jana za muže. Již to
matce vyznala, miluje Jana, chce

v stáři netrpěli

smál se, že si mohou ještě opakovali,
co si právě byli vyznali a sice
drobet obálrněji a vroucněji.
Prozatím to zůstalo tajemstvím,

že Jan a Kačenkou je zasnouben
nechceš?“
a napřed musel otec Roupik statek
Jan truchlil: „Tuze by mne připsati synovi. Postoupil mu ho

ho, umi-ela by bez něj. Před chvíli
to řekla.

Kačenka zase zástěru vzala
ku pomoci, aby ji nikdo neviděl do
očí a otec jí uložil, že Janovi musi
lásku vyjeviti před ním, sice že
ho nedostane a on ji, tot se rozumi,
také ne.
Byla. to těžká. úloha, ale Ka
čenka ji předce vykonala, když
otec stál na svém a matka s Janem
jl přispívali.
Matka pravila: „Pověz tedy,

že Jana miluješ!

Jan řekl: „Já. tě, Kačenko,
miluji nade všecka“

Po Bohu,“ dosadil mlynář.
dan se ptal: „Miluješ ty mne
taká ?“
Kačenka kývsla, že ano.
Mlynář chtěl, aby to vyslovila
a ona zašeptala: „Miluji.“
Matka jí postavilaještě otázku:
„Chceš byti Janova?“
Jan žádal: „Vyslyě mne a

buď má!“

nouze.

—

Byla svatba a po svatbě mly
nář věnem Kačenčiným vyplatil
Eliáše, že mu na statku Roupikovu
nezůstalo ani krejcaru. Věecky ole
musel dáti nazpátek, ačkoliv nechtěl,
tvrdě a dokládaje , že jich měl
užívati více let a že nyní má škodu,
poněvadž prý je tuze hnnjil a vzdělal.
Nebylo to arcit pravda a proto ani
náhrady nedostal, na niž si dělal
právo.
Starý Rouplk utratil jeětě, co
na nej z poslední úrody bylo při
padlo a pak začal píti na svůj vý
měnek. Brzy s ním byl hotov a
když Eliášuvi zůstával opět dlužen,
spolehal se tento, že se s ním za
otce vyrovná Jan. Jan dal otci,
co byl povinen a Eliášovi nic ne
do lácel. Přestal tedy Bonplkovi
nallvati a vystrkoval a vyhazoval
ho ven, když nemohl platiti hoto
vými. Byl jeho velký přítel, dokud
z něho mohl kořistiti a nyní si ho
pranic nevážil, nýbrž vysmíval se
mu, že dohospodařil, kdykoliv se
o něm mluvilo.
Roupík pil míň, že musela
často mnoho neděl nepřišel ke ko—

řalce. Jednání synovo s nim, prosby
ženiny a domluvy mlynářovy ho
konečně napravily a přátelé z něho
již neměli hanby. Eliáš aspoň ještě
ten výměnek 'eho si přál ro svou
kapsu, ale od oupiků nep ynul mu
již žádný užitek a dobře se tam
gvedlo mladým i starým.
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IX.
Plevcova chalupa již patřila
Eliášovi a nyní se dělaly dluhy na

již nestál o Dorotka. Byla mu lho
stejná., ano protivila se mu, že si
ho dříve nevážila, přednost dáva'íce
statek. Vyhllželo to tam bídně,. jiným a sloužíc pýěe. Zavrh ji
sám a když Anna se byla pro
Každý mrhal a rozhazovul na svůj nyni
účet, otec, matka, s n i dcera. vdala za mladého mlynáře a nikoliv
Stavení scházelo a ni do ho ne za mladého Plevce, podal on ruku
opravoval, dobytek se prodával a panně zachovalé a šlechetné z jiné
již si byl zatím zamiloval.
nový se nekoupil ani nepřichoval, vesnice,
Dorotka zase seděla na holič—
čeládka nedostávala mzdy a nikdy
kách a bratr Ondřej s ní. Tento
nevytrvala dlouho, dělníci a naden—
oblížel po jiných nevěstách, ale
níci nechtěli pracovati zadarmo a se
žádná bohaté. a hodna se k nim
proto se u Plevců velmi málo po nedala. Vzal konečně, co dostal,
řídilo. V celém domě panoval pře
hrozný nepořádek. Skrze střechu jen aby ňákou pomoc přinesl do
teklo, vrata se nezavirala ani v noci, domu a ta nebyla valně, aby je
hnůj byl rozvlečen po dveře, do byla mohla vytrhnouti a zachrániti.
Klesali pořad hloub a hloub,
brého vozu a pluhu tu nebylo. Již
nemohli zaplatiti ani daní a otec že nepřestali marnotratiti a Eliáš
byl přinucen tlačiti na to, aby syn si již i statek jejich přivlastňoval.
Ondřej se oženil a pomohl mui Měl na něm mnoho peněz a když
si v Rážově od vrchnosti byl pro
sobě bohatou nevěstou.
najal pivovar, chtěl, aby mu je vy
Dcera Dorotka by se také platili, poněvadž prý je potřebuje
rada byla vdala, ale nepřicházeli na chmel a ječrm—n.Nemohli, nebot
ženiči, ačkoliv se ěatila do hcdbůvi. nebylo nač si vy ůjčiti a statek
Však hedbávi její již bledlo a se přišel do prodeje.
oupili ho mly—
trhalo a na nové nevystačily mat nář a Samo! a dali na. něj Víta
činy důchody.
s Annou, že mlynář, maje víc dětí,
Jestli pak by ji SamoěůvJosef ještě déle chtěl hospodařiti. To
ještě chtěl, kdyby se vrátila ke právě bylo štěstí pro starého Plevce
kartounu, kanafasu a šerce? Měl ji a manželku jeho, jenž na domě
jednou rád. ale od té doby, co se zůstali co výmínkáři.
přichytila parády, o ni se již ne—
Ondřej se musel vystěhovati
stara. Nedělala si z toho nic, sta a bydlel prozatim v podruží, než
rali se o ni jiní chasnlci a měla si za zbytek svého jmění v Růžové
mnoho milenců po sobě. Vodila se, nebo jinde vystaví nebo koupí ňa
tančila s nimi, chodili za ní, vy kou chalupu. Chodil z místa na
chvalovali ji, líbila se jim, ale — místo a pil a chalupníkem se ne
žadný si ji nevzal.
stával. Jmění porad ubývalo, že
Léta utíkají, již je čas, aby utrácel a nevydělaval a když se
se dostala pod čepec, jak říkáme, naposled v skutku o chatrnou cha
nedostatků a bídy u nich ořad !oupku byl smluvil, zůstal i na tu
přibývá. I přiblížila se zase Ik Jo dluien a pak neměl z čeho býti
sefovi a chtěla s ním obnoviti starou živu. Musel praoovati, nebyl ale
lasku. Vie mu uděla k vůli, co práci zvyklý a dobře se v ní ne
chce, zavrhne parádu, odřckne se znal, proto ho brzy omrzela. Sou—
muzik, bude šetrná., pilná a pra— sedé o takového dělníka tuze ne
covita. Mohli by se Samošovými stali a že nenechal pití, nemohli ho
učiniti výměnu, Josef by si vzal ji ani potřebovati. Zena se také mnoho
a bratr Ondřej sestru jeho Annu. nepříčinila a očekávala od muže,
Ondře' arcit svolil, ale Anna aby on se o ni staral. Vždyť se
a rodiče její nesvolili a ani Josef vdala na statek a nechtěla býti
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'

nadennícl ! Oba chtěli obstěti bez
velkého ůsilí_a zdálo se, že se jim
to po čase “stastne podarilo.
Ondřej se procházel, seděl v
hospodě, pil a hrál v karty a při
díle ho mělo kdy bylo viděti. Žena
doma vařila, jedli i maso a často
se u nich scházeli hosté. Byli to
Ondřejovi společníci a známí a
špatné pověsti se o nich rozšiřovaly
ve vsi a v okoli.
Eliáš přijímal “a kupoval, co
mu kdo přinesl a neptal se, odkud
to má. Synové brali rodičům, čele

Byli to sami Eliěěovi příbuzní a
založili si tu rozsáhlý zavod. Kramu
v chalupě ovšem nepustili, i ten
jeden obstarával a druzí hospodařili
v pivováře. Po_dstaršíbo a tovaryše
měli arciť křestany, nebot sami l'e
meslu nerozuměli a nebyli by se
podrobili těžkému dilu, jež požaduje.
I vinopalnu si zřídili a pivo a ko
řalku jejich odebírali poddaní nd
celém panství a úřední mocí k tomu
byli nuceni. Pani je chránili, že jim
za to pravo platili a. oni dali víc
než jiní. doufajíce, že si to sami
dinové hospodě!—um a tak povstal vynahradí. Vařili pivo bídné a lehké
druh lidí, jenž nedělal rozdílu mezi a pálili kořalku, jenž nebyla 0 nic
vlastnim a cizým. Příležitost, jak lepší. Lid jejich bryndy musel pití
říkáme, děla zloděje a Eliáš přileži a pil je nejsa tuze vybíravý.
tost takovou poskytoval všem lehko—
Eliáš byl nade vším pánem a
myslnikům. Někteří začali bratii celá společnost židů od něj závisela,
mimo dům, kde sloužili a někteří majic ho za svou hlavu. Uměl jim
z toho brani již dělali l'emeslo a poroučeti, oni uměli poslouchati a
služby a práce se odřekli. Těch všickni drželi dohromady. Obchod
bylo ovšem jen několik, druzi ne se nrzanedbaval, nýbrž pořad roz
zahaleli, ale když mohli, vzali ve množoval, vedli ho i v obilí a do
stavení, na poli, v lese. co se jim bytku, obilí “posílali přes hranice,
nahodilo a chtěli předce býti lidé dobytek krmili a tučný přepouětěli
poctiví. Oni se na cizý statek ne řezníkům z daleka a blízka. Bram
dobývali mocí, nechodili na loupež, bory pro Eliáše aázela celá krajina,
nežili z krádeže. To dělali ti sku potřeboval je na kořaíku a dělal
teční zlodějové a badalo se, že se z nich ilíh, jenž se tenkrate dobře
k nim přidal i Ondřej Plevec. Do vyplácel. Hovězlcb kůží snesli mu
kázati se mu nemohlo ničeho, ale dohazovači židé takové množství,
podezření na něj bylo tak velké, že s nimi z Rdžova vycházely plné
vozy. Cokoliv pojištovalo užitek,
že platilo skoro za jistotu.
Ustavičně bylo slyšeti, že se toho se chopil první, kupoval a
tu neb tam něco ztratilo: obilí, prodával, dověžel a odvážel.
Pivorár Eliášovi na všecko
dobytek, drůbež, šatstva a nebylo
možna zlodějům přijíti na stopu. již nestačil, měl mělo sypek, malo
Když bylo po skutku, nadarmo stodol a chlívů a pani mu nechtěli
stíhali a hledali, věc se již nenašla a nebyli povinni přidavati.
I zpomněl si na souseda Měčku,
a při skutku se nikdo nedal chytiti.
Zmocnila se všech lidí velka bázeň, jenž mu byl dluhů jeětě nezaplatil
kupovali zámky, opravovali vrata, a přemluvil a donutil ho, že mu
jednali psy, hlídali v noci, ustano pronajal celý statek. Nechtěl chudak,
vili onocně. Předce před zloději ale musel, nemaje peněz a Eliáš
nebyli jisti a když se toho nejmíň ho v jeho vlastním domě učinil
nadělí, přesvědčili se ráno, že jsou svým šsfařem.
okradeni.
„Budete bez starosti,“ těšil
Eliáš také neříkal, že má ho. „ia od vás vsecko převezmu a
strach a všemožně se chránil. Z malé nebudete se více lopotiti.“
Bál se, že se snad zavede, ale
chaloupky přesídlil do velkého pi
vovíuu a židů v Rážově přibylo. Eliáš mu vysvětlil, že to bude k jeho
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ho pllsniti, z domu vystrkovati, snesl
všecko k vůli užitku.
Nyní nechodil s tancem, nýbrž
měl své pomocníky s hleděl si
správy své velké živnosti.
Potřeboval mnoho dříví. Sed
láci mu je prodávali i dováželi a
od pánů převzal celý kus lesa. Musel
kmeny voziti k řece, po niž je dále
plavil a že to bylo velmi obtížné,
nabidl větěl plat, aby přilákal ho
spodáře, co měli voly nebo koně.
Hlásilo se jich takové množství, že
si mohl vyblratí. Přijížděli i z ci
zých vesnic a on vida to, strhoval,
až mu del z lesa k řece dopravili
věru za capart. Zdálo se, že on
ChllvyEliášovým,
u Máčků na
naplnily
dobytkem
pů y sea jim prokazu'e milosti, ne oni jemu.
sýpky přišlo obilí a do stodojy se Každý chtě vydělati vlc, dřel do
skládalo rozličné zboži. Arcit do bytek i sebe a Eliáž měl z toho
hlidku vedl zase žid a Máčka byl velký prospěch.
Někdy si Eliáš sousedy po
víc paclwlkcm a kočím než šafářem.
Doprovázel Eliáěe i na cesty :; zval k sobě a domluvil se s nimi,
že
mu
za sud piva neb soudeček
vozil ho v kočáře, jejž si byl od
pánů koupil. lEliášová ho užívala, kořalky prokázali služby, jenž měly
když někam jela a děti také jen čtyrykrát větši cenu.
Ječmen svůj nejradsi odbývali
v kočáře si vyjižděly.
Eliáš své děti dal cvičiti v v pivováře. Eliáš jim přidával pivo
městě. arcii po německu a domavy— i kořalku a když neměli dost, pili
za hotové penize.
Již jim sám nesloužil, nýbrž
Éovánl
jejich setaké
eský naučili
jen bylo
tolik,německé.
aby se
s Čechy domluvily a ostatně jim seděl ve svém pokoji, omlouval se,
na české řeči a na českém lidu vyplácel, zapisoval a dělal účty.
Nazývsli ho panem Eliáěem s
nezálcželo.
panem Tomelesem, že již také jeho
Ačkoliv Eliáš ještě vždycky příjmění věděli. Na chalupě, kde
spořil a všech marných útrat se měl krám, stálo psáno již mnoho
vystříhal, předce si již vic dovolil, let „Eliáš Tomelesf“ ale nikdo si
aby byl držán za pána. Nosil v letě toho nevšlmsl a lidé jen pod jme
nový kastor a kabát, v zimě čepici nem Eliáše a Moukcěe ho znali.
a kožich; Eliášová měla plášť a Bylo mu jedno, jak na něj pokři
jednala si čepce skvostnéjšl. Děti kuji a mnohý ani nevěděl, že je
se již šatily—zcela po pansku s. Moukeě přezdívka a jináč mu ne
dcerám se dávaly kloboučky.
říkal. Teprv nyní pověděl každému,
Jeden syn ětudoval &povidalo že sluje Tomeles a kdo s ním chtěl
se, že činl výborné pokroky.
jednati, musel si to pamatovati.
Již si nikdo z nich nedal li
Eliášovi bylo také milé, když
biti potupu a posměch jako když h: pozdravil, kdo ho potkal a již
se Eliáš do Rážova přistěhoval a na to čekável, _žádaje od všech
přestali býti podlizavl a onlžcní. chudáků a sprostáků zdvořilost &
Dřlve Eliášovi vel'ejně řikali Moukeě poctu. Jindy se k nim sám lichotil
a on se nebránil, jen když od něho a lísal, před nimi smekal, se jim
kupovali. Mohli mu nadávati, mohli vyhýbal, za nejposlednějělho se měl

prospěchu a že si několik let pěkně
odpočine. Může seděti, pití a hráti,
procházeti se a návštěvy dělati, bude
živ jako pán a statek mu předce
vlc ponese.
Nevěřil tomu, ale nemohl si
pomoci a Eliáš se s nim smluvil
o nájem. Srážel mu z dluhu a na
hotovosti mu dával tak málo, že se
s rodinou sotva uživil. Když chtěl
víc, hrozil Eliáš, že mu statek pro
dá jako Plevcovi a Máčka _musel
hleděti, aby si něco vydělal. Za
stával tedy mlsto ěaiáře, jež mu
Eliáš hned na počátku byl nabidl
a dostával za to malou službu.
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v jejich společnosti. Neopovážil se
ani podati jim ruku a nyní by ho
to urazilo, kdyby oni ruku svou
mu byli nastrčili. Společnost jejich
mu byla nízká a tOužil po společ
nosti v ěčí, již nalezal mezi úřed
niky. 'řěěilo ho, když k němu při
šli, navštěvoval 'e též, byl vlídný
a přívětivý a žá al si,- aby sedláci
věděli, že obcuje s pány. Rád jim
' za to přinesl obět, jakákoli se jim
líbila, dal se pokoušeti, žerty ze
sebe dělati, nalívaí lepší pivo, půj
čoval peníze, mluvil ve vysoké něm
- číně, posílal dary do kuchyně.
Mohou mu prospěti, užitek dohoditi,
přimluviti se \: vrchnosti, vážnosti
mu dodati mezi lidem.
Eliáš se tím rád chlubil i před
židy, že bývá v společnosti pánů
úředníků a vypravoval, že jsou jeho
důvěrní přátelé. Vrchnost se za něj
také nestydí, bývá v zámku nejen
na kanceláři, nýbrž i v pokoji
pana barona.
Arcit mu tam dělá poklony
až k zemi, líbá ruce a časy, ale to
nikdo nevidí a učinil by to třebas
před svědky, kdyby chtěl dosáh
nouti ňáký účel.
Od poddaných se Eliáš vel
kého zisku již nenadál a malý zisk
přeblídl k vůli většímu. Proto si
Lich
ofil,přestal
aby
kdyby na
Co se brzy
a byl tím

všímati,
alesvé
pánům
se
je
měl na
straně,
panství něco zadávali.
stane, to arcit netušil
překvapen jako vši

ckni jiní.
Roku 1848 vyzdvihla se pod
danost, sedláci byli osvobození od
roboty a páni ztratili stará práva.
Eliáš litoval, že poslední čas k lidu
byl pyšný a bál se, že se mu bude
mstiti. Nadělsl si mezi ním hodně
peněz a nyní je možná, že zakusí
stíhání a ronásledování, o jakémž
již odjinud bylo slyšeti.
Aby tomu předešel, začal si
lid předeházeti, mluvil s každým,
pozdravoval, tiskl ruku, dělal se
upřímným přítelem. Ani na pivo a
na kol-alku mu nepřišlo, rozd'tl

mnoho vědet, ieokdos se u něj na—

pil zadarmo. Ti největší křiklonni
se měli nejlíp a Ondřej Plevee mu
naháněl mnohostrachu. Připravil prý
ho o statek, neodpustí mu to, bude se
s ním souditi, vezme mocí, có on
lstí a podvodem na něm vyzísksl.

Nastala svoboda a rovnost,

žid

musí vydati, co má a vyženou ho
z Ráževa s tancem, s nímž tam
přišel. Neilechetní soudruhove spol
čili se s Ondřejem, mnoho lehko
myslniků se k nim přidalo, scházeli
se, hrozili, nadávali, Eliáš byl v sku—
tečném nebezPečenatví. Již mu ni
kdo neříkal „pane“ ani „Tomeles,“
nýbrž byl zase „Moukeě“ a nesměl
se ukázati, aby ho nebyli potupili
a zostudili. OndI-ej popouzel a na—

váděl, již se chtěli na Eliáše do
bývati & bylo by se mu i rodině
jeho zle vedlo, kdyby ho nebyl za
chránil — mlynář se Samošem.
Svolel hodné občany, mladý Roupik
se k nim také přidružil a pošetilei
museli ustoupili.
Zřídila se národní obrana. dr—
žela pořádek, hlídala i v noci a
mlynář sám byl jejím velitelem.
Eliáš budce nemohl s áti a všemu
se po robil, aby roz něvaný lid
smířil. Dělal se Čechem a vlasten
cem, přispíval k společným účelům
a záměrům, sám také vstoupil do
gardy. Aby ho bránila, dával jí
často pití a Ondřej pod rukou ob
držel od něj mnoho zlatek, aby ho
nechal na pokoji.
'
I Ondřeiův otec starý Plevee
měl se toho času dobře a přicházel
si pro kořalku, kdykoliv chtěl. Pil
zase a byl skoro pořád opilý, čemuž.
se mladý hospodář mlynátův Vít
se svou ženou Samoěovou Annou
marně protivili.
Jednou ráno našli ho lidé v
strouze, šel ve tmě domů, spadl
s lávky a — utopil se.
Syn Ondrej se zase bouřil, že
je Eliáš smrti jeho vinen a mly
nář se Samoěem se ho opět za
stali, aby mu zuřivci neublížili.
Za to, co se stalo, Eliáš arait

88
nemohl s dočkal se konečně, že
se rozbroje ve vsii v celé zemi
utišily. Tu teprv povstal proti
svým škůdcům a že Ondřej byl
jejich vůdce, žaloval ho a násle
dek všeho byl, že se mu za trest
určilo včzenl.
X.

Pan Eliáš Tomeles se již ne
bojí, nýbrž háji svá. práva a v na
hrsžuie si, ně v pravé minulých

matrikách b | přišel. Občané brali
pivo s kořalšu, pili doma i u něho
a neplatili, on si všecko zapisovel
: nynl shání dluhy. Je iich mnoho.
Sedláci, chalupníci, domkái'i a po
druzi musejí se s nim vyrovnávsti.
Dal je předvolsti k úřadu a usta
novuje jim lhůty. Kdo nema peněz,
musi mu pracovati, musi odvadčti,
co má s k jistinům se přirůžeil
ještě úroky.
Ovšem proti Eliášovi panuje
velká rozhořčenoat. Ale lidé si ty
výlohy sami způsobili. Každý se
spolehal, že nemůže býti nucen, aby
platil, chtěl té svobody použiti a
pil, co mohl. Eliáš nallval a nesměl
se protiviti, až když se věc obrátila
a on zase přišel na vrch. Ano přišel
výš než byl. Zidům se dala rovno
právnost, kupovali domy a pole a
pronaiímali si statky a panství.
Páni přišli 0 robotu, mnozi
již nechtěli sami bospodařiti a že
se jim vzaly úřady, propustili i úřed
nlky s lecksms se dostal nájemník.
Tak se stalo i v Růžové. Pán se
řesvšdčil, že mu statek málo nese.
Šleměl, čimby pomáhal a zlepšoval.
Ta přechodní doba. ho zarazila.
Bel se, že to bez roboty nepůjde.

Rozumnýcb : vidělanych rádců
neměl. Proto svrhl se sebe všecku

starost a aby si opati-il větši přl'em
než mu vynášelo vlastni drženi, dal
do nájmu svůj majetek.
Arcit to ohlásil v novinách,
bližší výmiuky ležely ns kanceláři
a z blízka i : daleka psali a přijíž
děli, aby do nich nahlidli. Eliáš
dlouho mlčel, ale vyptával se, po

čltsl a vyjednával se správcem. Tento
byl na jeho straně, že se mu hojně
odměňovsl a kdykoliv někdo se
ucházel o nájem, hleděl to s ním na
mežiti s. překaziti.

Všude se našli lidé, 'enž Rsžov
hanili. Leží prý v chudé krajině,
je tam špatná. půda, schůzi spojení
s Ostatni semi, není na plodiny
odbytu. Ošidf se kdo se tam usadí.
Záda se tuze velký nájem. Přijde
na mizinu, kdo k němu svoli.
Mnozí předce chtěli svoliti a
Eliáš iim dal odstoupenou, aby mu
nepřekáželi. Když s některými nic
nepořídil, musel chtěj nechtěj po
dsti víc než oni, aby Růžov obdržel.
Učinil to &. Růžov mu připadl na

dvanáct let s pivovšrem i vinopslnou.
Spržvec dostal výpověd, že
tu pro nei již nebylo služby. Věděl
to nepře a proto chtěl ještě míti
užitek, než odešel. Měl ho zEliáše,
přál mu, podporoval ho, když mu
statek odevzdával a on všemožně
mu to odplácel. I pani se odstěho
vali s v Růžové zástupcem jejich
byl důchodci, ienž vedl účty a po
sílal jim peníze. Mimo důchodniho
byl tu také myslivec a ten měl
pod dohlldkou lesy. Jeden přihlížel
k druhému s Eliáš měl nad sebou
oba, aby zachovával povinnosti, k
nimž byl zavázán. Nebyly težké,
zaplatil nájem, pojistil proti ohni
stavení a pak dělal, co chtěl.
Dobytek, obilí na poli—&po
třebné nářadi řevznl Eliáš od pánů
a po dvanácti etech vráti vše v tom
stavu, v jskémž to byl přijal. Arcit
složil kauci s to dost velkou a na
počátku pořád musel vydávsti a
)eště nic netěšil. Věděl, že mu hojný
užitek poteče teprv později. Co
nyni do statku strčí, vytahne &něho
a velkými úroky. Proto nelitoval
útrat & statek v skutku zlepšoval.

Eliáš bydlel nyní v zámku
a že nemohl všecko sám zastšvsti,
dal si do pivováru pomocnlks. Po
volal do Rážuva židů ieštš vlc a
iv každém dvoře, co mu patřil,
měl po jednom.
60
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Vzdálenější pole, jenž byly
rozděleny na kousky a cípy, pre
pustil podnájemníkům. Přidávali mu
na každý zlatý jeden den ruční
práce a tím si vynahradil panskou
robotu. Dělníků a nádenníků potře
boval mnoho a ačkoliv dával malou
mzdu, předcs jich měl dost, že v

krajině
nebyloginých
výdělků.před
Kdo
si
liáše nejvíc
cházel, nejvíc mu 'pochleboval a
nejvíc ho ctil, ten s ním nejlíp
vyšel.
Statek sedláka Máčky ještě

vždycky byl v rukou Eliášovýcb.
Skoro všecken nájem strhoval mu
Eliáš na dluhy a ptadce jich málo
ubývalo, že Máčka k starým přidě
lával _nové. Nemohl se vystříhati
pití. Casto se měl dlouho na pozo
ru, nešel do hospody, vyhýbal se
kořaíce, ani u Eliáěů ji nevzal do
úst. Jak mile ale začal, trvalo to
dlouho," než zase přestal. Tu mu
nezáleželo na. ničem, na manželce
ani na dětech, na službě u Eliáše
ani na statku. Pil po sobě třebas
mnoho dni, neposlechl nikoho a
nazpamateval se, dokud se mu ne
přihodiía ňáká nehoda. Kdy'ž koneč
ně vystl'izlivěl, zlobil se, byl mrzut'
a litoval peněz, co utratil.
Máčka by se již rád od Eliáše
Vybavil, ale takhle vždy zase klesá

ano že pořádně již žije, půjčili mu,
co potřeboval, aby se u Eliáše
vyplatil. Učinil to hned a Eliáš
chtěj nechtěj dům a statek jeho
musel opustili. což mu způsobilo
velkou nevoli. Měl tam příhodně
skladiště a vytýkal mlynáři a Sa
mošovi, že ho o ně připravili. Arcit
jim byl Máčka bližší a. milejšl, že
šel do sebe a. ačkoliv se nyní Eliá—
šovi celá ves kořila, oni se k tomu
předce nepenížili. Jednali : ním
vždy slušně a při tom zůstali, ne
dbajíce na to, že víc požadoval.
Eliáš měl svého kočího, dal

mu na kabát a na klobouk prýmy
a kd ž s ním povejprv jel do města,
nat-í il, aby mu v hostinci říkal
„milostpane.“
Kočí již sloužil u vrchnosti a
pravil: „To neudělám, lidé by se
mi vysmáli.“

Eliáš řekl: „Nyní já jsem v
Ráževě pán, 'sem vaše vrchnost,
človek jako člověk, nemusi býti
beton.“
„Je v tom předce rozdíl,“ namí—
tal kočí.

„Jaký rozdíl?“ ptal se Eliáš.

„Což nemám peněz? Což nebydlím
v zámku? Uož vám neplatím?“
Kočí odpověděl: „Milostpane
vám neřeknu“
„Tedy si vyvelím jiného kočí
nazpátek a sám si ubližuje. Zena ho,“ hrozil Eliáš, „ten to řekne a
je již netrpělivé., děti nařikají a dám mu piti, co bude chuti.“
„To můžete dáti tedy mně,
sousedy to uráží, že je židův pa—
cholek. Od té doby, co se starý když je tomu tak,“ smál se kočí.
Plevec utopil, má svůj bídný život
„A řeknete to ?“
„lnu, třebas.“
pořád na mysli a. opravdu se chce
Kočí Eliáše nazýval milostpá
polepšiti. Co se stalo Plevcovi, mohlo
se státi i jemu, nahlíží to a bere si nem a měl se za to dobře. To
to k srdci. Již nechal kořalky museli činiti i druzi čeledínové a
a stará se, aby na svém statku všickni nádenníci. Eliášová byla mi—
byl zase hospodářem. Eliáš mu ho lostpaní, jejich děti b li mladí páni
nechce vydati, dokud nezapraví dlu a tak si také počínali. liášová místo
hů až na poslední krejcar a on se čepců již nosila klobouky, jednala si
ohlíží po pomoci. Nenajde-li ji u krinoliny. dcery s ní a včiekni zdobili
mlynáře nebo u Samoše, jiný ho se drahými kameny a zlatem. Jak to
sotva založí a proto se nejdřív bylo u vrchnosti, tak to chtěli míti
k těmto obrátil.
také, dávali si vyhrávat k svátkům,
Přijali
jezdili na bály a do divadel a všude
ho
vlídně
a
znaáíce
jeho úmysl, že chce již šití pořá nč, se tlačili na pqvm'místa. Arcit jich to
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nesmělo státi mnoho. šetřili ještě
vždycky a milovali slávu lacinou.
Byl to jen povrchní lesk, o nějž
se jim jednalo, uvnitř se pranic
nezměníli.
Štěstí Eliášovi Tomelesovi zase
přálo, následovala. po sobě úrodná
léta a dobytek a obilí mělo velkou
cenu. Jiný obchod také vynášel.
V pivovál'e a Ve vinopalně se usta
vičně vařilo a pálilo. Nebylo tedy
divu, že Eliáš za dvanáct let po
stoupil za velkého boháče. S boliat
stvím mu přibývalo také hrdosti a
pýchy, mstil se každému, kdo ho
nectil a vyhnal ze služby, kde mu
neříkal „milospane.“ Sedláci od něj
nezáviseli tak jako domkáři a po
druzi) jimž dával práci, ale mnozí
s nim předce také měli spojení a
podrobovali se mu, aby na ně pa
matoval, kdykoliv zadává ňáký vý
dělek. Byli dlužní do pivováru, do
vinopalny nebo do krámu a chudý
lid si vypůjčoval obilí a pak za ně
nádeničil. Přišlo mu arciť draze,
ale nemohl si pomoci, na trhu chtěli
peníze, a že jich neměl se utekl radši
k Eliášovi. Musel pěkně prosili,
dvořiti se a ruku líbati jemu i man
želce, aby se pí-imluvila, dostal obilí
špatně, ale cenilo se vysoko, že
hned neplatil a pak se namáhal celé
léto. aby oddělal.
I s mlikem Eliáš prokazoval
milosti, ačkoliv je nedával zadarmo
a když přicházeli prosebnici a s
čepici v ruce se mu představovali,
měl z toho radost náramnou. Udělal
často všelicos, čemuž se sprostáci
divili, dal almužnu. přispěl na sbírky
víc než jiní, pomohl bídákům, ale
muselo se o tom mluviti, třebas také

docházel na laru v nejhlubší poni
ženosti, velebným ánům líbaje ruku
'ako křesťané, a y od něj zboži
rali. Jsa na pivováře dělal se jim
rovným a rád by byl chodil do
jejich spoločnosti. Však ještě vždy
cky
ctil,odženějpana
va . j; ral
takéfaráře
pivo apotřebo
kdyby
ho s nim lidé vídali, získal by tím
na vážnosti. Nyni kněžím již chtěl
předcházeti a věru očekával, aby
oni ho napřed pozdravovali. Když
to nečinili, ozdravil je předce.
Mohli b osadhíky proti němu po
puditi. ševl, co se ještě stane. Člověk
se musi chrániti.
Volební páni nebyli Eliášovi
nepřátelé, nýbrž zastávali se ho,
kdykoliv ho někdo nevinně proná
sledoval. Proti neřestem, co se na
osadš vinou jeho rozšiřovÚy, arcit
kázali a museli kázati, ale osoby
"eho se nedotýkali. Kdyby je lidé
hned na počátku byli poslechli,
nebyla by se obec zavedla a Eliáš
by byl nepřišel k takové moci.
Mnoho hospodářů zchudlo a Eliáš
zbohatl jejich jměním. Děti jejich
se pokazily hned v mládí. Rozmno
žila se paráda. Vychovali se pijáci
a karbaníci. Povstaly rozbroje a
založila se nepřátelstvs. Zmizela
vážnost před cizým statkem.

I při—

buzní se okrádali. Čeleďlnové přestali
b ti věrni. Připravila se cesta zlodšo
jum. Již tu utvořili spolek. Nikdo
není jist se svým statkem. Přibylo
bidáků a žebráků. Co kde vysloužil,
to utratil nepamatuje na stáří. Mnohý
švihák již chodí sbírati almužny.
Mnohá světačka činí to samé. Hejřeni
je také přivedlo o zdraví. Jsou
mrzáci. Rážov nepozná, kdo tam
již dávno nebyl.
'
Ačkoliv Eliáš z lidí sám již
nevydírá krejcarů, dělají to jeho
pomocníci a náhončí v krámě, v
pivováře a ve vinopalně a on přijímá
penize jen po velkých částkách.
Však lidé se již nedají mámiti,

ssáti
a nejvíc
si prával,
přišlo
o novin.
Zvlášť
když seaby
tímtozahan
bili křeslsné, býval Eliáš veliko
myslný, velikomyslnějši než páni a
kněžl a rád jméno své na ujmu
jejich zveleboval. Když oni k dobré
mu účelu se zavázali zlatkou, po
depsal on se na pětku věda, že to
kostel
je vsdělaly
nezůstane tajemstvím.
dobré ai škola
zlá jim
otevřely supl-(klady
i. Mly
Dokud Eliáš ještě byl na krámě, nář a Samoš a s nimi ještě jin
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vyetříheli ee maruotratenství, zpust
loeti & lehkomyelnosti, k čemuž jim
Eliáš podával příležitost a jemu
vážení a blaženi až do dnešní doby.
I jejich děti zachovaly se před zká
zou, že se řídili-dle rodičů. Mlynáh'iv
syn Vit se Sumošovou dcerou Annou
zvelebil statek. o kterýž rodina
Plevcova ee i'ivedle. Mladý Roupik
uchránil dě ictví, když již bylo v
nebezpečenství, že otec špatně ho
spodařil &manželkajeho, mlyněřova
dcera Kateřina, mu v tom spraved
livě pomáhala. Máčka obrátil v čas
a již vyvázl z dluhů, 'enž mu tolik
starostí & eoužení zpusobily. Starý
Plevec se atel obětí svě něruživoúi.
Lena jeho žije na. výměnku u Víta

ho v Růžové není a kdyby to ělo,
ochotně by nevněj platil, aby ho
již nepouštěli. Zena a děti jeho se

již
žebroty
a kdyby zpustly
hodni
idéchytají
ve vsi se
jich neujímali,
by jako on. On sám je zavádí
k zlému, když je doma a proto by
i pro ně bylo štěstí, kdyby se již
nevracel. I Eliáše pohled na ně mrzí
u znepokojuje aje pravdu, že se
jim čeeto dává najíeti. Když do
ructly, vzali si je sousedé do služby
a na dobrou cestuje uváděli. Že
to činili z lásky křesťanské, v skutku
jim prospěli a dá Pánbůh, že zůsta—
nou ctnostné.

Eliáš po dvanácti letech si
koulpil velkou dílnu někde v kraji,
a modlí se, aby jíBůh odpustil že mu statek Ráževětí páni v
pošetilosti, co páchala. Dcera Do nájmu již nenechali. Dospěl jim
rotka twloužl zaděvečku,nemohla syn, jenž se v polním hospodářství
se vděti a nevdale se a nyní je již byl vycvičil v ústavu a ten převzal,
stará panna. Vít ji na domě podrží co mu rodiče odevzali. Bylo to dost
až do smrti a Anna s ní jedná popleněné a. nhnbeně & nastávala
jako a příbuznou, vědouc, že ji v mu těžká úloha, aby to zase zlepěil
mládí měl rád bratr Jozef. I tento a opravil. I pivovár a vinopalnu
ji podporuje, ačkoliv o tom ani si podržel a Eliáš ae stěhoval z
neví &.věickni mají ěči, aby vytrvale Rážova.
' ctnosti & bězni oží.
Přišel chudý & odcházel co
Plevec Ondřej klesl ze všech boháč. Byl tu třicet let a předce
nejvíc a pro mnohé krádeže skoro tu neměl domova. K lidem srdce
pořád nedí ve vězení. Na počátku jeho nepřilnulo & zájmy jeho od
se mu dai-ily.aniž by se byl prozradil, zájmů jejich vždy byly rozdíiné.
nyni je příliš lhostejný & tupý & Byl mezi nimi jako cizozemec a.
jak mile něco provinil, hned to ani děti, co se mu v Rážově nit-'
rodily, neměly se za jejich krajany.
přichází
najevo. mu
Nejvíc
ěkodí Elia.
ovi & nemůže
prominouti,
že Ano on i ony pobrdaly jimi &
ho, jak říká, připravil o statek.
blahu & prospěchu jejich se proti
Eliáš za'inté nikomu nečinil vily. Eliáš ei držel a čítal noviny,
násilí a co to o & onoho potkalo, na. národ český hanu kydající a
uvalil na nebo sám. Každý má a syn, co byl ětudoval, sám do nich
měl svobodnou vůli, ale nevzdělanost dopisoval. Kdykoliv byla háků volba,
:. hloupoat, zlé žádosti a vášně Tomelesově hleděli proraziti : člo
uvrhly do mnohé zěbuby. Ondřeje věkem Čechům nepl'íznivým &.když
do ni uvrhují pořád hloub a hloub & se jim to nepodařilo, odezříveli
již sotva vybředne. Nezáleží mu na věrné, upřímné a spravedolivě jejich
ničem a. z ničeho si nic neděle. zástupce.
Již také byl trestán, že Eliáše otu
Budou ještě horší, až budou
pil. On sám mu ještě řiká „Mou ci,“ 'inde a nebude jim třeba bráti ohledů.
haní ho a nadává mu před lidmi lliž ei ne:-všímají pinů ani kněží a
a že se na něj již několikráte dob l
kdozajisté
neemekne
před tím
neemepřed
nou,nimi,
at je kdokoliv,
a. ho okradl, ze žaláře přichází do oni
žaláře. Eliáš je vždycky rád, když nemůže-li jim prospěti ani ublížiti.
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V Réžon panuje nové poko.
lení a okolení staré z nenéhla
vymírá. atka Plevcova, otec Rou
pík jsou již nebožtíci a ani
mlynáře není více na světě. Dal
mlýn mladšímu již také ženatému
syna a syn Vít zůstal u Plevcň,
nechtě se rozloučiti s dobře upra
veným statkem. Samoě je letitý
kmet a jako praví arciotec požívá
vážnosti & cti v celé obci.
SEliašem opustiliRó—žovvšickni
židé a vystěhovali ee pryč do jeho

dílny. Jen chalupu Plevcovu jeden
podržel a knpčil v krámě jako Eliáš.
Přišel domů z vězení Ondřej
Plevecatak se zapomněl, čezhněvu
apomatycbalu uvnocizapélil.Jsouc

Neštěstí bylo velké a původce
jeho byl chycen a zavřen, aby již
nikdy z vězení nevyšel. trpní a
milosrdní občané pomáhali a poho—
řelci si své domk brz vystavěli.
Jen žid nestavěl, nybrž o ciel za dru

hými. Místo, kde chalupajeho stéla,
mu ještě patří aje spáleniště. Nikdo
mu nebude a nemůže bréniti, aby
se vrátil a usadí-li se v Rážově
jiný žid, nezakueí zajisté žádného
rotivenetví. Tak dobře ale se mu
již nepovede, že jeou tam lidé mou
dřejší a hodnějěí a nevydají ae zkáze
dobrovolně. Nutiti nemůže nikoho
a mezi poctivými bude se živiti
poctivě. S tím buďme spokojeni.
Je to dovoleno křeetanu i židu.

dřevěná. ohol—e
a, že z ní nezbyl. leč Snéěejme se s každym,

mějme k

prach a pepel a spolu a ní celé řada němu lasku, nečiňme mu zlé, nýbrž
dobré, ale ——nedejme ae!
domků ohni padla za oběť.

Válka roku 1866.
Válka, kterou Rakousko v loď pět— i ěestkréte

vystřeliti

může.

s Pruskem vedlo, byla co do vý Prusko těžce neslo, že r. 1850
sledku vojenského jedna z nejne v Olomůci utrpělo porážku diplo.
čtaatněiilch, které podniklo. Příčina matickou od Rakouska v otázce
neel chané téměř poražky našeho německé; a směle můžeme tvrditi,
voje a dává se všeobecně neschop že od té doby ku všemu prohlížela,
nosti vůdcův rakouských; nechceme co by sílu vojaka pruského fedro—
zde héjiti nešťastného generála Be vati mohlo. Jest všem znama tuhé
nedcke, ale za hlavní příčinu naší rozepře mezi ministrem Biamarkem
porážky považovati musíme za prvé, &poslanci pruskými v příčině služby
že jsme nebyli dosti připraveni vojenské a že 'iž roku 1863 Prusko
k válce a za druhé, že ném boio předvídalo vůl u a Rakouskem, to
vati bylo proti dvěma nepřátelům zjevně vyslovil nedávno v severo
— proti Prusku na severu a proti německém parlamentě ministr války
Italii na iihu. My jsme sice také general Roon. K tomu ještě získal
měli spojence „německé bratry“; sobě Biamark spojence v kréli itel—
ale krom armády saaaké, které. se ekém, jenž Rakousku valku vypo
a naší spojila, nebylo těch nemec věděl a tím donutil, že rakouské.
kých bratrů viděti; anot ozývali ee armada na dvě částky se rozdě
hlasové, že Badenové a Bavoraci liti musela.
née zradili tím, že hanoveranuké
Nelze se tedy diviti, že na.
armádě ku pomoci nepřispěli. Mimo základě davno konaných příprav
to měliPrusové výhodu lepší zbraně, Prusko hotovo bylo k válce, kdežto
jmenovité jehlicovýcb pušek, které Rakousko nevěřivěiv možnost války
tím, že cely néboj najednou se vloží, „Němcův a Němci“ příliš pozdě
umožňují, že voják za jednu minutu zbrojiti počalo; následek toho byl,
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že Prusové nás předešli a nejvý června bojovali Prusové pod vede
ním generála Bonína proti desátému
borněiěi postavení zaujali.
rusové vedle dobře přemýšle— sboru rakouskému, jemuž velel pod
ného lánu pokračovali. Již král maršálek Gablenz. Téhož dne strhla
Bedřich II.. který vedl války s cí se též na pravém křídlu rakouském
sařovnou Marií Terezíou, ukazoval bitva u Náchoda, kdež pruský e
na strategickou důležitost králov— nerál Steinmetz porazil rakouské o
ství Sasského, z něhož lze snadno podmaršálka Raminga. Ač tyto boje
rozesýlati voje na všechny strany. netrvaly dlouho a svedeny byl jen
Protož vtrhl také pruský armadní mezi jednotlivými armádními s ory,
sbor do Sasska již dne 15. června byly nicméně krvavé, což dokazuje
a obsadil Lipsko a Drážďany, kte množství raněných vojínů, kteří po
réž silnými náspy opevněny jsou, železnici k Brnu a k Vídni dová
kdežto jiné voje se roztahovaly od ženy byly. Nejkrvavěiší mezi těmi
západní Haliče počínajíc podlé hra bitkami byl boj u Trutnova, svedený
nic slezských a českých. V celku dne 28. června mezi gardou pruskou
tvořilo pruské vojsko dvě velké a sborem Gablencovým, pak boj
armady: slezskou, jíž velel pruský u Skalice, kdež general Steinmetz
korunní princ Bedřich Vilém a po porazil arcivévodu Leopolda ; nej—
labskou, 'íž velel princ Bedřich rozhodnější pak byl boj u Mnichova
Karel. Úloha obou armad byla Hradiště, kde general Clam-Gallas
spojiti se v Čechách. Následkem se svým sborem potřen byl, čímž
toho muselo rakouským vojevůdcům umožněno spojení armády generala
na tom záležeti, na všechen způsob Hervarta s srmadou Bedřicha Karla.
tomuto spojení překaziti. Nelze Toto spojeni donutilo Benedeka
ucouvnouti, při kterémžto zpáteč
pochybovati,
by přípravy
se to bylo
o ném tahu svedeny ještě bitky u Ja
štěstí
0, kdyby že
naše
k vá co
se byly v čas konaly. Tak ale již roměře a u Jičína dne 29. června.
nebylo možné generálu Benedekovi Táhl ku Králové Hradci, aby zde
obsaditi průsmyky českých hor, očekával útok nepřátelský. Posta
vení rakouské armády nebylo ne—
kterymi
prince Bedřicha
Kar
a doart_)ada
Cech táhnouti
musela. příznivé; záda měla kryta pevností
Králové
Hradeckou, centrum stálo
Bylo krušno pruským vojínům, jak
to sami vypravovali, když táhli sil u Sádové na cestě z Jičína do
nící mezi vysokými horami vedoucí Hradce vedoucí, kde mosty přes
a pravili, že, kdyby ty vrchy se Labe raženy byly a opíralo se
byly obsadily, málo který Pruěák o vrchy u Chlumu; levé křídlo
byl by nazpět se dostal. Tak ale klonilo se k Nechanovicím, pravé
nestavělo se armadě polabské nic ale opíralo se o pevnost Josefov.
v cestu. Dne 23. června vtrhla Plan rakouského vo'evůdce byl,
olabská armáda o princem Be proraziti střed arma y pruské a
SHchem Karlem , o ech a táhla překazití, aby korunní princ se ne

k Liberci, kdežto generál Hervart
z Bíttenfeldu nepravém břehu Labe
k České Lípě se pohyboval. Za tři
dni teprve, ted dne 26. června,
kteréhož dne ta 6 armáda korun
ního prince překročila hranice české
za Náchodem a Broumovem, setkaly
se voje pruské a rakouské; dne
'menovaného sveden bitky dosti
vavé u Hodkovic, umova a Po
dolí a následujícího dne t.j. 27.

spo'il s armadou pruskou, která
u rálové Hradce stála.
Přišel osudný den 3. července.
Hustá mlha kryla krajinu a při
prvním úsvitě počal liti dežt a roz
močil pole k nemalé ujme dělostře
lectva a jízdectva. Brzo po 8. ho
dině ranni očaly hromy z kanonů
a bylo sly eti rachocení
nátů;
bojováno na pravém kříde i na
levém, až i sti—edku boji přikročil.
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Na začátku byl boj prízniv Raku značné; pěčily se na 20.000 mrtvých
šanům, kteří ůprkem na voje pruské a raněnych a na 30.000 zajatých!
se hnali; pravi se. že král pruský
Prvni zprávu o bitvě u Krá- *
chtěl již dáti rozkaz, aby vojsko lové-Hradce dostali jsme telegrsmem,
pruské nazpět táhlo, jelikož se do jež general Benedek poslal z Vyso
mýělel, že korunní princ pro zlou kého Mýta; ale dle znění oné tele
cestu nebude s to, v čas doraziti, grafické zpravy netušili jsme tak
aby napomocen býti mohl v další 'ohromnou porážku, o které jsme
bitvě, a jen na doléhání generala se teprvé zvěděli, když naši vojíni
Moltke-ho rozhodnul se setrvati v na útěku k nám dorazili.
Nešťastný vojevůdce Benedek
boji. A v skutku okolo 1 hodině
přirazil korunní princ se svou an táhl se svou armádou k Olomůci.
madoů na bojiště a nenaleznuvšímu Prusové rozdělili své voje, jedna
výdatného odporu poštěstilo se mu armada táhla k Brnu, druha k Ji—
. obejití rakouské postavení u Chlumu, hlavě a armada korunního prince
čímž uděěení Rakušané najednou k Olomúci, kdež znepokojovala ra
poznali, že za jejichzůdami'nepřá kouské voje do Uher se pohybující,
telskě děla do nich střílejí. Tím při čemž svedena bitva. u Dubu čili
byla bitva rozhodnuta. Po třetí u Tovačova dne 15. července. Prusi
hodině nastal strain' útěk rakou rychlým pochodem z Čech blížili
ských vojínů, ktery všeobecným se Moravě; jízdecký general Kles
zmatkem jen znesnadněn byl. Ne heim měl je zdržovati na pochodu
přátelsluí. děla a jízdectvo proná a činil to s velikou bravurou; svedl
sledovaly naše a nával na mosty s nimi mnohé šarvátky, jmenovitě
dne 11. července v Tišnově na ně
přes
Labqvedoucí
byl tak anaramný,
e mnozí
z nich padali
v Labi městí. 9. července byli Prusové
utonuli; mnozí zase nemohouce pro v Jihlavě, 12. již přišlo do Brna
množství utikajicích na most ně 45.000 mužů pod velením prince
jaký se dostati hnali se do Labe Bedřicha Karla, kdež po dva dni
a nalezli v něm vlhký hrob. V straš mužstvo se zotavovalo. Dne 13. čer
něm nepořádku hnal se proud utí vence přibyl též kral pruský do
kajících přes pole, struhy a močály, hlavního města Moravy &.ubytoval
žádný nehleděl si cest a jen zdu se v domě-'místodržitelstva.
Pohromu, která. zastihla naši
pana úroda, odhozena zbraň, polá
mané povozy a mrtvé koně pozna severní armádu, byla příčinou, že
menaly směr, kudy se brala a hnala vítězoslavně.armada naše, která. nad
prchající vojska. K deváté hodině Vlachy dobyla vítězství u Custozzy,
večerní vrazily první řady do Par odebrati se musela na pomoc Vídni,
dubic. Mnohé oddělení v pravém kteréžto město ještě před začátkem
slova smyslu bylo rozraženo do valky dalekosáhajícími valy olními
všech úhlů světa, ano až do Brna u Florisdorí'u, které polokru em se
přicházely jednotlivci na útěku, kdež táhly až k tak zvanému Bismnbergu,
od soustrastného obyvatelstva la opevněno bylo. Očekávalo se totiž,
skavě přijati byli. Avšak nebylo že Prusové, kdyby v Čechách vitě
tu pro ně dlouhého odpočinku; ne aíli, z Moravy by přepadnouti mohli
přítel byl za nimi a povinnost je Vídeň. Za tím ale Prusové jinak se
volala k praporům svým. Nejbolest— rozhodli a místo že by byli zpříma
nější ale bylo, že raněni vojíni, aby šli na Vídeň, obešli levý oreh Du—
nepadli v zajetí nepratelské, když naje, na kterém svrchudotčené valy
jen poněkud možné byla. navz-íor nasypany byly, & brali se do Uher.
věem bolestem museli L Vídni od— aby tam překročením Dunaje mohli
vůženi býti. Ztráty, které naše vojsko be dostati do Vídně ze strany tů,
těmito bitvami utrpělo jsou velmi kde žadných opevnění nebylo. Jít
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jmenovitě všecky okolo San Giustíny
a Sominy. Italci domnívajíce se, že
Rakušané nemají tušení o jejich
příchodu, byli překvapeni, když na
severozápadně od Preěpurku polo—'-ednou před sebou viděli hemžiti se
žené. aby Prusům překazila pochod bílé kabáty; nicméně ale pustili se
ku Požonu; Prusové nadšeni jsouce do boje a bojovali srdnatě a mužně;
dřívějším vítězstvím hnali se útokem tu mezi bojovanlm rozkázal arci
na ty výšiny-a vyvedli tentýž manévr vévoda Albrecht změniti frontu a
jako u Kralové Hradce t. i. obešli hnali se naši pak útokem na jeden
naše vojsko. Nejzuřivější byl boj vrch od Italcův obsaděný slove
u Lamače (Blumenau) a když již Monts Vento u Kustozzy. Neodola
naši počali coufati, tn přišla zvěsť, telnou rychlostí zmocnili se vrchn,
že uzavřeno zastavení v boji. Na čímž boj byl rozhodnut. Nepřítel
sledkem této zprávy další bojovaní táhnul se nazpět na pravý břeh
zastaveno a ti, kteří před chvílí Mincia a praví se, že král italský
jeětě zuřivě na sebe doráželi, po hořce plakal nad porážkou svou
přátelsku vzájemně se občerstvovali. i vojska svěho. Italci ztratili u Ku
Lépe se dařily věci na jihu stozzy až do 8000 mrtvých i raně-\
pro rakouskou armadu. Jak svrchu ných; přes 4000 bylo zajato.
dotčeno, spojila se Italie s Pruskem
Byla velika radost všudy v Ra
a zavázala se, že boj povede všemi kousku, když tato první zpráva
prostředky a neustane v něm, po z bojiště došla a každý domníval
kud Prusko v něm okračovati se, že podobně radostně zpravy při
bude. Nejvyšším velite em rakou jdou také od severní armady. Ze
ského voiska v Italii byl arcivévoda ale bobuěel nepřišly, toho jsme se
Albrecht a chefem generalního ětabu již na hoře dočtli. Ano neštěstí,
které potkalo severnou armadu,
general
John;
armadě
roz bylo příčinou, že i krásné vítězství
ělené ve
čtyry italské
sbory pod
vedením
Cialdiniho, Durande, Rokky a Cu u Kustozzy zůstalo bez výsledku;
chiariho velel co nejvyšší vojevůdce neb bylo zapotřebí, střežiti Vídeň
italský král sám. Rakouaka armada před návalem Prusův. Uísař ra—
Doložena mezi světoznámým čtverc kouský postoupil tedy kralovstvi
hranem pevností očekávala odhod Benátské císaři Napoleonovi, který
laně nepřítele. Dne 23. června pře je zase postoupil Italii. načež jižně
kročil Viktor Emanuel, kral italský, armada rychle se brala k Vídni,
řeku Mincio a měl sebou asi 120.000 tak že jadro této armady asi 80.000
mužů. Král se vychluboval, že dne mužů již u prostřed měsíce čer
24. června, kterého r. 1859 dobyto vence stalo před Vídní. Italci ale
bylo vítězství u Solferina, Italie nicméně nechtěli ustati v boji; za
oslaviti se musí novým a skvělým jedno styděli se za porážku a ne
činem válečným na oslavu pamatky chtěli přijmouti ůsemí benatské z
bitvy u Solferina. Avšak jinak bylo milosti od Napoleona a za druhé
souzeno Bohem.
zavězali se, že potud bojovati bu—
Jedna rakouská.brigada vedena dou, pokud Prusově. Rozeslali tedy
voje své proti jižnému Tyrolsku,
generalem
b la kdy
napřed
slana, aby Pulzem
ozorovaa,
a kvše kde! ale mnoho nepořídili. Chtěli
nepřítel vtrhne; jakmile ena Italce ale mermomocí vyvesti nějak hr
spozorovala, tabla se nazpět do dinský čin válečný, aby čest z raní
Verony a doneslatam zpravu o vpádu italsk ch uhájili. K tomuto hrdin
Italcův. Rakouské vojsko o půlnoci ství, terě se nepovedly na pevnině,
vytáhlo z pevnosti a rychle postu bylo určeno italské lodstvo, je! ve
pujíe obsadilo nejdůležitější místa deno bylo admiralem Persanem.
16. července obsadili pruští plukové
na uherské půdě Holič a dne 21.
Skalici. Částka sboru rakouského,
brigada Mondelovn, obsadila výšiny
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Věděli Vlachově. že Rakousko, ná boje by byly jen marně roti Pru
valem Prrsův k Vídni stisněno, ne sům, kteří nyni byli sto Jeětě více
bude se moci hnouti na jihu a pro mužstva z Němec povolati. K tomu
tož dostalo jich loďstvo rozkaz, aby počal se císař Napoleon vkládati,
řistšlo v Dalmacii a raně té, která jsa ovšem k tomu požádán od císaře
kdysi náleželaVenecii, dobylo. l_talský rakouského, do sporu mezi Rakou
admiral Persano připlul s loďstvem sktm a Pruskem, který čím dále
svým dne 18. července k ostrovu tím více nebezpečným se stal, jeli—
Visu, a odvážil se k útoku _naň; hož Biamarkovým návodem uherský
baterie rakouské ale zahnaly lodstvo revoluční vůdce Klapka zc zajatých
italské ode břehu. Mezi tím ale uherských vojínů utvoí'il legii asi
z raven byl rakouský kontradmiral 6000 mužů čítající, která Uhersko
Tagethof o tom, co u Visu se de'-jc pohnul-ici měla, kdežto v Cechách
a rychle řiplul k ostrovu Visu. a na Moravě marně se roznášela
Italské lo stvo mělo 12 obrněných
skrzeodpruské
vojáky,
terá k odtržení
Rakouska
po
lodí, t. j. takov'ch, které okuty proklamace
jsou tlustými že _eznými plotnami, puzovala. Vlivem francouzským uza—
vřeny
jsou
předběžné
vyjednávání
aby tím snadněji chráněny byly
před koulemi; rakouské loďstvo mělo o mír mezi Pruskem aRakouskc—m
jen 7 takových obrněných lodí. Mezi v Mikulově a konečný mír ustano
italskými loděmi vynikala jedna, jez ven v Praze dne 30. srpna. Mír
slola Affondatore t. j. potápěč, jako ten skládá se ze 14 článkův, z nichž
by totiž s to anebo určera byla, jsou nejdůležitější tyto: 1.Rakousko
každou loď, která se jí blíží, do vzdává se ktálovstvi benátského;
hloubi moře ponoriti. Na tuto lod 2. Rakousko uznává zrušení po—
odebral se italský admiral Persano. savadníbo buntu německého a svo
Tcgethof dal ihned znameni k útoku; luje napřed ku všem změnám, které
jedna z našich lodí Alaximiíisn“ v Německu se stanou; 3. žádný ne
vrazila tak ohromnou sílou na lo smi soudně stíhán býti pro chOvání
italskou jmenem Ré d'Italia !. i král se v čas války; 4. Rakousko platí
italský, že za DěkOllk minut se po 20 millionii náhrady. Mir mezi
norila a přes 600 mužů italských Italií a Rakouskem uzavřen dne
s ní. Velmi udatně chovala se též 3. října ve Vídni.
Tak sLončila se válka osndná
naša dřevěná lrď „Kaiser-“. která
proti čtyrem italským se skvělým mezi Pruskem a Rakouskem, kterou
výsledkem se bránila. Boj byl dosti echy a Morava nejvíce trpěly. Ne—
krutý; když konečně italská loď čítaje životů lidských vyždímány
„Palestro“ :: našich kul dělových jsou naše krajiny rekvizicemi vojsk
chytla oheň a do povětří vylítla, nepřátelských a válečné škody nám
táhlo se loďstvo italská poražené činěné páči se v Čechách na 20 a
nazpět a plulo do přístavu u Ankony. v Moravě na 8 millionů zl. Blaho
Avšak tato dvě skvělá vítěz bytu našemu zasazena strašná rána
stvi nemohla napraviti to. co ne a bude mnoho roků zapotřebí, než-Ii
slýchanou pohromou severní armady se zacelí. Jen kdyby nás Bůh
ztraceno bylo. Naznalo se, že další dobrotivý uchránil od dalších válek!

Ani lípa, ani dub to není.
Kvetla lípa v přemilostněm háji
V sboru lípek, dítek milených,
2in v lásce jako kvitka v máji
Na lučinách bujně zelených. _

Slevici v tom luhu sladce pěli,
Byl to živý, přsvelebný chrám,
V němžto Bohu věčné písně zněly,

K nebeským se nesly končinám.
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Aj tu cizinec se krade tvrdý,
Slavík hořem pryč se odstěhoval,
Jemných líp mu protiví se sad;
Umlkla již píseň líbezné.,
„Duby buďtež“ vece sobec hrdý,
An vrah v pouta lípky něžné skoval,
Do ráje se Vplíživ jako had.
V pouta tuha, těžká, železná.
A již korunky lip útlých stínů,
Mnohé pod sekerou dokonaly,
Dubovým je vruhem štěpnie,
Jiné odřekly se matky své,
Matka lípa darmo ruce spíná.,
Ač svůj kořen od lípy jsou vzaly,
Pitvořl se jako dubové.
Darmo pro miláčky běduje.
Však ni lípa, ani dub to není ,
Neumira to, ni nežije:
Hnusná odrodilcův pokolení -—
Ubohá má. matko Slavic!
Jon Soukop.

Staří & mladí.
(Ze života venkovského.)

V nízké světnici s úzkými
okny, do zahrady vedoucími, sedí
ve své lenošce muž čedivých vlasů.
opírá. si hlavu rukOu, hledi před
sebe a nezdá se býti v dobrém
rozmaru. V koutě u kamen, na
jejichžto kachlích sv. Jiří s drakem
vyobrazen jest, přede stařena a
smačí vlakno slzami. V kuchyni
hospodaří mladá žena, pysky ma
“jaksi nehezky svěšené a bouchá
dveřmi více než slusno. Mladý muž
vozí dříví z lesa a křičí a hubu'c
na koně víc, než toho ubohá. hovada
zasluhují. Slovem všechny čtyry
osoby z tétéž rodiny selské mají
mrzutost mezi sebou; lehce to uhod
nel na první pohled.
Před několika roky to vypa
dalo v domě zcela jinak. Tu jsi
vidél starce buď venku něčím za
měsknana. anebo seděl u milého krbu
a když tak u večer na oheň při
kládal, tu býval jak náleží hovorným,
a'mnohý žertík se mu podařil; teď
ale mlčívá a krbu se straní. Vrázka
na vrazkou přichází mu na čelo a
vlasy co den bělají. — Stařena ten
krate je'ště velmi obratně se otáčela.
Ze schodů do schodů, a kuchyně
do sklepa, na mlat, do zahrad ,
po dvoře jen se honila; ted ale
sedí neustale u kamen a v jednom

roku zajisté cesta:-la o deset let.—
A ten mladý muž když jindy oraval,
zpíval a hvízdal si lecjakou národní
a mezi soudruhy také mu o slovo
nebývale ; nyní však je velmi mlčeli
vý, leda že semo tamo si zakleje,
což jindy nikdy nečinil. Muselo se
v domě 00:4 přichodii; nebo jak
jinak by se byli lidé tito tak přemě—

nili? Ba arci! Staří přepustili statek,
a syn se 'oženil; tím se to stalo.
Ale jak to? Což nevyhlíží každý
z nich. jak učiněna dohrála? —
Možná dost; avšak přece maji vši—

ckni čtyři své chyby a vsickni něčím
k tomu nepokoji v domě přispěli;
málo kdy býva něčím kdo sam
vinen. Jsou to však ostatně samé
maličkosti a daremnosti. jež toli

zla natropili. Je tomu takto:
Staří mladým všechno přs
pustili; a latinské přísloví „dulce
regnare est“ či po česku „přemile
se vládne“ platí netoliko o kralich
a cisařích. Jinde přeptávali se pa
cholci u starého a děvky u staré
co dělat, nyní pta'í se 'mladých.
Staří odevzdali m adým klíče a.
nemohou se v to jaksi upraviti. To
však není dobře jednáno od starých.
Jinak to nejde, vždyt i Oni kdysi
své staré rodiče vystřídali. Když
z jara nové listí z buků puči, tu
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-musl
poslední
listek
nouti. i Starý
zde. starý
se syna
posuspad
za
dítě považovati, ačkoliv přece již
tři křížky na zádech má. V tom
tedy se starý mýlí. A mladý, jenž

býti bez krejearu. Chce posud v
neděli len groš na světlo neb na
modlení dáti, a požádá-li bo žebrák
o almužnu. také ho nemůže odkdzati,
to neučinil nikdy, a psklíček kuřla
vého týhodně také si zasloužil, a
kousek toho cukru když má tíhotu
na prsou take není ještě marnotrat
nictvím. Syn by proti tomu neměl
ani eeknouti a musí se za to věru

u vrchnosti přiučil se diu novějšího
způsobu hnspodatiti, domnívá se zase,
že mnohem více rozumí než otec
a toto nikd starého o radu nepo
žž &. To vsak rovně není hezké
od mladého. Nebot k rolnictví zs styděti. — Přece však myslím. že
potřebl zkušenosti a této nabyl otec by se oba mužové spíš snesli, kdyb
svým 'sedmdesatiletým hospodaře jen těch ženských nebylo, těch
ním hojně. On zná. půdu naskrz, a ženských! -—
Stará pochází ze vznešeného
ví, co se tu a tam nejlépe rodi, a
'ak s ní zacházeti, a on starý dobře rodu, je zrychty. Majíc vícero sester
hospodařil, jen at ho syn následuje snížila se a provdala se za oby
a tolikéž dovede! A proto dobře čejného sedláka. Mladá je !. pocti
by mu slušelo, kdyby se sem a vých rodičů ale přece jen dcera
tam poradil se starým, na škodu chalupníkova. Stará mluvívá. ráda
by mu to zajisté nebylo. A byt by o svém rodu a sice nepříliš šetrně;
to snad i rovně tak věděl jako mladá b dobře učinila, kdyby to
starý a snad i mnohém lépe, měl přeslech a. To však nečiní. Cokoli
by se přece poradit. Slovíčko jedno, stará ku své chvále promluví, po
dvě lehce se Vyslovi. a pakli že važuje vždy za potupu pro sebe a
tím možno mir udržeti a lásku si jakkoli nemluvnou jindy býva, přece
získati, pak věru nevím, proč by kdykoli o tom řeč iest, umí dost
se mělo umlčetí? Otec by přece jizlivě odseknouti, což pak starou
viděl, že si ho syn váží, že uznává zlobí. To jest jedna věc.
jeho hospodaření a tím na jevo
Mluví—li mladá. staré příliš
divů, jak hezky se o své děti posta mnoho, mluvi starému příliš málo.
ral, že v lese nepřebral, půdu neroz— S ním by každá. snadno a lehce se
kouskoval, že krčmu jen zřídka srovnala, kdyby jen dobře „tatín
navštěvoval, že nikdy nezabalel. kovati“ uměla. Miluje veselou tvář
V tom ovšem starý nemů dobře, že a přívětivé slovo. Kdyby alespoň
zavrhuje každý okrok v hospo to naleznul, ku mnohému by pak
dářství; když vsechny vědomosti již přimbeuřil oko. Ale dobré slovo
pokračují, proč b nemělo i rolnictví a veselé. tvář jsou tak vzdeny u
se povznášeti? elze mu však zase mladé hospodyně jako slunéčko v
upříti, že není všechno, co kdo listopadu. Proč asi náš starec od
spíše, sama pravá moudrost. At tomu stěhoval se od krbu, kdežto tak
však jakkolvěk; mladý by měl rád sedával a tak mnohou šťastnou
přece ustoupiti, byt jen proto, poně— hodinku prožil, a kdei nebožtlk
vadž synem jest a otec o čtyry otec jeho po mnohý rok spočívá
křížky více čítá..
val? ——Zamračená tvář hOspodyně
Druhá příčina neshody jest ho odsud vypudila; netr ela, aby
tato: starý ma připsány týhodně se jí kdo do hrnců díval) a starý
čtyry šestáky a tyto mu syn někdy jí tam překážel. — Což nemohla
zadržuje a nikd je nedostává bez přívětivě odpověditi starému na roz
kyselé tváře. o mrzí starého, a ličné otázky jeho? Což nemohla
vším právem; patři mu. těch pár přihoditi ještě o poleno více na
krejcarů a není to mnoho za to, oheň, když viděla, že starému ubo—
co synovi postoupil. Nemůže také žáku s tou schladIOu krvi je zima?
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Vždyť měla jeětě dosti dříví v lese. kteří v potu tváře své chleb si

Starý, dokud hospodařil, jak náleží
ho šetřil. — A když pozorovala,
jak těžce se starý pro ten uhliček
do dýmky shýha, ante mu zada již
starím tuhnou, tu měla rychle cho
piti se kleštek a říci: „Tu mate
tatínku! já vám pomohu, a když
Vám vyhasne, podám Vám nový
uhliček.“ To by si byl starý libo
val a nebylo by to pra nic stalo.
00 dobrého a co zlého nemůže spů
sobiti jediné slovíčko! —
Stara jvst jeětě ze starého
světa; mlada ovšem že z nového.
Stara mé. sukně z dobrých pevných
vlněných látek a čepce se zlatem;
malo věcí, ale dobrých, mlada pak
má množství ěatů z kartounu a všeli
jaké květovsné ěatky a šátečky na
hlavu a na krk. Stará. má několik
truhel plných nerozstříhaného jeětě
plátna, truhlice mladé hos odyně
prý jsou prázdné. Nejvíce věa horší

dobývají, jenom pěšky, jen pomalu,
co noha nohu míne, mohou bohat
nouti. To však nepováží mnozí
mladí hospodaří, a staří a čeládka
a chudí pak tim trpí. Tak dostával
naš starý, když se něco zabilo a maso
v domě bylo, o desíti hodinách něco
pečeného sám pro sebe. Nebylo to
veliké plýtvání; zasloužil si toho
a srdečně se z toho těěil, že mu
žena přeje; velmi si toho považo
val. Mladé. však toto zvláštní snídani
starému odepřela, a jelikož to starý
neměl psano, nesměl si stěžovali.
Proces by byl v teto věci prohral.
Mladé. mínila, že nepotřebuje o

10 hodinách jisti, kde těžkých prací
nekoná; on atarý pak říká, že když
člověk po tolik let se napracoval
a spravedlivě 0 dům se staral a
tak mnohý tolárck pro děti vydělal,

ten kousek jitrničky také si zaslou—
žil; a tuším, že by stařec milerad
se stará nad tím, že si mladé. dává. obětoval každý druhý týden své
šaty v městě dělati. Proto ji často čtyry šestůky, kdyby mu jen mladé.

oblibenou pochoutku ncodpirala.
Podobná byla příčina rozbrojů
mezi oběma ženskýma. Paní matka
jest — nelze popírati — obzláštní
ctitelkyně kávových zrneček a zvyk
a lépe uděláš, necháš—Iikamen ležeti, la taktéž předpolednem ještě, okolo
nemůžeš li ho zdvihnouti. Hluchým desáté na šáleček té milé kávy.
raději nekaž stařenka, obzvláště, ana Mlada pak i ten jí odtrhla. Ta
kazatelem nejsi! To alespoň ne „desáté hodinka“ prý je zcela
měla jsi říkati, že podobné nádhera zbytečné.; a my jí v tom nemůžeme
by snad pro dcerky z rychty ještě odporovati. Stará však míní že její
se hodila, pro takové, které to činiti žaludek již tak na to zvykl, že jí
mohou.— To bylo ovšem, jako by to dela dobře, že nepotřebuje za
t) žádných hofmanských kapek, že
oleje nalil do ohně.
Mladá hespodyně 'est ——
až na prý se člověk tou trochou náležitě
tu nádheru —- poněku šetrné, auo zkríšl a občerstvi a vřeténko prý
skrbliva. Šetrnost jest sice pěkné ještě jednou tak čerstvěse točí. Jeli
cnost, avšak mnozi nevědí, kde tomu tak, nechceme rozhodovati',
přechází v lakomství. Slušno a po— ale stará. míní déle, že prý i těch
třebno jest pěkně shromáždovati, šatů totik není zapotřebí a t roz
ničím neplýtvati a jedno k druhému ličné šátky a pentle na lokte louhé
střédati. Pojednou však zbohatnouti prý jsou již zcela zbytečné; nejméně
přece nelze. To dovedou třeba špe však prý jest třeba v městě si
kulanti s rozličnými státními papíry dávati šaty číti. Proto všemu tomu
a. lesy; ti jakoby po železné draze nemůžeme taktéž ničeho namítatí,
letí buď k milionům, buď k žebracké ačkoli mlada. není o odpověd. —.
možně. Ostatní lidé, zlaětě pak ti, Ráno a k svačině dostáva sice stara
kráte ěpičkujc, a nechci
v tom hrubě chybovala.
v šatstva čili tak zvaná
skutečně i na venkově
zmahá. Tak to mu však

rici, žeby
Přepych
paráda se
nad míru
chce svět
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svůj hrněček, ale zdá. se ji vždycky, z.obou ženstin ani nenapadne. Mlada
že chutnal.jaksi prilis po evropsku je si toho jista a cítí se dosti silne,
a ne jak se sluěl a patří po africku že může samotná všechno v domě
či asiatsku a co se chuti dotýče, poriditi. I trměcl se a pracuje po
tu je stará neomyloa, to se ji musí celý den tak klopntně, že u večeř
nechat, dovede tedy posouditi, zda-li div neklesne, a usednouc na lavici
ihned dřimati počíná. Toho by však
je káva dobra čili nic. —
Tohle by mlada neměla činiti. neoylo třeba; za jedno dobré slo
Kdybych byl na jejím mlstě, nechal vlčko rada b jl starě pomohla. Na
bych si starou samu val-ití, kdykoliv sedlskěm stat u pak mají dvě ženské
kávu zasypáva, ěel bych stranou, vždy co dělati. Mohla by mlada
třeba do sklepa pro smetanu; a něco přenechati staré. Kdyby tato
kdybych viděl, jak blaženě stařenka se čeho sama chopila, bylo by to
u svého' hrnéčka sedl a jak ji to mladé vhod,ale to stara zase neučinl
kafíčko chutna, nu měl bych sam a netřeba ji toho, jakkolvěk by
radost nad ni a pomyslil bych si: dobře bylo, kdyby se sama k čemu
Jen si pochutnej matičko, vlak měla. Chce však, aby ji mlada
jsi jak živa dost se nahmoždila a požádala; nechceli at se dře sama.
Někdy oheň v domě doutna
dosti jsi mi naspol'ila, přeju ti
dobré chutněnl. A k tomu již káva toliko pod popelem, ano zda se
není více zlaštnim nějakým nápojem. 'mnohdy, že snad by uhssl; tu však
Co pak ji stoji lot? Nestojl to
lidé doznovu
statku rozněcuji.
: jiných
ani za teč. Pro těch pár krejcarů sřichězeji
omů a plamen
týhoduč jestě nepřijde statek na Tu přijde dcera z domu, jež neda
mizinu. Kdyby mladé. tak myslela leko provdána jest, se čvakrovou
a mluvila, jsem přesvědčen, žeby pak hrubě nemluvi, načež i tato mlčiva;
starý mír mezi oběma nastal, a že t_lmvlce však otec, matka a dcera se
by mnohdy stal-ena řekla: „Dceruě strkují hlavy a suěkají cosi potajmu.
ko, nechtěla bys se mnou ěállček? O kom jiném by mohli mluvili než
Pojď—sedni ke mně, posilni se, půjde o mladé; co jiného a_amýěll, než
tl věecko lehče'i od ruky.“ Snad nějaké spiknptl proti mladým man
by i kouětěk toho cukru přidala do želům; vždyt si na ně "ž dcera
šálku a o šatech a o parádě a o veřejně vyjíždí a při kaž ě příleži
pentlich a sátkách by se pak ani tosti žaluje, že prý jl přístupu do
slovem nezavadilo. Stálo by to věru domu brání, jakoby ani k nim
za zkoušku; ale vsadil bych se, že nenaležela? A když tak věickni
toho mladá neučiní! —
ti'i ve světnici potajmu rozmlouvsjí,
Pakliže synovi nezdá se zahod křičí mlada tlm hlasitěji v kuchyni
no, optati se v něčem otce, tim a vadi se s čeladkou a se psem,
zbytečněji zda se mladé býti, aby hází pokočce a zlobi se na drůbež,
se sem a tam u staré poradila. že jí překotila hrnek. Bývá nad
Vždy-i prý se také sama naučila mlru nevlídna, ani židlici svě sva
hospodařiti \: své matky, o ta tomu krové nepodá., ba ani ji „s Pánem
lépe rozumi než paní matka. Každa Bohem“ neda. Tato zase neda si
hospodyně mlvě tak svoje vlastni dříve pokoje, až se celé okolí dozvl,
způsoby a pravidla v hospodařství. jak zlou ženu si bratr na statek
Stará myslí, že jen tak, jak ona to vzal, a když to zase ta zla žena
činl, dobřejest; mlada \čak je zcela uslyěl ——
a to se stává vždycky, nebo
jiných náhledů. Zda. se to býti o klepny a přenašeče nebývá. nikde
ověem věc, v nlžto velmi snadno potiž— tu se tepruv pořadně ro
dobrou vůli zachovati, jen když alobl, a nevim jak dlouho bude ěva—
z obou aneba alespoň z jedné strany krovů smět do domu jeětě chodíti,
poněkud se ustoupl. To věak žadnéJ sice se s toho strhne něco velmi
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nemilého. — Avšak i matka mladé
hospodyně přichází dosti často do
domu a tenkráte zdá se, jakoby
mlade pravá, dobrá káva nebyla
příliš drahá. Alespoň soudí stará

duši svou zkazil, hospodářství za
nedbal; kdyby pluh nechal luhem
býti a o pole se neataral, c udobu
a nouzi do domu přivedl a sobě
samému před časem hrob vykopal
z viině — jiného se jí bohužel nedo— -— pak by jste nesměly ani příliš
stane -— že mladá své matce zcela hořekovati, vy ženské, vědouce, že
jinši kávu stroji než jl. To však' jste samy jedu podaly! -———
by snad ještě snesla, ale má tě ta
A nyní laskavý čtenáři žádám
stará, totiž ta druhá stará tak silné tě, bys nemyslel, že to všechno, co
plíce a tak ostrý jazýček, že jí lidé jsi tuto četl, toliko ze žertu napsáno.
na deset kroků z cesty jdou. Jestli Chtěl jsem s tebou nahlednouti do
že pak se něco přihodilo v domě, našeho života venkovského a uká
tu býva dopuštění Boží; všechno zati tobě zhoubný vřed, jenž bohu
se před ní třese. Ona jest hlavním žel přečasto v našich rodinách vše
strašidlem starých a mnohdy uhnou, chno blaho a stěstl domáci rozežírá
aničí. Co jsem tu pravil, jest bohu—
jen all?ejhůl'e
od ní se
měli
pokoje.
přitom
vede mla žel svatou pravdou a ze života vzato.
dému hospodáři. Rád by byl úplně Svatého pokoje zhusta nebývá v do—
nestranným, nebo drží stejně na mech a chaloupkách prostých a jinak
rodiče i na ženu; kdo však všem neporušených venkovanů; nejvíce
chce se zavděčiti, obyčejně nikomu však žalostníti jest nad chováním-se
po chuti neudělá. Ten praví: „Ne despělých dltek k rodičům, mladých
máš srdce pro svého vlastního otce.“ k starým a dějí se tu věci, nad
Ta zase: „Nemáš srdce pro matku !“ nimiž cituplný člověk trnouti musí.
Třetí pak stěžuje si, že nemá srdce Lidé by si neměli život tak ztrpčo
pro vlastní manželku! -—Otec mrzu vati! Vždyť by mohli blaženě žití!
tě opírá.hlavu rukou. matka vzdýchú, Lide venkovští mají tolik přednosti
mladá pláče, a všeho toho nebylo před milionáři & žebráky velkých
by zapotřebí. Komu by při tom měst! Ncznajl mnohých potřeb umě
bylo do zpěvu, a což divu žei lých a starosti zbytečných, jimiž se
mladý hospodář někdy ztratí trpě— měšťácitrápí. Dlouhá chvile je tak
livost a spustí jinou? Asi dvakrát též nemoří. Pole a les, mlat a'za
do roka bývá obyčejně pánem v brada, sklep a kuchyň skýtají
domě, a není tu s ním co hrát. Kd ž vždycky dosti práce a zaměstknání.
ale bouře odtáhla, bývá i u něho Ten vzduch, jejž dýchají. jest čistý;
brzo jasné počasí. Duha míru však jisti jim chutná po práci a spánek
nestává dlouho nad statkem. Nera— mají klidný a pevný. — Neznají
dil bych ale zláště ženským, ab rovněž té strašné nouze přemnohých
ubožáka ještě déle sužovaly; moht obyvatelů měst; mají, čeho potřebují.
bych jim prorokovati, že pak-li Věci nejpotřebnější rostou jim na
nenalezne brzo pokoje doma, bude poli; mohou každému dáti a přáti,
ho hledati jinde, nebot tam ten dům co mu náleži ; slovem mohou štast
s tou chvojkou člověka divně k nými býti. A skutečně také blaže
sobě táhne a nebyl by to první nost pravá pone'vlce sídlí ještě mezi
hospodář, jenž se domníval, že nej venkovany. Bylb by jim však mno
lépe, všecku starost a mrzutost v hem lépe, kdyby svatý pokoj mezi
kořalce utopiti. Což jste již nepo nimi panoval, kdyby si sami kříž
zorovaly, že by v ne ěli snadno o svůj netesali.
Kdybych byl duchovním pa—
půl hodiny spíše z kostela přijíti
mohl? A kdyby to tak dalece přišlo stýřem svrchu' vylíčených lidiček,
——od čehož vás Bůh uchovejž! — tož bych k nim následovně promlu
a kdyby mladý muž takto těloi vil. — Starému otci, jenž se mi ze
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všech čt r ještě nejlépe libí, řekl štěstí nenalezl, ovšem ale zkéz a
bych:
ilý stal-očku! Žaloby vaše, zahuhu; a ještě nikdo si zde nebe
věřím,že nejsou nespravedlivé ; avšak nezasloužil. Chraň se toho! Pomni
na souseda svého, jemuž prodali
jest
takpřeslyšte
ve vašemledaco!
domě, dům, a jenž později mrtev na cestě
rototomujednou
pře ledněte,
de pokoj a svornost, tam i po nalezen byl, ačkoliv mu nebylo ani
žehnání Boží. Ti mladí jistě s vámi třicet let.
K matce' bych pravil: Nesmí.
tak špatně nesmýšll, jak se vám zde.
na první pohled. Když jste se vloni te mladou drážditi, mát ona již
roznemohl, tu běžel syn vaš co svou hlavu; bylo by lépe, kdyby ji
mohl za zavolal vém dva lekaře, :! neměla, ale což plstno? Každý má
Vaše mladé plakala a uznávala, že své chyby, i vy stal-enko! Musíte
prý je ten tatínek přece jen hodným. býti obě slepy a hluchý; slepy
Nejvíce budou věřte na všem cizí pro své ch by a hluchý pro své
lidé vinni. Vždyť je ten život ve slova vespo ek, pak bude dobře.
zdejší bez toho trnlm posetý, proč Vezměte někdy take něco do ruky.
bychom jich měli jeden druhému Mluvte s ní pěkně přívětivě, led by
ještě více v cestu klésti? Všechno pak roztél a čelo by se jí vyjasnilo
dojde svého konce, také ta trnové zajisté. Zléště pak nesmite mladé
cesta a co nás potom čeká, vždyt předhazovat, že je dcera chalup—
níkova a že mnoho do domu ne
to víme, starouškul ——
Synovi bych řekl: Pamatuj na
přinesla.
věděla,a
má a Vždytgjst'e
čeho e jí dobře
nedostává
čtvrté přikázání Boží, a akli že si co
řeješ, aby Tobě a ditťam tvým přijala jste ji pí'ece do domu a
%ůh požehnal, zachovévej je a ne váš syn za manželku si ji vzal.
Tož ani slova více o tom. Bolt &

zatpomínej,
že votec
i matka
již
je
nou nohou
hrobě
stojí.tvéBrzo
uslyšíš, jak nad nimi zatloukají ra
kev. jak jim hrany zvoní a půjdeš
na hřbitov a uhlídáš jak příbuzní
a sousedé tři hrsti země za nimi do
hrobu házejí; pamatuj na to a cho
vej se tak, abys až půjdeš ze hřbi
tova nemusil sobě předhůzky činiti.
Nyní ještě můžes mnoho napraviti;

uráží ji to. Jednejte s ni přece jako
matka s dcerou, tak zcela z upřím
ného srdce, není pak ani možna,
aby se i ona co vaše dcera k vám
neměla. A teď budte tiše, žádných
žalob více! Vím všecko, ale my—
slím též; že jste křestankou, a že
nebudete sama chtět po široké po
hodlné cestě do nebe; a vím, že se
pak ti to více možno nebude. Ne— nahožně modlívate modlitbu Páně,
zadržuj starému pracovitému otci a že nechcete se Bohu rouhat, když
svému a starostlivě matce ani halíl'e; pravíte: „Odpust nám naše viny,
ty tolary a bankovky, jež v almárce 'akož i my odpouštíme svým vinní
schované maš, tvoji rodičové ti je lidmi“
Ku mladé konečně mluvil bych
vydělali a zahospodařili; platíš z
nich malých toliko ouroků. Mir a ještě důrazněji: „Ty by ses měla
|tyděti za své chování! Usedla si's
pokoj
musíšseudržovati
v pravovždy
a v pěkně měkce a zapomělas, kdo ti
eve a máš
nejmoudřejším
cky ukazovati, poněvadž mužem 'si, sídlo připravil. Měla bys manželovi
a nesmíš žalobém své manže ky svému život oslazovati a čini's' mu
mnoho vahy přikládati. Proto ji ho očistcem. Měla bys prodlužovati
můžeš ještě dosti milovati. Zlaště dny života dobrodinců svých a ty
pak chraň se onoho domu s chvoj je zkracuješ. S tebou přišel neklid
koul Nenalezneš-li míru a oklidu do domu, kdež panoval dl'ive svatý
sům v sobě a ve svém vastním pokoj. —- Nechci ani omluv &. ch
domě, marně ho budeš hledati ven— slyšeti. Vím předehře, že nejsou
ku a v hospodě. Tam ještě nikdo lidé anjely a že má každý své chyby
7
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ale vašimi domůclmi různicemi jsi
sama nejvíce vina. Pryč tedy s
takovým jednáními Ne bouře a
vttr, nýbrž jasné slunéčko vždy
zvltězl. Když z_avanul vítr, aby
pocestnému plášt : ramen etrhnul,
ptitáhnul ho tento tím pevněji k
sobě; a když vitr buraceti počal.
tu se pocestný ještě pevněji zahalil
ve evůi plášt a vítr a. bouře odešly

s nepořlzenou. Tu pak vyskočilo
jasné slunéčko sosllajíc své paprsky
a nebe, a hle poutník milerád sam
odložil plášt. Zkusilae posud, že to
větrem a bouří nejde, zkuz to nyní
se alunéčkem a uhlídámel -—
Tak bych mluvil k těm čtyřem
osobám; zdali bude házaní mě co

platno?

Dle Overhage-ho Vl. Ši.

Dávejte chudým.
K pyčnému se zamku bllžt
Se dvým Vnuček stařena.

Tr kou nouzi, jež ji tlzl,
eil tvář ieat zbrázdéna.
„Hlad nás,“ volat, „krutě moři,

Smiluite se nad'nami,

Ve vašem by Bůh se hol-i
Slitoval též nad vámi.“

„„Dračice ty, co tu bručišP“
Vola tlupa poslubův.
„„Co nás v klidu našem mučíš?

Kliď ze z těchto okruhům“

„„Drze žebrácka ty zloto
Vydlrač dar na kvasy. _
Hadrnicka klid se peoto,
Havranům zhyii v poapaay.““

thosti bol jme ji spolu
Nad tím aluhův přepyohem,
Přes zabradli ztrd. dolů
Se žalostným povzdychem.

„Slyšel'a,“ dl dci, „otče drahý,
Sluhův kruté úsměchy?
Ne:,kytne-li rod náš blahý
Zádné btdným útěchy?

„Nenecln otče, v trapném hladu
Zhynout tuto rodinu.
Z našeho mi dovol hradu
Obdarovat chudinu.
„Dal'a mi etl'lbra, zlata mnoho
Na šperkovné oděvy;
Vice krasy ztěžím z toho,
Dam-li chudým úlevy.“

„Pro Bubl“ s krutou v srdci ranou Otci v oku radost
Vola kvllíc stal-ena:
Již mu zjev ten
„Má i aluhův hořkou hanou
„Naprav“, dl on,
Chudiua být trápena?“
Co pych sluhův

zát-l,
učinil.
„s vlídnou tváří,
zavinil.

Zoufale se odtud běře,
Aby ušla posměchu.
Otvírat v tom panna dveře.
Neaoucl jt útechu.

„Jdi a čiň dle srdce svého,
Obdal- chudou v hojnosti.

Jest to dcera pána hradu,
Nade vši ji zdobl vnadu
Srdce plné lítosti.

„Bohatství nam nenl dáno
Ku_ aoběckým účelům.
Vždyt mtm Christem přikázáno,
Spomoct chudých svizelům.“

Sedlo a otcem na pavlanu
Dole chudou uzřela
Slyšic aluhův trpkou hanu
Novell se zachvěla.

Slovem timto povzbuzena
Dcera branou poaplchš.
Bligko ještě zkormoucena
Zona slzné povzdýcbá.

V tváři zal-ic vlldnostl.

Navd leak rodu vysokého

Slechtl cnota štědrosti.
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„Jaký pěn, tak sluha jehol“
Hoí'ce stará běduje.
„Nenít v domě bohatého
Srdce, jež se slituje?“

Mnou můj otec slitovný.“
Tím se príkaz Páně stává:
„Buďte chudých milovní!““

Libě zvuky dorižejí
Něhle k sluchu zoufalé.
Slastnó těchy slova znějí
Ze rtů panny překslé.

A už z měěce vytahuje
Zlato v značné hojnosti;
Ženě oko překypuje
Sladkou slzou radosti.

„Nechtěj zouíst v trudně době,“
Di k ní hlasem anděla;
„Přichůzlm jd. právě k tobě,
Bych ti slzy setřela“

S okem vděčným k nebi zíra,
An ji panna podělí;
Chvěll Pěna všehomíra
Za takové anděly. M. Procházka.

„Vezmi dar ten, jejž ti dáva

Včelařství.
Opozdíl. Čím dál, tím hur, běhal jste po vsích a po domech,
milí sousedé, jak ta baba povídala; vytloukal kazdý trh, jezdil po světě
nevím už věru, co si počiti. Usta a hospodářství své jste zanedbával,
vične jen platit a platit »- tu daně role své ledab lo obdélěvaí a zůnu
přímé, tam nepřímé, tu přirážky a bodláčí klí il a — odpuctte, že
zemské, tsm zeměpanská, zde na vám to musím Hei do očí -- místo,
orličku, tsm na obecnosti a bůhví co by jste vzal nějaký peučný ho
'eětě nač ——ale odkuď brát s ne spodářský list do ruky, sedavěte v
rást? Už si věru nevim porady-— hospodě u sklěnky, čímž se stává,
snad musím z gruntu utecií
že co jiní moudří hospodě!-ové pol
Pola-oči!. Že mame platů více, nosti svě zlepšují, více z nich tezí
nežli něm milé, nenechá. se ovšem s tím i snadněji břemena s nimi
upříti' proto ale nemusíme jeětě z spojeně nesou, vy ozadu zůstáváte
runtu utíksti. Nač ak něm dal a vždy hloub a houb klesěte.
Šůh rozum, nežli a ychom ho k
Opozda'l. Aby do vás tisíc later
--—to si vyproslm — tak ke mně
prospěchu svému užívali?
Opozds'l. Rozum, ovídate, roz nesmí mluvit nikdo, rozumíte?
um? Ustavičně jej nsp nám, hledám,
' Moudrý. Upokojte se kmotře!
kdeby nějaký růsmyk se nalezal, Pokročil vás jistě nemínil ursziti.
jímž bych z ne lahých těchto okol víte, že u něho jest, co na srdci, to
ností vyvaznul, sle nadarmo. Zapo na jazyku; vzdyt věm řekl jenom
čsl jsem obchod obilím, a — draze to, co věickni osadníci pozorují, ale
jsem koupil, lacino prodal; se dl'l nikdo vám říci nechce.
vim se mně nevedlo lépe; počal
Pokročz'l. Ano takt jest. Chtěl
jsem s koňmi jezditi do cizin na jsem vás jenom na vaši chybu upo
výdělek — a s bičem jenom jsem zorniti. Vždyt pak za našich časů
se navrátil; nuže řekněte, zbývá mi má. i ilný a pokročilý h0spodal' se
jeětě jaké naděje?
co o ivati. aby taktak vycházel.
Pokročíl. Lituji věs sousede, Ano mohu i směle říci, že 'as"
nebo vidím, ze hledáte průsmyk na pnůhě rozumně vzdělávání polnosti
našich svým časem něm nepost..óí
levici, a on je na pravici.
0
' Jak to myslíte?
k zapravenl vždy vrůstajiclch vý
Pokročíl. Jen takto. Zabýval loh, nebudeme-li si věímati i jiných
jste se ipekulscemi obchodními, hospodažských odvětví, kteréžto se
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'až posud zanedběvají aneb ledem me, od nich zbohatnouti mohli. To
leží.
však jisté jest, že kdo rozumně
Zvědavý. Mluvte zřetelněji, pěstuje včely, nejen hmotný užitek
kmotře, co rozumíte pod jmenem: z nich míti bude, ale i mnohé
odvětví hospodářské?
výlohy uspoří, mnohých nevinných
Pokročd. Míulm na př. žtčpař rozkoší zakusí, srdce své uělechtí,
ství, hedbůvnictví, včelařství & těm čímž netoliko k vlastnímu, nýbrž
i k blahobytu celého státu přispěje.
podobné.
Zvědavý. Ho, hol kmochsčkul
Zvědavý. Tyto věci že náležejí
k hospodářství, totiž k polnímu jak pozoruji, pokazili vas ti zatrolení
Prusové docela; trochu pražit, ne
hospodářství?
fak/rodil. Ovšem že náležejí. cham si ještě líbit, ale tak nehorázně
Vždyt pak se jimi může každý to není hezké. Jakoby od včel
hospodář kromě svého hospodářství spina Rakouska závisela! Opozdile,
zabývati, z nich těžiti a hojného neotvírejte oči, ale otevřte ráději
užitku bráti.
ústa svá., povězte něm, jak mnoho
Zvědavý. Těžit? Co zahrady vy ze včel těžíte; bezpochyby medu
se týče, ano, jaké to odívéní tak tolik, že po celý rok nevydéte ani
hle na podzim na zahradu vaši a krejcar za cukr, co?
tuhle souseda Moudrého; co to za
Opozdz'l. Plenky, třesky — je
krásné ovoce, pod nímž se stromy po celičký rok medu neokusím,
až ohýbají! Ze takova zahrada. musí leda při podřezovaní, obliznuli prsty,
nésti krasný užitek, ani dosti málo tím méně abych jím nahradil ten
nepochybuji. Ale že bychom i z hed prožluklý cukr, aby do něho — —
Zvědavý. Nužel proč jste se
bavuictví mohli těžiti, nepochopuji.
Já. slyšel, že jenom tam v Italii pojednou zarazil, proč“ se kaboníte
a
za
ušima
škrabete?
vyrábějí hedbúví; myslite tedy, že
by se to i u nás díti mohlo?
Opozda'l. Vy čtveraku, víte vy
- Pokročil. Arci že! Hedbavník dobře proč; i vás hněte střevíc na
se živí listím morušovým. Kde tedy tímž místě, kde mne. Vžd t pak se
roste moruše, tam prospívá i hed podobají všude ženské je na druhé
běvník; moruše ale roste jako vrba na vlas: jazýček ostrý a sladkosti
všude, pročež se může také všude milující. O jak šťastni byli předkové
bedbaví v růbět, a také skutečně naši,_nezna'íce kávy! My ubozí
již na mnošých mistech na naší Mo potomkové jejich abychom měli usta
vičně kapsu otevřenou na kávu a
ravě & v Čechách se vy!-Abi.
Opozdil. Hedbévnictví malo cukr. Dnes prijdou kmotřenky na
ronumím, pročež se všeho úsudku besedu, musí být káva, rozumí se
zdržím; co však povídáte o vče hodně oslazuné —- zýtra peče stará
lařství, zdá. se mi býti trochu smě do kouta, povidla jsou kyselá, musí
šným. Víte, že mám též včely, nemo do nich býti cukr, mak se musí též
hu ale říci, že b mně byly k užitku. osladit, tvaroh! kdyby cukru v něm
Nedbal. obi-e mátel Já. jsem nebylo, byl by prý nakýslý -——koláče
téhož mínění. Již nebožtík otec, se musí též pocukrovat —-to se Opa
Bůh mu dej nebe! deval: „Kdo kuje I-edkaždými body a svátky —
chce dobře hospodařiti, necht si a sní aně sem atam i svačina prý
jen sjedná. holuby a včely.“ Rád těž neškodí, & tak dále, a tatínek,
bych znal toho člověka, jenž ze chce—limíti pokoj, musí dávat, aniž
včel zbohatnull
'
se maminka ptá., odkud mě.hrát — a
POkTOČů.O zbohatnutí se zde pak b se neměl člověk kabonit?
nejedna, milý Nedbale. Ani já. ne
ohradil. Byli-li předkové naší
myslím, že bychom mi rolníci, jak šťastnější nás, nechci rozhodovat;
(klece IO se včelami zsbývati může mělit zajistéi svízele i trampoty
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své. Jste však na omylu, domnívaje bývaly; tenkráte včelaření se mohlo
se, že by sladk ch pokrmů ne jeětě vyplácet, ale ted?
Pokročz'l. Nesouhlasím s vámi
znali, je nemilova i. I za starodávna
jídali lidé, zvláště děti rádi sladké úplně. Pl-ipouátím sice, že nynějžl
a rádi svá jídla sladili. Jelikož ale časy nejsou včelám tak příznivé
tenkráte jeětě žádného cukru nebylo, jako dřívější; avšak, ubylo-li lesů,
aniž se prodávalo, sladivali jídla svá řibývá ustavičně ovocných stromů,
medem. Vžak nejenom na jídla po jichito květ výbornou pastvu včelám
třebovali tehdáž med ale i k pití. poskytuje -——
neúhone-li,
sejeme
Tenkráte ve vlastech našich nebylo za to zase mnohé nad míru mednaté
jeětě pivovárii a vinopalen, víno rostliny jako: řepku, vičenec, bob,
bylo nad miru vzácný a drahý ná bllý jetel atd., které by nám ouhory
po' a přec při nějakém hodování si úplně nahradily, kdyby věickni ho
r i zavdali. Aby si takového nápoje spodáři si jich všímali tak, 'ak toho
zjednali, nechali med vodou rozře pro svou výnosnost zaslu ují. Já
děný kvasit, z čehož nabyli nápoje vám ale povím, kdo úpadku vče
rovně tak opojného, jako víno, pá— lařství jest vinen. My sami, my
lenka neb pivo. Důkaz toho máme hospodářové, poněvadž si včel tak
v jedné starodávné básni, nadepsané: málo všímáme. Z mých pacho
„Ludiěe a Lubor“, kde se v pravuje, leckých let se mohu jeětě dobře
kterak česk kníže učinil hodování upamatovat, co jenom v naší osadě
hlučné a savné, k němuž sezval bývalo včel. Stal-í: Čmelák, Meduna.
pány z dsluých vlastí, a když se Muěka, Včelik, Nedbal a jiní mívali
usadili, „nosili jedení divná, i nosili po 10, 20 až i 30 žpalkách, a ny
nější mladi hospodářové jak mnoho
pití meduá“ na stůl.
Za našich časů jest medovina ti jich maji? Zahrady pusté, včel
ovšem zbytečná, mámet hojnost pá nlky tamt , ouly spáleny. A ti, co
lenky; zato jest ale také kousek jeětě vče y chovají, jaci jsou to
medu takovou vzácnosti, že musí včelaři!Hanba povídat! Sami včelám
člověk celý kraj prohěhat, nežli nerozumí ani za mák, chtě'í-li je
jej za drahý peníz dostane, — že spravovat, musí se teprv po ně terém
jej děti jenom zámožných rodičů a člověku, třebas na hodinu cesty
to jedenkráte za rok na Jidáěka shánět, po člověku, který na osled
dostávají. Kdo jest toho příčinou, není ani včelař, nýbrž pou ý to
včely nebo my?
hudlár. Věru smutný to úkaz ne—
Moudrý. Na tuto otázku mohu dbalosti věku našeho, nevžímati si
vám odpověděti já. Ani včely, neboť včely, zvířátka tak užitečného. Ji
jsou posud, tak pilné, jako vždy“ může chovat každý, i ten, kdo nemá
jindy bývaly; ani my; nebo jak žádných polí, žádné vlastni pastvy
se nyní každý jenom po časném pro ně, jl může chovat chalupnlk
zisku shání, neopominul'by zajisté i domkář, má—li toliko při svém
nikdo, maje příležitost k tomu, cho stavení malý koutek, kam by něko
vati včely, kdyby z nich jaký užitek lik onlů postaviti mohl. Ona lítá
ocbázel. Tím jsou vinni nynější vžudě, sbírá med a nasazením svého
časové. Vim z mnohých kronik, života, kde jej jen nalezne a nosí
které jsem četl, že za starodávns
svému,
dokuď
ji jenom
křídel—
bývalo po vlastech našich mnoho pánu
a stačí.
Lze-liž
tedy
ospravedlniti
lesů, v nichž včely hojné pastvy netečnost, s jakou ona všude se
nalezaly, těch nynl jen po Hdku, a potkává? Směle mohu Hei, že kde
není tomu jeětě tak dávno, co jsme včely, mohaje držeti, nepěstuje, není
úhořívali, ouhory bývaly poseté kví žádný vlastenec. sobě samému a bliž
tím rozmanitého drůhu, z kteréhož ním svým škodí; ano takový, zvláště
věeličky medové žtávy dostatek na hospodá!-jest mrhač, marnotratnlk.
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Zvědavý. Ho, ho kmochačkul by pupenec vydal s kvetl; květ
V nadšeneati své ani nevíte, co mlu musí dtíve zúrodněti. V květu jest
víte. Nepozorujete-iiž, žejste nás totiž u prostked jistá. častka, matič
nevčelaře všecky hrubě nařkl? Ze ka nazvána, na niž musí dříve prach
nejsme vlastenci? jako že bychom z druhých okolních částek, tak
nemilovali vlast svou? Tudyž tedy zvanycb prašníků přijiti a poprdše—
jenom příležitosti třeba a stanou ním takovým teprv začne ovoce se
ne z nás vlasti zradcovél Na to vyvíjeti. Nepřijde-li květný prach
na matičku, není z květu žádného
byCl'I se podívall —- —
Pokročd. Upokojte ee kmotře, ovoce, květ totiž odpadne jalový.
a neberte má.slova v smyslu, který Nuže k popráěení takovému pro
jdjim nepodkladal. Chtěl jsem jenom spívá. včela; lezouc po květu, stírá
říci, že, kdo nechová včely, je vlasti kvetný prach na metičku, čili vlast
ně pod ni nalezajíci se zárodek
své netečnosti svou na ujmu.
Považte jenom. co se do roka ovoce neb semena úrodní tudy. Ja
v celé říši spotřebuje med-1. Co ho řku, učinil jsem křivdu nevčelarům,
apotrvbujíjenom pernikáí'i a cukrá. nazvav je škůdcemi ových spolu
řii Tisíce centů se ho ročně z cizo blížních?
zemeka přiváží k nám, a můžete
Zvědavý. Vždyť jest již dobře!
si pomyslit, že nám jej cizozemci Okažte něm jen jeětě toho mrhače
a
marnotratníka.
nedají zadarmo, naše peníze putují
za hranice. Rněe Rakouska má asi
Pokročíl. Slyšte tedy! Vy máte
55200000 domů a oulů asi 1,400.000, hezkou zahradu, ač tam stojí jen
z kterých se vyrábí asi 124 tisíc samá trnky, blumy a plánky, kvetou
centů medu, jenž daleko ještě nesta pl'ec zjara tak silno, jakoby sně—
čí pro tak velkou h'ši. Skoro na 4 hem byly pokryty; na rolích svých
domy připadá teprv jeden oul, kdež sejete tak rozličné hos odařěké robí:
to by ee včelám jestě dosti dal-ilo, liny: řepku, mák, rach, vikev,
kdyby na každý dům připadal prů čočku, bob, pohanku, které též
merně 1 neboi 2 oule: pak by musí kvěsti, aby přinášely semeno;
se vyrábělo ročně v prvním padu louky vaše jsou kvítím pokryty tak,
196.000, v druhém skoro jeden mili» že vypadají jako pestrobarevní ko
on oentnířů medu, v kterém padu berec. Každý kvítek vylučuje slad
bychom jej mohli'nž vyvážet za kou ětůvu, kterou včely sbírají, do
hranice a peníze by putovaly zase mu nosí a z ní med & vosk shoto
k nam. Tak by i včelařství prispi vují. Nedržíte—li včely, nechne ta
na“ v květu, : ním opadne a
valo k blahobytu vlasti.
Zvědavý. Ah! tak tomu jestl shnije. Nyní považte, jak náramna
Nuže zapíšu si to za ucho. Než to škoda! Dejme tomu, žeby jeden
ospravedlňte se i z druhého na strom měl 'enom 6000 kvítků, a
řknutí, že my nevčalaři žkůdeově každý kvíte žeby denně jenom ]
svých epolublížních jsme!
kapku one šťávy vyloučil, dělají ty
Pokročz'l.Tomu jest tak: Nedr kapky dohromady 1 že'dlík šťávy,
žíte—livčely, jste příčinou, že ovocné čili půl žejdlíka huste o medu. a
stromy nenesou tolik ovoce, jak by za 6 dní svého rozkvětu 3 žejdlíky;
néeti mohly. Nebo jisti. věc jest, mate-ii ve své zahradě 60 stromů.
že ovocné stromy onrodnějčí jsou byloby 180 žejdlíků, čili 45 měsů
tam, kde mnoho včel se chová nežli medu; a co teprv na poli, na lukách!
kde se jich nedostává.
Tam bychme museli med čítati na
Zvědavý. Aj. aj, kterak může vědraí A to všecko necháte shnit,
včela k ourodnosti stromů přispívat? zbůhdarma zahazujete; rcete, nejste
Pokročil. Ba přispívá.. Aby li mrhač, marnotratník?
Zvědavý. Milý kmotře! Nevě
strom ovoce nesl, na to nedostačuje,
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domost prý hříchu nečiní. Ze by v
květu našeho rostlinstva takové po
klady ležely, já věru ani netušil.
Děkuji vám kmotře za vaše pouče
ní; u mně, budtě ubezpečen, marné
nezůstane.

dovati nerozumného tohoto tvora
v jeho počínání.
A nyní suďte sám, není-li sva
tou povinností každého vlastence,
lidumila, křesťana, včelku svým spo
lubratl'ím co nejvřeleji odporučovati?
Zvědavý. Drahý kmotříčku, to
vaše vypravování hnulo mnou tak.
že mi až do pláče. Jak ušlechtilé to
zvířátko, ta. milá včelkal

Pokročíl. Dobře, dobře! nebu
dete toho litovat. Kdyby z'hledění
včel ani žádného hmotného užitku
nepocházela: jaká zábavy, jakého
Pokročz'l. Ba ušlechtilá a milé
pěkného vyražení peskytuje ono to zvířátko! A řec má tolik od
člověku! Nenít to vyražení, kterýmž
se čas zabijí, ale jestit to vyra půrců, že ta hrstia příznivců, kteří
žení poučné, člověka povznášející i se jí ujímaji, jí bezpečný útulek
poskytují, ji pěstují, v davu oných
uěíe chtující.
skoro zmizí. Nedivil bych se, kdyby
Uvádí-Ii písmo sv. mravence bylo mnoho peněz, velkého kapitálu
za příklad lenochovi, tím spíše může zapotřebí k založení včelařství; ne,
za příklad sloužiti včela. Je-li na 20 ano i 10 zlatých postačí, která
světě krásnějšího a důtklivějšiho pak stonásobně se zúročují.
příkladu, jako jej poskytuje včela
Nedbal. Milý sousede, kdybych
svou neunavenou pilností, svou šetr měl 10 nebo 20 zlatých nazbyt,
ností, činností a pořádností, svou uložil bych je raději do spořitelny,
úslužností ke sv m sestrám, s nimižto tam mně aspoň ponesou ouroků 5
se ráda o posle ní kapku dělí; svou
statečností. s kterouž blížícímu ne ze sta, nežli abych ie tak : bůh—
darma vyhodil a k tomu 'eětě sta
příteli vstříc se staví, svou obětov rosti a nové výlohy na se e uvalil.
nou pečlivostí, s kterouž ležící v ko
Pokročil. Lituji vás opravdu,
lébkách svá sestřičky a bratříčky Nedbale pro vaše smýšlení! Vy!
krmí a ošetřuje; zvláště pak ale jste pravý nedbal. Proto se však
svou příchylnosti a.láskou k společné nesmíte durditi; nikdo vás nenutí,
své matce a královně, již s nasaze nebo vězte, že to nebude dlouho
nim vlastního života brání a' proti trvati a včelařství si proklestí opět
každému útoku tělem svým kryje. dráhu, zaujme stanoviště ve vědě
již umrlou jeětě kolik dní pak želí. hospodářská mu příslušné — i bez
žalostným naříkajic hláskem. Jakých vás; s uspokojením pozorujit, že za
tu krásných domácích i občanských posledního desítiletí 'iá značný po
cností, 'imiž všem včela vyučuje — krok ku předu učin' o.
bedlivě o jich pozorovatele.
Nedbal. Vy jete ale také hned
Včelaí' proto, jenějest skutečně z horka nakvačen! Což mne ne
přítelem včel a ne pouhym jich hlída znáte, nevíte že jsem člověk, který
čem pro zisk, ten jistě jest člověk nevidě skutků, pouhými slovy hnouti
pilný, pořádný, snášenlivý, domác se nedá? Co o včelách jste nám vy
ný, citlivý, slovem člověk hodný. kládal, jest ovšem hezké, zajímavá:
Zlý aspoň nemůže býti a nevzdělaný aviaki z havrana lze peřím a
taky ne; nebo koho těší skoumati vím vyěnořiti ptáka nejondobnějěl o.
i poznávati skutky boží a divy pří pustí-li se ale, usedne si ihned na prv
rody, ten jistě nemůže býti ani zlý ní mráinu. Taktéž můžeme a mnohé
ani nevzdělaný. Po každém navšti nepatrné věci učiniti slovy věc nejdů—
Veni svých miláčků, u nichž utěše ležitější; kdyš ale dojde na důkazy,
nou strávil hodinku, musí se navra—|objeví se vám ve své malichernouti.
ceti do příbytku svého na duchu_ Nemůže-iii to býti se včelami roVně
občerstvsn s předsevzetlm, násle-. tak? Ze mohou mnoho medu nasbí
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r'ati, neuplršm; že ho ale také též
tolik s otřebují, že pro včelaře mělo
aneb ocela nic nezbyde, nenecha
se též upříti. Nejednou Hkaval ne
božtík otec: „Co nanesou včely,
také snědl, ne-li letos, tedy na
přesrok.“ Vidíte! právě proto se
vašemi krásnými slovy nenechám
obnOut,pokud mně nepodšte důkazů.

příjmy. Nuže: za dvoje včely 12 zl.

„only. . .80„
„nářadí.
2„

jest tedy součet všeho vydán! 94 zl.
A nyní zase spočítáme přl'my.
99 liber medu po 50 kr. 49 zl.
kr.

30kr.....

572 lib. vosku po 1 zl.

7„l5„

19 včely po lOzl. jedny
Polci—oči!.Nebude mně věru za
druhým
. . . 190
——„
těžko. Mohl bych vás poukázati all oulů práv-n ch prů
na pana íaral'e Dzierzona, jenž ve
měrněpo zl.. . 33„—-„
své včelařské knížce, kterou roku
součet všech příjmů 279 zl. 65 kr.
1846 vydal, vypravuje, ěe počal
roku 1835 včelariti s 12 only, a Odrazime-li od oných
příjmů Vydání . 94 „ — „
od té doby, tedy v 10 letech, ač
skrze mnohé nehody: lupiče, oheň, zbyde čistý 3letý výnos 185 zl. 65 kr.
povodeň o59 svých nejlepších špalků
Rozvrhneme-li jej na tři leta,
přišel, že prodal rojů, kdo co chtěl, řipadš na jeden rok užitku 61 zl.
a to v krajině bídně,-hubené, kde 88 kr. čili 64 procentů z jistiny,
krom něco pobanky mělo medo obnášejlci 94 zlatých.
nosných rostlin se nalezš; ano, jak
istý výnos co rok se zvýšuje.
mne před třemi lety jistý pan farář Jakým směrem se zvýšuje, poznáme
z tamnějšiho kraje, který pana ozorujíce výnos jednotlivých let.
Dzierzona častěji navštěvuje, ubez ydání obnáší tedy 94 zl., a téhož
pečoval, že mu jeho včelařství jistě ještě roku jsem dostal 2 roje po
přes 1000 tolarů, tedy přes 1500 zl. 10 zl. dohromad 20 zl., tolik co
stř. do roku vynáší, a to všecko 11 proc., 1864
roje po 10 zl. a
: oných 12 špalků v roce 1835 20 liber medu po 50 kr., 30 zl. čili
koupených.
33 proc., 1865 4 roje po 10 zl. a
Zvědavý. Ne — není možná, 23 liber medu po 50 kr., 51 zl.
to jest k víře nepodobné!
50 kr. čili 54 roc., 1866 9 rojů
Pokročíl. Právě proto, ač ona po 10 zl. a 56 'ber medu o 50 kr.
zpráva jest hodnověrnš, nemlním 118 zl. čili 126 procentů.
dyb ch
vágní ledabyle odhýti, nýbrž vy byl těch 94 zl. dal do s ořite ny,
počtu vám raději veškerý výnos byl by mně vynášely : ně 4 zl.
včel mých. Jak víte, jsem to rv zao 70 r. a vložené do včel vynesly
čštečník. V roce 1863 poč jsem mně posledního roku 118 zl., a na
teprv včelal'iti s dvěma rojema, rok, nachově-li nšs Bůh a dá.-li
které jsem koupil za 12 zl. bez trochu pohodlný rok, doufám, že
oulů. Za oul jsem vydal: 10 jed—
2 stovky.
ňěků po 3 z . 50 kr. dělá 35 zl. a mně vínesou
vědavý.naAle
jděte k šipku
10 dvojšků po 4 zl. 50 kr., což kmotra a nemějte nás za blaznyl
dělá. 45 zl. dohromady 80 zl. a za Nejsme už děti, abychom vam ta
včelařské nářadí 2 sl. Téhož ještě kové bšchorky věřili.
Pokročíl. Což jsem vás už kdy
roku jsem dostal dva roje, r. 1864
opět 2 roje a 20 liber medu, roku měl za blasna? Nechcete-li věřiti
1865 4 roje a 23 liber medu, roku slovům mým, navštivte mne a pře—
1866 9 rojů a 56 liber medu a svědělte se očitě.
Zvědavý. Podivné! Odpusťte
vosku jsem rodal 57, libry po
1 ml. 30 kr. spůjčte mně sousede kmotře, urazil-li 'sem vás svou ne
kousek křídy, ja to napíšu na stole, důvěrivostí. Vš yt pak našince,
abychom mohli porovnati vydšní a jeně včelšm rozumí co koza pstru
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želi, slyěí tolik předsudků proti nebyl hledal! Co k tomu říkáte
včelám, že se nemůže ubrániti po Pokročile?
chybností, slyší-li : druhé strany
Pola-oči!. Ano povídali, že mu
užitečnost jejich vychvalovati.
hráli! Nemohl by jste mně říci,
Pola-oči!. Věřím věm, věřím, a jak mnoho vám vaše půlka vynáší?
Zvědavý. Proč se ptáte?
nemohu věm míti za zlě. I já. jsem
vězel v takových ředsudcich jako
Pokročíl. Každé proč má. své
v bahně až po kr , a mnoho mně proto; jen odpovězte!
Zvědavý. Tož počkejte, musím
stalo namáhání, nežli jsem čtením
a zkušenosti vybředl na sucho.
si napsat, co jsem sklidil a hned
Nedbal. Ale Martine! měl jsem vám povím:
vás vždy za moudrého; nemyslil pěenice36 m. poózl.dělě180zl.——kr.
jsem, že se necháte tak snadně
žita
„ „ 192
„ -- „
'lŽS „„ „„2„50kr.
52„50„
v kožichu do vody vehnat, což ne ječm.
čijete, že ve vypočtu Pokročilově ovsa 62„ „1„20„ 74„40„
vězí klička?
hrachu 8 „ „4„dělě 32„— „
„
12 „ -— „
Zvědavý. Věru nečiju nic. čočky 3 „ „4„
Mluvte!
sena
60 ct. „2 „ „ 120 „ ——„
Nedbal. Těží se vás, proč chová.
všehovšudy . . 662z|.90kr.
včelař včely?
.
Pokročíl. A po odrěžce věeeh
Zvědavý. Proč? Bezpochyby výloh, mnoho-li vám zbyde čistého
proto, aby mu nosily med.
výnosu?
Nedbal. Uhodl jste, měl jste do—

' Zvědavý. Inu odrazím—li daně,

ložiti; jen jeětě aby za ně' mohl tržit čeleď, obdělání a domácí potřeby
penize, atím jsem i odha il onu zá — sotva 100 zl.
hadnou kličku. Vykládal vém Pokro
Pokročil. Jak ale, kdyby vám po
čil, jak mnoho mě včel, které prý za tlouklo, aneb vy požněch vyhořel? Ne
sta stojíl; pověděl vám, že má.i trochu budou-li oučtyvaše vypadat asitakto :
medu, neřekl vám však, jak mnoho
vydání .
. 562 zl. 90 kr.
utržil za med. Inu ovšem, vždyt pak
příjmy . . . . " O
jej nesmí prodat; jeětě letos jej mo zbyde čisté ěkody 562 zl. 90 kr.
hou včely spotřebovat, a na. to i_zhy—
Proto vám radím, zanechte
nout, pák ostanou oule prázdné, ne
utrži za. ně ani čtvrtinu, co vydal a hospodářství a jděte raději náde
budete míti aspoň jistý vý
neb je spálí, a pochybuji, že se při ničit,
dělek.
.
nich více ohí'eje jako při obyčejném
Zvědavý. Myslíte, že jsem mě
dI-íví. Potom bude oučet jeho vy
chem udeřený? Takové nehody
padat asi takto:
nepotkávají nás bohudíky každo—
Na. dvoje včely .,. .122l. ročně a navštíví-li nás Bůh někdy
.8 D
za oule . . .
takovým dopuštěním, bývá škoda
" ně!-adí '
_ ___LL obyčejně jenom částečně, tak že
součet vseho Vydán! . 94 zl. s Jeho omocí rána zasazená. za
Příjmy: za vosk .

.

7 „ několik et opět se zacelí.

.„ oulo...,
*_*—"
slovo. Nesmíte
včelím
, 20 „ moudré
Pokročz'l.
Nyní jstevěapli-omluvil
summs. "mh prumů ' 27 ' odměřovat jiným loktem. Včelař
Odrazí-li se od vydání 94 „ také nemůže za ztrátu, dopustí-li jí
příjmy . . . . . .27„
Bůh, utrpí-li ji, bývá též obyčejně
zbyde čistá. škoda . . 67 zl. jenom částečně; ano on, maje osud
Nože jak se vam to líbí?
včel takořka v rukoufmůže takové
Zvědavý. Saprlot Nedbale,jste nepředvídaně ztráty obmeaiti na míru
vy ferins! Ve vis bych tolik rozumu co nejmeněí. Nuie rcete, budete
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moudře jednati, odříkaje se včela
ření pro to, že nekteré včely zby
nouti mohou? — — Neodpovídáte?
Nedbal. Martin, jak se mi

zdá, skládá zbraň, ne však iál
Vy se nám chcete jenom vykroutit.

Elrotojste
otázku mou
chytře
obešel.
y hospodář-ové
ořeme
a eejeme,
abychom klídili, za obilí peníze
tržili ku zapravení výluh petřeb
ných. Včelař dle mého domněoí pě

stuje
abytenzakrejcar
med odutržil;
nich
na ytývčely,
nějaký
utržil jste až posud co? — Těch
několik zlatých za vosk? — ani
bych se jimi nechlubil! Udánim,
že Včelařská maietnost vaše má
cenu skoro 300 zl., mne věru na
lep nedostanete; nebo já jsem člo
věk praktický, jemuž milejší jest
kobyla slepá za 10 zl., jenom když
táhá, jako hřebec císařský třeba
za 1000 zl., který zapřáhnout se
nedá; proto považuji včelstvo vaěe
za jistinu mrtvou, neoeeoucí žádné
ho užitku. A ostatně váš výtěžek

měly vždy dostatek potravy, ano
pokaždé se nějaký přebytek jeětě
objevil, který mohl ovšem značněj
ší býti, kd bych své včely nebyl
rozmnožova . Ostatně zásoba 99 liber
není jistě zvláště u začátečníka tak
nepatrná, aby povšimnutí nemlu—
hovalo; co myslíte?
Nedbal. Já nic; nechal mluví
Opozdil.
Opozdíl. Což je o to! Já měl
už větši zásoby. Pred dvaceti lety
to šlo ovšem jináče; tenkrate jsem
měl 26 ěpalků obsazených ve včel
nlku a 10 bání po 8 mazech medem
naplněných na sejpce. Poslední leta
mne však o všecko připravila; včel
nlk až na 2 špalky prázdný a báně
jako kdyby je vymyl, a nepředal
jsem, at
mne jsem
hneaněko
kopne,
ani za
groš;
utržil-li
ik zlatých,
bylo to jen za vosk.
Pokročzl. Podivno! Vy si stě
žujete na poslední leta, pravíte, že
tyto leta vás připravily o všecken
med a přivedly z 26 včel ač na

medový nestojí opravdu ani za řeč—
dvoje: _ajáetecb
právě
těchto zovšem
to vdovedl
2 až
99 liber od l9terých včel — za 3 bídných
letal
na 19 a z ničeho až na 4 báně po
Opozdz'l. Ba nestojí za řeč! — osmi mazlch.
a ten třeba jeětě letos včeličky
Opozdz'l. Hm, mhml — mně
spapají, ani se jim ho nedostane.
již. jak se mi zdá. včely jaksi ne
Pokročil. Nevím, neděláte-li si slouží.
ze mne blázna aneb chcete—limer
Pukračú. Slouží, neslouží _
momocí býti slepým, jinak by ta— lichá slova: povim vám, proč vám
kové námitky mně byly nepochopi neslouží. Neslouží vám proto, že
telné. — Což nemůžete onoho hřeb nejste včelařem, nýbrž toliko drži
ce, který snad k táhanl není od telem, hlídačem včel. Kdo se včela
chován v ouplně ceně jeho prodati? mi neumí zacházeti, tomu neslouží.
Nemohu-liž i já včely své taktéž
Zvědavý. Což včela!- a držitel
speněěiti? A ohledně zásoby mě v včel není jedno a totéž? Jaký pak
medu, nezapírám, že ho není mnoho; jest rozdíl mezi nimi?
Pokručz'l. Jak b ch vám to
kde se ho měly ubohé včelky také
nabrat, když právě tato leta byla mohl honem v světliti -— ano již
tak suchá, že po celý čas ani ne to mám —- ta ový jako mezi ho
káplo .. uzl'íti kvítko vzácnosti bylo ? dinářem a držitelem čili majitelem
Opozdd. Pravda, pravda! Já hodin.
Zvědavý. Nechtěl by jste nám
jsem měl od dřívějších let hezkou
zásobu, a právě v posledních letech trochu posvítiti, abychom lépe viděli?
Pokročil. Patrte tamto na ty
jsem vykrmil všeoken, a řece ještě
větší díl včel zhynulo h em.
vaše hodiny na zdi, jak vidim,
Pokročil. Mně, chvála Bohu, stojí; z jaké asi příčiny?
_
Zvědavý. Nevim. Zastavily se
nezhynuly hladem žádné; věeoky
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už několikkráte. Bezpochyby budou každý drátek, slovem celá vnitřní
zaprášené.
úprava, celý stroj.

Pola-oči!.Ano, mluvíte pravdu.
Majitel hodin zná tyto jen povrchně,
hodinář ale skrz naakrz; onen musí
býti spokojen s hodinami, jak mu
právě jdou, tomuto ale musí hodiny
jíti, jak on chce. Nuže Martine:
chtěl jste znáti rozdíl mezi držite
lem včel a včelařem; znate jej nyní ?
Zvědavý. Myslíte, jako žeby
vyčistlm, ale co ted? ——rozdělány
byly hnedky, ale složeny? Konečně, držitel včel, který není spolu i vče
lařem,
včely jen povrchně anal,
když už celého půl dne jsem se včelař ale
skrz na skrz?
natrmácel, poštěstilo se mně, že každé
Pokročz'l. Uhodl jste; pravý
kolečko do jedné dírky vpravím,
zaveěím je, ale on nejdou; snad včelař totiž zná život, přirozenost
jest závaží příliš lehké, myslím, včel, hlídač ale nikoliv.
Opozdzl To je rámus, jakoby
zavěsím tedy těžší; nic naplat, ony na tom
tak mnoho záleželo!
Pola-oů?. A myslite že ne?
nejdou,
bez pochyby
anihně
ne
by y ěly,a kdybych
byl i by
mého
douěe do nich zapřáhl. I co si mám Jak pak kdyby jste chtěl kohylu
-— tak myslim -——já ubohý nyní !dojit a za krávě jezdit; kdyby jste '
počít? Zahodit je? nebude toho Ěžádal od psa, aby chytal myši a od
škoda? — zanésti k hodináři — kočky, aby hlídala dům; kdyby
nebude se mně smát? Konečně jsem jste krmil kozla na sádlo a vepře
pro kůži na koženky; kdyby
se odhodlal přece ke kroku posled držel
'ste -— —
nějěímu. „Pane Raňčko, dim, na
Zvědavý. Ha. ha bal Dost, dost
hledněte do těch hodin, co jim ani '
schazí; jaksi se pomátly a nechtějí kmotře! Vzdyt ani v Kocourkově
jít.“ Pan Rafička koukne do hodin, tak nedělají.
Opozdz'l.Co tím chcete sousede
pak upře oko své zvědavě na mne,
jenž až po učí se začervenal, a po vlastně dokázati, smím-li se tázat?
Pokročíl. Chtěl jsem jenom
tutelně se uamlvaje praví: „he he
. he! pomátly a jak pomátly, každé ukázat, jak veliký vliv má zná
kolečko v jiné dírce! Na to se dal most přirozených vlastností zvířat
do nich a za čtvrt hodin byly po na 'ich zdarné pěstování. Každé
hromadě; a já byl rá., že více totiz zvíře můžeme použiti jenom
k tomu, k čemu dle přirozenosti
nezádal než jednuěku.
schopno jest, chceme-li jinak
Nedbal. Ha ha ha! dobře vám zsvéněho
užitek míti, Poznavše rozu
tak, propouštite se do věcí, které mem svým vlastnosti zvířete, snaží.
nic nerozumíte?
me se vhodnými prostředky je k
Paka—oči!.Že Zvědavý hodinám zvýšené přirozené činnosti podněco
nic norozuml ? Děláte mu křivdu. vati, a nejde-li to po dobrém, jsouce
Což je pozdě,
nenatahuje?
neumíjdou—lina
'e pohnat pánové tvorstva i nutime, bychom
jdou-i
zastavit,
co možná největšího užitku z nich
před?
nabyli.
Nedbal. Tolik umi každý, kdo
' ý. Prosím vás kmotře,
má hodiny. Ale zpraviti je, aby se ukažte to vnějakém příkladu, ab 
nepředbihaly, ani opozdlvaly, usta chom tomu jak nalezl porozum i.
nou-li státi, příčinu toho vyskoumati
Pokročíl. Nuže představte si
a odstraniti může jenom hodinář-„kterékoliv zvíře domáci, na př.
poněvádč mu známé každé kolečko, , vepře, husu, koně. O prvních dvou
Pokročt'l. Na vašim místě bych
je rozdělál, vyprášil, vycidil a naole
joval, a šli by opět.
Zvídavý. Děkuji pěkně. Kdo
se jedenkráte spálil, chrání se ohně.
Pokusil jsem se už jedenkráte o to,
ale vícekrdte to nechci učiniti. Také
neěly; sundám je _tedy, rozdělám,
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víme, že neobyčejně tučnosti jsou
Opozdz'l. Dobře, dobře, vždyt
schopné. Vepři, o kterém víme, že jeme si to Oplatili. Myslíte tedy, že
si nevybírá a jehož hltavost pověst bych neznal přirozenost včel?
ná jest, dáváme k duhu mu 'doucl
Pokročz'l. Nemělo by tomu
ho zrádla, co jen chce a dosá neme, ovšem tak být, ale zdá se mně,
jinak—li zvíře jen zdrávo jest, cíle jako-by tomu přec tak bylo. Četl
svého. O husi, která si ráda vybi jste už nějaké novější včelařské
ra, víme, že nikdy nebude dobro spisy?
Opozdz'l.To,tol Nejsem takový
volně požívati zrní tolik, aby žádoucí
tučnosti nebyla, proto jí k žrádlu blázen, abych trmácel se s knihou,
nutíme nac ávánim. Kůň slouží nám kterou lecjaký větroplach naškrabe,
sílou svou tahání břemen; pročež peníze sbrábne a nám za zády se
mu daváme jenom tolik obroku, vysměje!
aby ři bujností a sile ostal, niko
Pokročz'l. Chybujete, milý sou—
liv a s, co by si sám přál, poněvadž sede, cbybujete. Nechci upirati, že
by příliš ztučuěl a lenochem se stal. v hojnosti máme špatných kněh,
Opozds'l.Ale prosím vás příteli, které působí na duši co utrejch na
v jakém pak poměru ke včelám tělo; proto ale nesmíte zavrhovati
stojí vše, co nám zde vypravujete všecky; jednal by jste rovně tak
a co bez toho každé dítě ví?
zpozdila,jako kdybyste řekl: všickui
Pokročíl. V poměru zcela je Háječti sousedé nestojí za pifku,
dnodruhěm. Včela se čítá též k poněvadž soused Ničema jest dare
zvířatům domácím a musí, má—li bák. Mámet bohudíky i dobrých
nám býti užitečnou. rovně eným spisů v hojnosti, z nichž člověku
rozumně pěstována býti. Rozumně poučeni a vzdělání nabýti lze. Bez
pšstovaní předpokladá ale známost ostychání mohu říci, že člověk po
její přirozenosti.
kroku milovný bez čtení poučných
Opozdz'l. Nu a co více?
spisů za dob našich aui obejíti se
Pokročíl. Co více? Tak ne nemůže. Nebo jednotlivci sebě po
chápete ještě? Mám vám to podá nechanšmu. nelze všecko vyskou
vat po lopatě? Slyšte tedy: který mati, nemá k tomu dílem časů,
včelař nezná přirozenost včel, ne dílem vždy potřebných schopností;
může je rozumně pěstovati, nepěstu nechce—li zůstati pozadu, musí si
jeli je rozumně, jsou mu jenom ke všímati, musí používati vynálezů a
škodě, následovně by se takový zkušeností cizých. v knihách zazna
včelař neměl nikdy čítati mezi vče menaných. Za doby naší ve vědě,
laře, jestit jenom 'oubým chova průmyslu a hospodářství učiněn ná
telem, hlidačem. Ne 0 nikomu ne ramný pokrok; a věru jest ho po
napadne nažívati někoho hodinářem třeba. Domácí potřeby naše co den
se zmahají, máme vydání, o kterých
Ěžnatproto,
dovederozumě
hodin jste?
popo předkové naši ani tušení neměli; —
nebo že
zastavit;
Opozdz'l. Vy hrubiáne jeden! touž měrou zmáhají se ipotřeby
Podívejme se, sotva ke včelám při státní a následkem jich i daně naše.
čichl a již chce poučovat, ano co Tak n. př. před sto lety, za pano
povídám poučovat, ne, plísnit, sní vání Marie Teresie obnášelo veškeré
žovat staré, zkušeně včelaře jako _vydání statní 80 milionů. a nyní
nestačí již ani 500. ——Učí—li bouře
jsem já!
Pokročal. Odpusťte souseda, jů mořská človeka plavícího se na lodi
vás nechtěl uraziti; mne to trochu modliti se: učí bída, nedostatek
depalilo, že se pořád stavíte, jakoby průmyslníka, hospodáře zase pře
jste mně nerozuměl, ant vím, že mně mýšleti, kterak pří'my svě zvýšiti,
dobře rozumíte, nebot nejste jak ab časovým požadlevkům vyhověl.
O tuď onen náramuý pokrok, jenž
vás znám padlý na hlavu.
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se zakládá pouze na rozumném
těžení ze sil přírodních. Kdo nyní
ještě může oči zavírati, aby neviděl
slunce pokroku, kdo nyní ještě může
zhrdati příležitostí čtením užitečných
kněh na rozumu a srdci se vsdělsti,
jest zpozdilec & nezasluhuje polito
vání, když na mizinu přijde.
Opozdíl. Myslíte, že jest každý
takový peciválek jako vy -— že má
každý tolik času, aby čtením se
zabývsti mohl?
Pokročíl. Já myslím, že kdo má
čas dny nedělní a sváteční, a dlouhé

ísráI-e Dzierzons, vynálezem to, jímž
nám poskytnuta možnost neunavená

ze)Iněpracovnice
v jich příbytku,
v
samé posorovsti.
Pí'ed ním
i nejvěhlasnějších včelařů věda zá
ležela částečně v pouhých domněn
kách; k tomu nemeli ání prostí-ed
ků, jimiž by toto vzdorovitě zvířátko
sobě podmanili. Teprv vynálezem

Dzierzonovým proklestěns dráha k
ouplnému poznání života včel a tím
k rosumnému včelaření.
Zvědavý. Nepověděl by jste
nám kmotre, jaký to v 'náles?
Pokročíl. Milerád . est to on! tak
zimní večery v hospodách přisklenici a
ksrtech tráviti, také b mohl mlti čas pohodlného zařizení, že při něm jest
kučtěníněkterédobré nihy.Alenech opravdu rad ost býti včelař-em.Přehlí—
me toho. Já chtěl jenom ukázat, že za žení v takovém oule jest hračkou. lo—
bývati se čtenímnení bláznovství. Vy, věk si otevře oul, že o tom včely hrubě
jak připouštítejste nečetl žádnou kni ani nezví; aotevře-li. tu visí plásty je
hu včelařskouzodkuď jete tedy nabyl denvedledruhéhopěkněnatrámkách.
- známosti živote čili přírodopisu včel ? Chce-Ii vybírat. tu leda plast po stra
Opozdz'l. Odkud že jsem nebyl nách od stěny odříznea pak za trámek
známosti živote včel? Což nevite, pohodlněvyndá, a tak plást po plástu.
že nebožtik můj otec -— Bůh mu A vyndal-li, může je zase dát nazpá
dej lehká odpočinutí ——byl včela tek do téhož oule atak sestavit, že
řem? A jakým včelařeml vůkol mu včely hrubě ani nevědí, že byl rose—
nebylo rovného; z daleka řichází brány -—snebo můžejeden ne o více
veli včelaři k němu o poradi: a ob plastů přidat jiným, které jepotřebují.
divovali množství oulů a medu; a vy
Moudrý. Pro pána krále, co to
se můžete ještě plát, odkuď jsem povídáte strýčka! To že by bylo
nebyl známosti života včel?
možné? Opravdu?
Pokročíl. Tož mně řekněte,
Pokročz'l. Ba opravdu. Každý
proč se nedaří včely vám tak, jako pokročilý včelař má už ne-li veskrz
otci vašemu? — Mlčíte? — Já vám aspoň 5 části takové ouly. U nás
to povím. Otec váš seděl tenkráte je mají: kupec pan Zázvorek, pan
v rákosí,
roto mu bylo snáze Moučka mlynář, pan Míchal ho
dělati pište. ky. Tenkráte bývalo spodský, myslivec p.jJelinek & jak
u nás mnoho luk, které jsou nyní na se rozumí i 'á.
Moudry. Jsou to snad on
mnoze zorán , třetí díl všech polno
stí ležel ou orem a pro lípy, po truhlíky, které mají v zahradác
nichž dnes ani stopy více není, ne—jeden na. druhém nebo podle sebe
bylo ani osady naší viděti; slovem postaveny?
kraj náě o l'vsl medem a tudyž
Paka-oči!. Ano to jsou ony.
Moudrý. A v.těch že se může
se mohly vgely i bez přičinení vče
lařova dal-ití. Kdyby váš otec až všecko dilo vyndat a zase zasadit?
posud byl žil, nebylo by se mu se — Kterak to možná?
Pokfoů'l. Stává se to zcela
včelami lépe dai-ilo, nežli vám, po
něvadž i on neznal život a přiro jednoduše. V obyčejných klátech,

jaká máte vy a soused

ondil,

doťjzwt
včel, ba anivčel
znátijestnemohl.
Vš yt přírodopis
jedna založí včely plásty svě na horní
2 nejnovějších věd, která se teprv hlavě dle libosti na šířku, ncb hloub

utvořila geniálním vynálezem psns ku neb šikmo s v levo neb pravo a
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tšhnou dolů. Ne tak v dzierzonech;
v těch visí plásty všecky na příč
v ouli, jeden vedle druhého, a ne
jsou přilepené v hlavě, nybrž každý
na vlastním trámku. Já vám takový
oul, jaké u nás z větší části zave
deny máme, dle možnosti popíšu.
Představte si truhlík, sbitý s desek,
jenž ve světlosti má šířky 10 palců,
hloubky 16 a výšky 28 palců. Při

stupnýgest
jen z jedné
druhu
jest
za edněná.,jest
to strany,
strana přední
čili čelní, ve které se nalezá česno,
více dole u dna umístěné. Podívejme
se nyní, jak uvnitř jest upraven. Od
zdůla k vrchu jest na 3 stejně od
díly rozdělen žlábkami v pOstreních
stěnách zaHznutými, které oddíly
jmenujeme patra. Náš oul má tedy
3 patra. Budeme li výšku jednotli
vých pater měřit, shledáme násle
dující výměr. Ve výšce 9 palců od
a odního dna nalezneme v obou boč
ních stěnách zaříznuté žlábky ';,
palce hluboké a taktéž vysoké přes
celou hloubku oule až k čelní stěně,
tedy patro
91/ palce
iobnášíť
se žlábkem;
od tospodní
oto žlábku
zase
na 9" výše jsou podobně 2 žlábky
zaříznuté; obnášít tedy druhé čili
prostřední patro opět 9%“ a se
spodním dohromady 181/2" — dáme
li hornímu atru opět 9“ a zařízneme
tam 2 žláb y, ohněšeti pak bude
výše všech 3 pater 273/42 a pod
strOpem nám zůstane prostora V,“
prázdná., která však může obnášeti 2
l 3 palce, jen by potom musel býti oul
ve světlosti 30 neb 31 palců vysoký.

Trámkďdtyto
do nad—
zmíněných
bků se
nazastrčí
příč oule,
tak
aby svymi koncemi v nich se drželi ;
proto jsou asi o 1/2“ delší, nežli
šířka oule obnáší. Jsout k tomu,
aby včely na nich své plásty za
ložily. Obyčejný plást včelí jest 1“
tlustý a mezi jedním a druhým plá
stem nechávají si včel uličku asi
1/2" širokou, aby jí vořně prolézati
mohly; proto se musí i ony trámky
do žlábků zastrčiti tak, ab jeden
od druhého asi na 1],“ vzdá. en byl.

Atzř'chom
odměřováním
této
vz alenosti však
čas nemařili,
narazíme
do každého trámku blíže obou konců
dva hřebíčky tak, aby asi 1z," ven
vyčnívaly;
otom můžeme jeden
trámek k druhému jen přistrčít,
hřebíčky, opírajíce se o tzámek před
nější nedopustí, aby trámky na se
přilehlý, ale drží je v půlpu'lcové
vzdálenosti od sebe. Každý trámek
zaujímá tedy v oule prostoru 1'/2
palce, vejde se jich tedy do našeho
oulu 10, zaujímajíce pospolu 15“
hloubky nulové, a to do každého

patra. Jelikož máme patra 3, budeme
do každého oulu trebovati trámků
30. Zbývá nám a e ještě 1" hloubky,
nebot oul náš jest 16" hluboký;
sem přijde okno a dvířka, jimiž se
oul uzavre. Okno má šířku oule,
totiž 10", aby se dle potřeby i hloub
do oulu zastrčit mohlo, chceme—li

prostoru
oule proč?
zmenšiti,
vysoké
jest
na ISS/,",
hneda na
yšite.
Dolní dvě patra nazíváme hníz
dem,horní však medníkem. Chceme-li
do oule včely usaditi, nepustíme je
Nyni
potřebujeme
ještě
úzké
a tenké lat y čilí trámky, dlouhé hned do celého oule, ale usadíme je
asi 10V , široké l a tlusté asi 1/4 jenom do hnízda, které ale musí býti
palce. ,Ty si snadno shotovíme, od mednika odloučeno, aby tam včely
uříznouce kus na 10'/2 palce z desky nemohly. K tomu konci jsou nad
1 palec tlusté, která však musí míti prostředními žlábky bezprostředně
rovna leta, aby se nechala rovně přibity slaboučkě latečky, asi 1/4“
štípat.. Z ní tedy naštípeme tako tlusté přes celou hloubku nule, na
vých 1/4" tlustých trámků, které které se na příě oule položí slabé
můžeme ještě trochu nožem nebo deštičky jedna k druhé, jimiž hnízdo
ořízem, nebo máme-li ři ruce, od medníka jest odděleno a zastr
oblíkem uhladit. Není-li takové číme-li okno, jenž jen hnízdo uza
desky, mohou se naštipat z rovné vírá, nemůže včela kromě česnem
nikudy ven. Do medníka je pustíme
štípy, smrkové pob jedlové.
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jenom tehdy, až budou míti hnízdo
již zsneěené. Medník se na zimu
vycpe slámou, aby oul byl teplejší.
Je-li takový oul zhotoven z de
sek tlustých nejméně na 2'/,", zvláště
jsou-li lípově nebo vrbové, jest už
hotový; jinak ale, zhotoven-li jest
nadesek jednoduchých, ten by v zimě
promrzl a v letě zase prohrál se
tak, že by všecko dílo se rozpustila.
Takový oul musí býti obložen buďto
slámou, nebo musí míti dvojí stěnu
asi na 3 palce od sebe vzdálenou,
a prostora v plní se slámou. Oul

Pokročů. Milý Opozdile, : vas
nemluví tak rozum jako nechut
odí-eknnuti se starého zamilovaněho
harsburdí. Zavrhujeme-Ii některou
věc, které předkové naěi používali,
nezavrbujeme 'i proto, že jí otcove
naěi užívali, nybrž že již požadav
kům časovým dosti nečiní, jsouc
nedokonalá a nahrazujeme ji věcí do
konalejší. Prarodiče naši Adam a
Eva přiodili se z počátku listím
fukovým, ohrdame-Iiž jimi přiodíva
jíce se ka aty, spodky, nosíce boty.
klobouky a čepice? Předkové naši
obdělávali role svě rýčem s motykou
takto
na 0%na ný
nehodí
se ale jeětě
pro věci?,
holých
tramkac
by a neměli nedostatku na ničem; my
máme pluhy, ruchadls, jimiž více
sotva pravidelně
plastů onutili,
své založil(y.
Abychom
je k tomu
po  prace vykonáme za den, nežli oni
lepíme ksžd trámek na délku kous za týden, a přec nemáme ničeho
kem suché o voětl, co počátkem nazbyt, poněvadž potřeby naše jsou
plastu, na němž včely bez odkladu větší: kdybychom však chteli uží
plést svůj od bora dolu stavěti po vati k pracím pnlnim výhradně
čnou a jej v patře prostředním až rýče a motyky, zhyneme hladem.
ku trámku patra dolního, v dolním Tudyž není pochybnosti žádné,
až na dno potáhnou, a jenom na kterého uznáte za většího blázna,
bočních stěnách přilepí. Budeme-li pluchaře čili motykaře. A se vče
napotom chtít oul prohlédnout, nebo lařstvím se to má. rovně tak. Že
na příklad plást plodu ku posila klaty a koše v našich poměrech
slabých vyjmout, odřízneme nožem včelařství nepomohou na nohy, zku—
1m od obou stěn, vytáhneme a trám sil jste na sobě a pozorovati můžete
kem, na němž viel ven &elabcchům i na jiných; nyní se vám ale podává
do oule zasadíme, nebo zase na oul, jehož pomocí včely vám opět
zpatek dáme. Aby se však plést užitečnými stati se mohou; nebude
z jednoho onle hodil do každého te-liž bláznem, pohrdaje jím jenom
jiného, musi včelař všecky své oule z té příčiny, že nový jeat , že ho
předkové naši neměli?
podle 'edně míry shotoveny míti.
lilo jak sousedé, líbí se vam to?
Zvědavý. Nechte toho kmotře,
Opozdz'l. Abych vam upřímně vždyt se to rozumí samo sebou.
řekl, mně ty novot se pra nic Je-li ten nový oul skutečně pro
nelíbí. Za našich času mnOzí, chtíce spěšnější. nezli ten starý, pak jest
snadným způsobem k penězům ři ovšem blahový každý, kdo moba
si jej nesjodná. Ja ale musím se
jjti,
nějaký
ez, vam přiznat, že, ač jsem dával
lazenučiní
se ho
ihnednový
c opí,vyna
jeden
blazen uděla jich pak deset, — a bedlivý pozor na váš popis těch
konečně se zase radi navrací k těm nových oulů, jsem tomu přec nalo
starým dobrým věcem. Předkové žitě neporozuměl.
naši nebyli na hlavu sdli; kromě
Pokročíl Věříml pouhý popis,
klatu a slaměných koěu jiných oulů byť sebe důkladnější, má. vždy své
neznali, a přec měli včel a medu vady. Záleží-li vám skutečně na
hojnost. Pohrdaním věcmi, které poznání jeho, navštivte mne někdy
Oni za dobré měli neprokazujeme aneb jděte k některému pokroči
jim věru vážnost, ano zneuctívame lejšímu včelaři; každý bude už míli
je, pohrdáme jimi samými.
takové ouly a s radosti vam jej
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ukáže a vysvětlí; stojím vám za to„u nich místo chleba. Vosk ale mi
že za minutu 'ej lépe poznáte, než ! své voětiny hotoví z medu, jejž v
z popisu eáho louhého. Musím vás hojné míře požívají a trávíce ve vosk
jenom upozorniti, že nenaleznete obrací. A na to vejde medu, žeby
u každého včelařa ouly podle míry ani člověk neřekl. Počítá se, že
mnou udané zhotovené. Nekteří na jednu libru vosku 15 až 20
maji ouly 9; jiní 8, aneb 7 palců medu. Rozumný včelař proto ne
široké, za to jsou zase tím hlubší zmáří ani kousek prázdných vočtin,
a vyšší, se čtyrma i pěti patry. nerozpustí je, dle všecko pěkně
Naleznete i ouly, které mají jenom nechová a při příležitosti včelám
jedno atro, za to ale jsou zase zase vsadí, aby je po čase naplněny
hezky louhé; 'sout to tak zvané medem opčt vyndal.
Opozdíl. Pak je to jeden kozel!
ležáky. Inu kaž ý si ke svým oulům
zvolí míru, jakou považuje za nej Má kousek medu, za to nemá zase
přihodnejší, při které ale napotom žádný vosk. Když jsem míval ještě
už musí ostati.
mnoho včel, vyvařil jsem při pře—
Opozdz'l.Hmhm! hračka, holá hlížení nezřídka až 15 liber vosku,
hračka pro toho, kdo nemá nic na za nejž přes 20 zl. jsem utržil.
Pokročz'l. Jakou škodu jste
práci!
Pokročíl. Ba není to hračka, však při tom měl, nepovážítel Jen
sousede, není! Ujiětuji vás a každý si vypočítejte, jak mnoho vaše vče—
rozumný včelař vám dosvědčí, že ly vy otřebovaly medu, nežli onýcb
našemu včelařství n'ení pomoci, leč 15 liber vosku zhotovily! Dejme
zavedením oulů dzierzonských. Vče tomu, žeby na libru spotřebovaly
laření se musí státi pohodín'm a
libervosku
medu,225
spotbebovalš
na
výnosným; potom se ho každy rád jen
15 15
liber
liber. K yby
chápati bude, kdo k tomuvmísta to vočtí nebyly musely dělat, byl
má a jinak trochu chuti. Ze ale _byjste měl oných 225 liber medu
až posud, totiž v obyčejných klátech v oulech a odprodav jej byl by
ani pohodlným ani
nosn 111není, jete shrábl nejméně 100 zl, kdežto
víte sám nejlépe. Ta ovýc výhod za vosk jste utržil toliko 20 zl.
Moudrý. Jeminel Nyní se už
lze docíliti jenom v oulech dzierzon
nedivim, že mám kolikráte ouly
ských.
Opozdz'l. Hm! Lítají-li včely zadělané až na dno, a v celém díle
z těch nových oulů iv noci na ani kapku medu. Kdež b se ho
y staří,
astvu, pak věřím, že v nich vče— taky vždycky nabraly.
aření jest výnosnějši; není—litomu abych neřekl zpozdilí včelaři vy
ale tak, tož nepochopuji, kterak by drancujeme je při 'arním přehlížení
tátáž včela v tomtéž čase do jednoho až na několik dro ků co dlaň vel
oulu víc jak do druhého nanesla. kých v hlavě, nyní nastane medo—
Pokročil. Musím _vám dáti za vice, ony snáší o přetrh do oulu a
pravdu, že včela, necht si je už ve ——staví z medu snečeného voětí;
ěpalku nebo v dzierzonu, jest vždy a když byly dílo své dohotovily,
stejně ilná. Výnosnost však nazá
medovica
my máme
voětí
ez medu;
neníliž apravda
strýčka?
visí je iné od pilnosti. Víte : čeho přestane
dělají včel vosk?
Pokroča'l Dobrál vy jste mně
_Op 22. Abych nevěděl! — 'ak náleží pochopil! Z vás může
vždyt jej nosí na nožkách domů!
ýti ještě dokonalý včelař!
Když jste se ale zmínil o
Pokročz'l. Chyba lávky! Ty
balíčky, které na nožkách domů jarním podřezavání, čili vlastně
nosí, jsou květný prášek, jejž po: drancování, upozorním vás na jiný
třebují dílem ke krmení plodut, jeětě neblahý následek Hlišného
dilem k vlastnímu pokynu; zastává podřezávání. Na jaře, k yž včely
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přehližlme, nebývá vždycky tak ha jak škoda tui medu, kterýž na
teplo, aby mohly včely hned k hotovení voštin se vynaloží; Ano
dělání nového voětí přikročit. Není— dejme tomu.,žeby takový rojíček již
li dostatek voští, nemá matka kam pro krátkost času sám o sobě se se
klást vajíčka, “líhnutí se mladých sílíti nemohl, sesllíte jej sám. V |:
včel jest tudy obmezeno, následkem dáte zjedněch nebo vícera ailnycb
čehož včely zůstávají dlouho slabé, včel po plástu červa, již vylezati
tak že první hojnOu ranní pastvu: majícího, zavěsíte roji slabému, kte—
květ ovocných stromů, řepky ne rýč v několika dnech sesilí tak, že
mohou pro slabost náležitě využiti; jej od starých ani nerozeznáte.
Moudrý. Aj tot výborné! Jaký
pozdě se teprv aesílí a dajíli napo
tom roj, byvá roj ten pozdní, tak svisel mívá člověk se včelmi slabými!
že na zimu se ani už dokonale za Dopomoci k síle v našich oulech
něsti _nemůže. Proto vám radím, jím nélze, a přijdeli tuhá zima,
dokud ještě nemáte dzierzonských zaniknou, třeba měly sebe větší
oulů, přehlížejte teprv, až první zásobu medu.
Pokročíl. Slabochy přezimovat,
pastva na př. květ tfešňový nastane,
ponechte jim hezky mnoho voětí a nerádil bych nikomu. Třebas ob
ony se vám za to hojně odslouží. stály, nevyplatí se. Avšak komu
V dzierzonech ae včelař ověem ta— na nich záleží, muže je mnohem
kové neshody nedopustí. Přehlížeje jistěji přezimovat v dzierzonech, nežli
včely odstraní jen plasty medem na v klátech. Jak jsem podotkl, jestit
plněné a prázdné jim zase navrátí. okno _vdzierzonech pohyblivé, učiní
Moudrý. Děkuji pěkně.za vaši tutéž službu každé prkénko, jen
poradu; ue0pominu jí při příleži když tak zaléhá, aby oul úplně
tosti použíti: poznávámt, že mluvíte uzavřelo. A tot jedna z nejdůležitěj
pravdu. Já aspoň dostanu zřídka kdy. ších výhod oulů těch, že se totiž může
roj v červnu, obyčejně až v červenci včelám menší ueb větší prostora jich
ne-li v srpnu. Tyto poslední dávám síle přimeřená na zimu ponechati.
Moudrý. A zaleží na tom tak
však obyčejně včelám nazpátek, nebo
ony se už nezanesou, stojí mnoho mnoho?
Pokročil. Ovšem že záleží. V
medu, a konečně přec nepřezimují.
Pola-oči!. A činíte dobře, tako malém chlévě, v němž více kusů
vý roj se nikdy nevyplatí. Avšak dobytka stojí, jest v zimě tak teplo,
při včelaření v oulech s dílem po jakoby se tam t0pílo a zvířatům se
hyblivým můžei z takového mrzáč vede dobře; kdežto by jedno do
ka udělán býti roj nejdokonalejší. bytče. kdyby tam samo stálo, zimou
Dáte-li mu do hospodářství dostatek zkřehlo. Těla. totiž živočichů mají—
prázného voští, bude míti hned kam cích teplou krev, jsou teplá, zevněj
svůj med ukládatí, královna kam ší vzduch v styčnost s nimi přichá
svá vajíčka klásti. Jak mnohem zející ohřívá se tudíž; a jelikož
snaze jest tu roji sesíliti a na zimu pristup studeného vzduchu z venčí
zásobiti sel Usadíte—li jej ale do dvěřmí dobře přiléhajícími se za
prázdného oulu, musi-li roj dříve braňuje, ohřeje se br o vzduch celou
stavěti, nemá-li do začátku ani, kam prostoru naplnuiící. im meněi tedy
by kapku medu uložil, tu jemu chlév a čím více dobytka v něm,
mnoho času uplyne, rvé než může tím teplejší bude, a obyvatelům jeho
k dělání zásob při ročiti. A jak tím lépe se povede; a nacpak, čím
drahý to časl Považme, doba dobrě větší chlév a čím méně dobytka v
včelí pastVy trvá u nás sotva déle něm, tím chladnější bude. Taktéž
než asi šest neděl, někdy ani tak se to má i s only a obyvately jejich.
dlouho. Jak škoda tu každého dne, I včely mají své přirozené teplo.
kterým se mj v dělání zásob opozdí, Slezouce se na zimu v jeden chumáč
8

114 \
zahřívají se vespolek. Vzduch v oule klasti již zéhy, třeba už v lednu;
se nalezající přicházeie s oním chu-lplod v oulech se množí, k jehožto
měčem v stýčnost ohřívá se. Nema-lkrmení včely veliké množství medu
li
zimabude
kroměoulčesna
nikud čím
pH—lspotřehují;
do—
stup,
tim od
teplejší,
zraje, skorokaždý
jednučervík,
buňku.nežli
Venku
větší chuměč, čili čím více včel, a- jej jeětě nenalezají, berou jej ze zé
čím menší rostora oglově bude, a sob , pak ovšem při přehlížení není
včelém bu e blaze. Cím ale větší me u, za to sila včel, které již
oul a slabší včely v něm budou, , z první pastvy s to jsou vhojné míře
tím větší zimu v něm míti budou. nakořistiti, co na plod v krmily.
budou zimou křehnouti, dostanou Včela sama požívá. v tepře méně
snad z nachlazení průjem a zahynou. nežli v studeně. Vždyt můžetei :ami
Proto jsou only dzierzonské tak'na sobě pozorovati, že, jsteli jenom
zřízeny, aby se sile včel přiměřeně zdravi,vzimě větší chuť máte k jídlu
více méně stahnouti, obmeziti mohly. nežli v letě a také skutečně více
Nenítověak 'en pro včelyvhodné, ný- pokrmu požijete. Zažíváním pokrmu
brž i pro věellařeužitečné. Včely totiž lzplozuje se totiž tělesné teplo. Poně
v tuhé zimě tráví více nežli v mírné, vadž ale tělesného tepla více ubýva
něsledovně nespotřebují tolik medu na studený zimní vzduch v zimě jako
v letě, tráví žaludek tím více, čím
v teplém, jako v chladném oule.
Opozdil. Cože? Včely v tuhé větší jest zima, aby tělo dostatečně
se
zahřálo.
zimě že více trávíjako v mírně?
Rovně tak jest to i se včelami.
Takového bullka pověste na nos
lidem, kteří včelu ještě neviděli, ne Čím tužěí zima, tím více musí trá—
ale zkušeným včelařům, jako jsem viti, aby dostatečně se zahřaly; na
já.! Vy Moudrý jste také včelař, sledovně: čím slaběí jsou včely, a
povězte, kdy mívéte více medu, o čím chladnější nebo větší mají oul,
zimě tuhé, stálé čili po zimě nestalě, tím více musi poměrně medu poží—
vati, aby se přiměřeně zahřaly. sm
proměnlivé, plískavé?
Moudry. Pravdě musim vydat hneme-li jim oul z 10 až na 5 neb
svědectví. Když je zima takové, že 6 plastů, uděláme z velkého malý,
včely častěji se prolituií, tu dělam včely v něm budou tepleji sedět,
také už kříž nad medem. Ony si pročež nebudou muset tolik tréviti,
vylétnou, své nabohřena těla vy jako kdyby byly ve velkém. K tomu
prázdní, aby je zase znovu nacpati nasadí matka v hnízdě teplém mno
mohly medem; tak zásoby zmizí a hem raněji plod, včely sesílí tudyž
včelař utí'e hubu. Zima všakgtuha, dí-íve nežli v lclétech, které se sou
ta jest na ně metr. Ony jsou zkřehli; žití nemohou a vydají dříve roj,
pak jim ovšem zajde chuť na med, chcete-li jinak na něj čekati, nebo
za to se ale včelaí' směje.
dáte raději přednost dělanému.
Pola—oči!. Dovolte () ozdile,
Zvědavý. Dělanému? -—což se
abych se vás na něco zeptal. (»které mohou roje dělati?
Paka-oči!.Tot
se rozumí. Třeba
zimě mívéte včely při jarním přehli
žení silnější, po -uhé či po mírné? jen silný oul otevříti, polovici díla
Opozdz'l. Jak dalece se mohu s plodem i se včelami na něm sedí
upamatovati, vžd po mírné; bývá. cimi vydělati a do pcsledniho oulu
jich někdy už tolik, žeby se hned zasaditi a máte roj hotový.
rojiíi mohly;
_Opozdíl.Bude to asi pěkný ro'!
Moudrý. Věrná pravda! A po tu Vždyt v aule jest jedna toliko hrdl
hé zimějich bývá někdy sotva hrstka. lovna; rozdělíte-li je, bude matka
Pokročz'l. Dobré! Nyní vém
ezmatči 'edné
&. polovici a druhé bude
povím, proč tomu tak bývá. V Lenomv
mírné zimě počne matka vajíčka
Palm-oči!. Nic nedělá, které po—
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lovice nemůmatky. vyssdí si jiz plodu
v oule se naleza'ícíbo.
Opozdil. obře! Nepůjdou ale
vsazené do jiného oule, nazpatky do
oule starého?
Pokročzl. Včela stara, která už
byla venku tsm ovčem neostane, ale
při prvním výletu do starého ouíe
se vrátí, ne však mladé, které ještě
nebyly venku a co teprve se vy
líhnou, ty tam zůstanou. O to však
jest nejmenší starost. Bude-li udělaný
roj slabý, přidáme mujeden nebo dva
plesty s plodem a bude silpý dosti.

Pola-oči!. Jste na omylu milý
sousedeí z dzierzonův včely se roií
samy tak dobře jako z klatův neb
kočův. Kdo chce míti roje přiro
zeně, necht s pánem Bohem na ně
čeká; jsou-li včely jinak dostatečné
a čas rojení příznivý, dostane jej
také, dostane snad 2, 3 i 4 roje.
Co ale z těchto poslednich rojů, vy
padá, vl každý trochu prohnaný
včelař.Vkraji našem může i zdruho
roje v roce příznivém procházející
oul se státi; ale třetí a čtvrtý roj
nestojí nikdy za nic; jími se hubí
Opozdz'l. Hm, hm! Ust je to jenom ostatní včelstvo. Proto hledí
hned hotovo, ale skutkem? čož má rozumný včelař. dostal li řirogený
každý tolik času, aby se včelami roj, zabraniti roje nšsleduj ci. Ze to
tolik arati se mohl?
jen v oulech dzierzonsk ch možné,
oka-odd.Nemusíte-liž mnohem ne otřebujípřipomínati. tevře totiž
více času stráviti, když čekáte roj? oul), vyndá. jeden plast po druhém,
Nemusíte liž kolikrňte 3, 4 neděle a zruší všecky matečniky až na
včely hlídat, třebas i marně; snad jeden největší, jejž nechá., s složí
vam roi sni nev 'de a vyjde-lí, jest zase do oulu. Z matečnílta pozů—
to snad už v čas, dyž dobra pastva stalého vylíhne se matka, a poně
přestává, tak že oni nebudou moci vadž jen samojedina v oule jest, ne
už zaněsti se. S rojem dělaným jste budou se včely více rojiti.
Moudrý. Rozvežím—li si to mí—
nejdéle za hodinu neb za ůl hodiny
hotov, uděláte si jej kdy chcete, ležitě, rozhodl bych se raději pro
v čas nejlepší pastvy, aby se mohly roj dělaný. poněvadž bych si jej dle
dostatečně zásobiti, uděláte si jej \ slov Pokročiíových udělali mohl
silný jak chcete.
v prav čas. Roj přirozenýjest ovšem
Zvědavý. Pak si může každý největsí rozkoší včelařskou,jen kdy
udělati rojů, jak mnoho chce neul— by přišel v pravý čas; zvláště co
se druhorojů týče, mívá radost
liž pravda?
Pokročr'l. Ovšem, že může; je tato kratke trvání, poněvadž ne
nom nesmíte zapomenouti, že zde mohouce se dosti sesíliti a zanésti
mluvím o rozumném včelaři, jenž v zimě hynou.
přirozenost včel dobře zná. Ten nev \ Pokročz'l. Ač mluvíte pravdu,
bude rojů dělati nikdy více, než co nemusíte se přec vzdát radosti nad
včely bez uimy dáti mohou. Vít roji přirozenými, pro to že v zimě
dobře, že uděla-li roj bez matky, pro nedostatek hynou. Včelaři s only
uplyne v půdu nejpříznivějším šest dzierzonskými nezhyne žadný oul
neděl, nežli včely od nové matky nedostatkem, leč by včelař ten byl
líhnouti se počnou; vít, že včely nedbalec. Před zazimovšuím pro
slabé jenom pomalu se zmahají; hledne všecky only, zbytečný med
proto dělá. na nejvýš z jedných síl vyjme a které mají nedostatek, jak
ných včel jeden silný roj.
to u roiů pozdnějších obyčejně bývá,
Opozdz'l.Nevím, je-li každý vče těm 1 nebo 2 plšsty do 0qu za
lař takový blázen jako já; je. aspoň věsí a má je zsopatřcné.
pocitují největší radost, když včely
Opozdr'l. Jak pak sousede, jak
samy přirozeně se roji; takto ale s tě kdyby všem se nedostávalo,co potom?
mi novými ouly připraví se člověk Nezbynou-líž vem potom tak dobře v
o tuto jedinou včelsřskou rozkoš.
těch nových oulech, jako ve starých?
3u
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Poloročz'l. Nikoliv! Vždy-t mohu to, jsem váš, získal jste mne úplně
snadně udělati ze dvojích nebo tro pro to nově včelaření; jenom vas
jich slabých jedny silné. Jak jsem prosim, podporujte mne svou radou,
vam před chvilkou povídal, netu-avi abych se toho necbopil místo za
včely silně v zimě průměrně tolik rohy za ocas.

co slabé, puněvadž se lépe zahřívati
Zvědavý. Kmotře neprodal by
mohou. Spojím-li dvoje slabší včely, jste mně, asi jedny nebo dvoje včely?
odstraniv dl'íve jednu matku, do I mně se to rozumné včelaření, jak
hromad , budu míti z ninb jedny je nszívate tak zalíbilo, že jsem si
silné. aždé z nich budou míti l'ec umínil, stati se též včelařem.
Pokročů. Na tu chvíli vam to
nějakou zásobu, která by pro je no
tlivé ovšem nepostačila, poněvadž nemohu přislíbit, až si to náležitě
jsouce slabě poměrně více by traviti rozvažim; vždyt neni na spěch, mů
musely, aby se dostatečně zabraly. žeme o tom jindy promluviti.
Nedbal. Hahaha! Dostal vás
Dam-li však takto spojeným včelám
obapolné jejich zasoby, vystačí jimi, Pokročil na lep! Hloupý pták, který
poněvadž jsouce nyní silné nebudou jde na lepl Umí on mluviti, jako
tolik tráviti. Tak na př. kdyby měly když tiskne! Proto se nedivím, že
každé 101iber medu, nevystači jim méně povážlivý člověk, jako ja, se
v tubě a dlouhé zimě; budou—livšak nechá snadně oměmiti. Já. ale až
spojeny, budou míti zásoby 20 liber posud nenalezam žádných tak dů
ležitých příčin, aby tak náhlé. změna
a tou vystačí i nejsilnější včely.
Moudrý. Mily strýčka, ani ne smýšlení mého se nechala ospra
věříte, jak se mně to nové včelaření vedlniti. Včelam hladovým pridávati
počíná libiti. Jaké to výhody po— med, 'e ovšcm pomoc snadná, jenom
odkud ten med vždycky bráti? Při—
skytuje ten nový oul!
Pokročil. A přec jsem vám ani dávati jim prázdné voští, jak jste
ještě všecky nevypověděl! Tak na před chvílí povídal? Jenom budete-li

ho vždycky míti? Ajste jist, že vám
př.
jedny včely;
jak do něho také skutečně med nenesou?
si spozorujete
abě, jsou smutné;
snad jdou
jim něco
Opozdil. Mate dobře sousedel
schází; co asi? V klátu nemate pří
stupu, nemůžete se přesvědčiti, ne Před několika lety jsem zapomenul,
můžete pomoci, musíte je nechat až jedny včely z jara podřezat, zůstálo
zhynou. V dzierzonu ale to odby jim tedy všecko dílo a myslíte, že
dete zkratka. Rozděláte včely, hned měly na podzim nejvíce medu? Silné
uvidíte, co jim schází a pomůžete. byly, to nemohu upirat, ale v celič
Trpí hlad? —- zavěsíte jim plast kém oule ani libru medu, tak že
medu; nemají matky? — založíte jsem jim celou zásobu musel na zimu
jim plast s mladým plodem; mají dáti. Není tedy pravda, že budou míti
mola v díle? —- vyndčte zapředený hojnost medu majíce dostatek soušů!
Nedbal. Tu to máte. Opozdil
plést; měly růjem, ouplavici? —
vydelate věecgropotřísněné dílo, onl vam to makavě dokazal, nemůžete
vymyjete a pískem vydrhnete, vy tedy říci. že liché námitky činím!
Pokračz'l.Ani neřeknu, vimt, že
budujete novým čistým dílem a včely
do oulu zase smetete; je příliš slabý, tomu ve špalkácb skutečně bývá.
že se zmoci nemůže? _. zavěslte tak. Chcete tedy vlastně vědět,
mu plast červa již vylézajiciho a zdali tím novým včelařenlm můžeme
tak jedním rázem jste jim pomohl, také medu dle libosti nabývat?
Nedbal. Ano dokažte mne to,
je vyléčil a v krátkosti budete míti
z nich včely dokonalé, které vám a pak -— inu uvidime.
tím větší radost působili budou, čím
Pak-rodil.Hleďte tedy milý Ne
blíže byly zabynutí.
dbalel Hned našim prvním rodičům
Moudrý. Zde strýčka ruku-na v ráji řekl Bůh: „Panujte nad ry
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bami mořskými a nad ptactvem ne
beským a nade věemi živočichy,
kteříž sa hybají na zemi,“ pročež
i nad včelami. Dle této výpovědi
má člověk býti pánem živočichů,
nikoliv jejich služebníkem. Pan po
roučí, služebník musí poslouchati.
O vašem koni můžete ovšem říci,
ja jsem jeho pánem, nikoliv proto
že vám patří, nýbrž že vás p0alou
chati musí, musit se nechat zapřah
nout a orat, břemena těhat, ——
ose

dlat & vas nosit, kdyby se zdráhal,
dopumůžete mu bičem. Může-li ale
včelař dosavádní říci: já jsem pánem
včel mých? Ony mne musi poslou
chat? Myslím že ne. On musí býti
spokojen, dají-li mu drobek medu
čili nic, — na roj musi čekati, až

včelám se zalíbí a musí í'iijuti,
jaký právě dají, silný ne o slabý,
ano ani to rojení jim nemůže za
hraniti. Jak často jej mívají za
blázna! Čeká 3, 4 neděle na roj a
on — nepřijde; aneb odskočí jenom
na minutu domů a ——
roj jest tam ten.

Není-liž tu člověk v pravém smyslu
slova toho včel svých otrokem? —
Vynálezem Dzierzonovým ale stal se
člověk úplně pánem svych včel, ty
nyní musí dělati, co člověk chce;
nyni teprv člověk jim poroučí a ony
poslouchají. Chce-li roj, nečeká, až
se včely uráčí, ale přinutí je, aneb
sam jim jej odejme, odejme jak silný
chce; chce-li, aby snášely jenom med,
přinutí je k tomu. A 'elikož vám,
jak vidím, právě na me u nejvíce za
loží, vysvětlím vám, jak je k snášení
medu donutí. Včelař musí totiž vědět,
. v který čas v kraji jeho připadá hlavni
pastva: tu se přede vším snaží, aby
včely do té doby sesílily tak, by z
pastvy co nejvíce vykořistiti mohly;
a ktomu je již za včas přidáváním
rozředčněbo medu popuzuje.
Opozdz'l.To může slei v kla
tech činiti!
Pokořz'l. Ovšem že může! Ale
včely, jakmile sesílily, směřují ihned
na roj -—ten se ale musí zabránit,
chceme-li míti med. Smýšlí-li na roj,
počnou zakladni samé trubčí dílo,

matka je obsadí vajíčkami, a na
vychování trubců spotřebují včel
tolik medu, žeby člověk ani neuvěřil;
kolik trubců, tolik trubčích buněk
medu; 2800 trubců s otřebují na
vychování svě mda me u. Je—lijich
pak v aule na 6 až 8 tisíc a třeba

ještě více, jak mnoho spotřebovsli!
A jak mnoho spotřebují přes celé
leto! Oni'jsou pravý darmožroutovč,
kteří včely přivádějí na mizinu.
Chce li tedy včelař míti med, nesmí
trpěti v hnízdě zakládání trubčích
plastů. Tam jim db samé plásty
včelí a nemá-li, musí trubčí dílo
všude, kde ho včely zakládají, zru—
šovati, až se včely odhodla'í, stavčti
jenom plasty včelí. Mají-li nízflo už
zadělané, otevře jim medník, kamž
dá. všecky trubčí a jine do hnízda
se více nehodící plasty a včely 'e
zanesou medem, poněvadž tam mat a
nemůže, aby do nich nasadila plod.
Jsou-li naplněny, vyndá je a dá na
místě jich jiné prázdné a nema-li
prázdné, nechá, z plných med vy
téct a zasadí je do mednika opět,
což může tak dlouho opakovati, do
kud hojná pastva trva. Konečně
může i matku vychytnuuti, do klicky
zavříti, aby ani v hnízdě nemohla
plod nasazovati a med, jejž by včely O
na krmení plodu byly spotřebovaly,
bude míti v oulu.
Takovým z ůsobem může vy
těžit člověk me u, žeby jste ani
neuvěřili.
V roce 1854 pozval si, jak
ueděvno jsem četl, baron Berlepě
na den 5. července včelař-e z blízka
i z dálí k sobě. Sešlo se jich 30.
Milí včelaři jali se tu přeblížeti only
— v jedné hranici jich bylo sesta—
veno 28. Z těch v hledali ten nej—
slabší, a z něho pak medové plast
vybírali a na váhu kladli: navažiři
65 liber medu. Soudíce podle toho
nejslabšíbo, odhadli ak, že jeden
k druhému má as 88 liber medu;
všech 28 dohromady tedy 22 cent
nítů 40 liber. A leto nebylo ani
příliš valně, bylo to leto jenom pro
střední. Ze sousedních alespoň vče
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lařů, držících se ještě klátů a košů,
nevytěžil žádný ani lot medu. Co
v letě jim odebrali, museli jim na
zimu zase přidat.
Nedbal. To jest k víře nepo
dobné. Když to lidé uslyší, bude
každý chtít míti včely; a rozmnoží-li
se only, kde neberou potom včely
medu, když už nyní ho je po řídku?
Pakt-oči!. Zapomínáte sousedé,
že jsme hospodářemi. Musíme? sobě
všímati i pokroku v hospodářství a
setí takové rostliny, zvláště pícní by
liny, které více než dosavádně u nás
známé vynášejí, a k tomu nad míru
medují; pak, kd by bylo u nás sebe
více včel, nebudou míti nedostatek.
Nedbal. Jak pak mil;i souseda!
jsou :; vkročil.
nové ouly
drahé
Drahé
a laciné, jaký
právě jest. Pan Zázvorek má ouly
z nichžto cení každý na 12 zl. Mne
oule stoji každý průměrně na 3zlatky.
Inu kdo chce míti krásný, nádherný
oul, nesmí si na několika zlstkácb
nechat záležet. Avšak iten nejjedno
dušší oul vyhoví úplně všem poža

davkům, je-li jen pravidelné udělán.
Čím jednodušší, tím lacinější.
Opozdil.
zlatky
? Moje
kláty
také
tolikTři
stojí.
Avšak
kdybyc
\ simněihned
zjednal ty Zerzouny nebo

'ak se jmenují, co potom s mými
láty? Kdo je koupí, se každý bude
chtít míti ty nové? A palivo z nich

trochu pilkou a hoblíkem zacházet,
může si takový oul z leciakých v
domě pobeaovaných nepotřebných
prken sbit; a toho pak oul arci ne
stojí nic. Krom toho máte i včelm'k
uspořený. Nebo takové auly, zvláště
ležáky, mohou se jeden na druhý
v hranici sestavit a malá stříška po
stačí, aby zachránila před nebodami
povětrnosti všecky.
Opozd-íl.Abych se přiznal, i mně

toto včelaření se líbí. Dám ci jean
nebo dVatakové ouly aspoň na zkou
šku zhotoviti. Uvidím, jak to půjde.
Douílám však, že to půjde dobře,
vždyt jak z vaší řeči poznávám, v
tom žádné čáry nevězí!
Pokročil. Nepřál bych si milý
souseda, aby 'ste se zklamal! Mohlo
by se ale sna ně státi! Víte proč?
Opozdz'l.Proč pak?
Pokročil. Povídal jsem už, že
kdo chce míti užitek z včel, musí
je pšstovati rozumně; a rozumné
éstování se zakládá na ůplno =1zna
lost života a přirozenosti včel. Ten
nový oul neučiní z vás ještě rozum
ného včelaře. Kdo nezná přírodopis
včel, zůstanou mu včel i v'novém
oule pohádkou & nebu e z něho leč
nějaký včelař-skýhodlal-; místo užitku
bude míti jenom notnou škodu, po
nšvadž v žádném klátě nemůžete ne—
rozumným počínáním včelám tolik
ublížiti, jako v dzierzonech.
Moudrý. Když jste nám milý
strýčka o včelách už tolik krásného

bylo i?okročz'l.
přec trochu
Vždyťdrahé!
je nemusíte
zrušit. Jsou-li jenom z dosti silného
nenecháte
po
ovični cestě
státi a nás
takésnad
námnaněco
dřeva, můžete z nich za několik pověděl,
grošů míti dobré Dzierzony;
o tom přírodopisu povite?
Opozdz'l. “Co že? Z klátů, že by
Zvědavý. Ano za to vás pro
síme! —
se také nechaly udělati?
Polar—oči!.Ba nechají. Jsou-li
Pokročc'l. Nuže když se vám
užší, dáte si 'e na míru, na které to líbí, milerád. Netoliko do života
jste se jeden áte ustanovil od lec včel vas uvedu, nýbrž _i se zvlášt
kterého tesaře na rovno do pravého ním počínáním u včel vás obezná
úhlu vytesat; jsou-li širší, zasadíte mím. Dnes ale k tomu už trochu
po stranách desky, žlábky se za pozdě — musíme se také domů
říznou & oul jest hotový; potí-ebn odívati, co naši dělají. Až dá—íi
iete do něho jenom trámky ještě, án Bůh, se budoucně zase se
které si a každého rovného polena. jdeme, promluvíme si něčo více
neštípete. Ostatně kdo umí jenom o tom. — Prozatím s Bohem!
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Chvála besed.
(Deklamace od Jana Smikupa.)

„Tedy besedu již zase mate? —

Z pluhu na trůn česky si ho posadila
Neni-li to vnada pro vas pani mili,
Kdybyste si takhle ňákou bese

Pán Bůh s námi! -— ó vy blázni!
Jakou módu to zas začínůte,
Ultračeii bohaprazni? —
Nemůže iiž dlouho stati svět,
e se zblaznil do těch, do besed.“ —

dou — —

Kam tak rady sličné panny jdou —
Libuši i s trůnem ulovili? —

Avšak i vy krasotink drahé,
Máte na besedách ča y blahé:
Chuďas —- copánek ma 0 paty,
A ten komín, co má na lavě,
e z vás budou při nejmenším —
Tomu není rovno v Moravě;
kněžny české,
Cukrovarna v Rájci by se styděla, Zvláště jste-li vlastenky a dívky
hezké.
Kdyby ohromný ten komín viděla.
K tomu kulturnlk ten nosí fraček, Krásna Božeuka, jez u potoka prala
Z vesničanky —kněžnou se hned stala
gemecky jen štěbeta ten ptáček, To že knlže Oldřich na ni hleděl '
eským grošeln plní sůče
včel-lt:
s
vůj
—
.
A s ni na trávníku chvíli seděl;
B d
,
.5d
. l.
Tak mu po besedě této bylo blaze,

Takto horli mudrc írakatý,

esekg Pryďw'š" m 0" J:“ J" _" Že si Boženu vzal na chot v Praze,

LW
0 Pa "' ?e “ *“ 0“ z .
Ze pan pod kpmmem moakovicn
Praznou nosi Ink? makovlci,

Tedy novou modou beseda mě
býti?

—-

|

Kdož to ví, zdaž také ňáký Oldřich
kníže
O besedě nehledá si svého — kří—

že _ _?

-

- _

»

'
Nuž, i slunce tedy —-z módy svítí, Chtěl Jsem řícn
dězsnpýštížkem
Z módy ienom rozvíjí se kvítí.
By ji přioděl svým platem zlatým.
Skoda jen, že móda ta je trochu
stará.,
A tak tedy vzácné ahromaždění,
Nastala již v světě za prvniho jara; Vidíte, že nejsou k zahození
A jak v_ypravuje měsíc bledý,
Besedy; neb nevymřeli dosud dnové
Chodili vždy lidé na besedy.
Kdež se rodí Libuše &Přem slově,
Adam s Evou v přemilostném ráji České Boženky a čvarnl Oldřichově.
Zaiisté že sedávali v háji,
A ti všichni na besedu rádi chodí,
Slavíci jim sbory libé pěli,
Inu vědí, tuším, nač se jimto hodi. —
První lidé tedy ——beeedu již meli. Neoženl-li se odsud mnohý mládenec
Abych besedy však nepřecbvslil, Dokáže prý aspoň světu, že je --
vlastenec;
Musím pravdu říci: že se také spalil,
Jednou o besedě obr: Samson silný. Nevdaií-li se tu všechny Boženky,
Dokážou prý aspoň světu, že jsou -
Bezpochyby iako žůčék pilný
vlastenk ;
Naslouchával zpěvu pann lstivě,
Třeba neviděly přes rok celý nihy
Dlouhých ieho vlasův u ostivé,
české;
Az ho ošemetna slečna Dalila
Neni-li to vlastenectví laciné 3
OstHbala, krasy — síly zbavila.
hezká? -- -—
Chuďas, pozdě toho pykal velice,
Chodil potom jako zmohla slepice. ——Nemusí-li tedy zplesat matka Slava,

Beseda když Vlastenské se dává?
Ale za to Přemysl, ten slavný orsč A což hlasi se ]: ni — věrných děti,
Ba až z Frankfurm k ní mnohé letí;
český,
Vyhssedoval si věru vínek hezký: Ovsem po besede k Frankfurtu sss
klesá,
Libuše mu život láskou osladila,
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Když mu_zavonělakulturnicka husa; Věnce by se nemohly už víti,
Za hovor se český na ulici stydí -— A já sěm bych nechtěl ani žití.
Necbodí-li tací na besedy lidi?
Na konec mam jedno jeětě přání,
Než co, prosím, počaly by slečinky Slyěte zlaté paničky a pani:
Bez besed -— a co pak dobré ma Byste dneska pranic světa nedbali.
tinky?
A se všichni notně — — zamilovali;
A co tetinky a kmotřenky,
Ne však do mne ——
ani do jinakých
A co ěvitořivě stařenky?
o či
Kdyby ustavičně doma seděly,
Nechť se po vás o besedlč, jak chtí
Odkud, prosím, by co zvěděly? ——
točí;
A což počal b si mnohý tatiček, Neniť jim co věřit, budtez modré,
Když mu nija nechce sedět Ku
černě,
bíček?
Často klamávajl, zřídka kdy jsou
Inu máš-li hocha neposedu,
věrné.
Poěli ho jen honem na besedu,
Nejvěrnějěí
v
světě
zamilujmež
Dívka dřív než kantor naučí ho
krásku,
sedět;
Této zasvětmež svou čistou, věčnou
Lík ten jistý měl-by každý otec
lásku,
vědět ——
Milka tato nikdy neuvadne,
Nesestarne, nýbrž denně mladne;
Slovem, kdyby besed nebylo,
Nechat šije nejsličnějěi divenka:
Zivobytl by se zhnusilo,
Vlast má drahé, nesmrtelná milenka!
V zahradách by vymiralo kvltí,

Poučení o závěteeh čili testelnentech.
(Podává DT. B. II.)
Nikdo nemůže statkův svých.
byt sebe skvostnčjší byly, s sebou
do hrobu vzíti. _Smrt končí všechna
práva k vezdejěímu jmění, — po ní
jest bohat jen ten, kdo krasnými
cnostnými a skvostnými zásluhami
duchovními oplývá.. —*)
Avšak, dle prava platného v

Rakousku, jest dovoleno každému
občanovi, učiniti taková opatření 0
jmění svém, která i po smrti poři
ditelově (zavětcově) platnost mají, —
kterých i po smrti majitele a vlast
níka jakého-koliv jmění ietřiti zá.
konem nařízeno jest. —
Moudrý zákonodárce tim velké
vyhověl potřebě, — kterážto již za
dávných časů. ode věech narodův

vzdělanějších uznána, a bedlivě ěe
lřena byla. -—

Neboť neni lhosteino pořadně
mu hospodáři, který se byl celý
svůj život spravedlivě o rozmnožení
svých statkův staral, komu tyto
statky po jeho smrti do rukou pad
nou, on si přeje, ab všechno, co
byl pracně v doby , do dobrých
rukou se dosta 0, do rukou pilně o
kračujících v práci tam, kde on Byl
přestal, -—on si přeje osvědčiti lásku
a péči starostlivou k svým příbuzným
a přátelům i za tmavým hrobem, da—

vaje takto svědectví slovům nadše
ného hlasatele lasky sv. apoštola
Pavla, jenž di, že láska nikdy nepře
stává, že i po smrti trvá. (I. Kor. 13. 8.)
l

") Podle nauky křesťanské o nesmrtelnosti duse, dle které i po smrti těla v dnšl
osobné vůle trvá, má kaldý člověk nejen přirozeně právo před smrtí návět čil
poulední pořízení o svém statku učiniti, nýbrž i právo udati, aby i po jeho smrti
této jeho vůle, která nepřestala trvali, se četl—iloa jí se vyhovělo, pokud Bot
skěmu ukonu neodporuje.
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Tato zásada ve všech právních
Když tedy zákon dovoluje
činiti opatření o svém vezdejěím záležitostech platná, neplatí však,
jmění i po smrti platná, musí též kde se o schopnosti ku dělání závětu
o to pečovati, aby se vůle zavětcova, jedná. -
Zákon v tom případě činí vý
pokud možno, co nejvěrněji vyplnila,
musí tedy zláštními předpisy zame minku a dovoluje tomu, kdo osm
ziti podvod, získuchtivost a podobné náctý rok věku svého byl dokonal,
lidské váěně, poněvadž nemůže nikdo že poslední vůli svou pronésti může,
tak bedlivě a dobře bdíti nad vyplně ničím v tom neisa obmezen. —
Tak zvané plnolelství nemá
ním vůle zemřelého jako zákon. —
K tomu účelu jest v našem tedy při této schopnosti nižádného
účinku.
zákOně mnoho velemoudrýcb před
Ba zákon pomluje ještě více.
pisů, směřujících k tomu, aby po
slední vůle závětcova byla vyplněna, a připouští, že každý nezletilý neb
ale též předpisů, kterých každý každá nezletilá, i před dokonaným
závětce bedlivě ěetřiti musí, má-li dě
osmnáctým roce
rokem testamenty
a sice po odbřtém
p atné
dičné pořízení jeho platným býti. — čtrnáctém
Tyto předpisy, pro každého dělati právo má, jen že tito nezle
občana veledůležité, vynasnažím se tilí nemohou poslední vůli jinak čí
v těchto řádcích takovým způsobem niti než ústně před soudem. ——
Soud
vypsati a vylíčiti, aby jim každý, hlediž při takových osobách náleži—
byt nebyl učeným právníkem, snad tým vyšetřením jistoty nabyti, že
poslední vůle pronešena byla bez
no poroznměti mohl.
Nabyl jsem o mnohá leta v nucení a s rozvážením. Poslední
té věci mnoho z uěeností, a dožil taková vůle budiž do protokollu
mnoho případů velice smutných, zapsána, a to, co z vyšetřování na
kdežto právě ti, kteří nejspravedli jevo přišlo, k ní přidáno. —
vějěi nároky měli bráti podílu ve
Pokud se t 'če stáří, nestojí tedy
jmění zemřelého, jen z té příčiny vyjádření posle nl vůle nižádná pře
museli odmrětěni býti, poněvadž kážka v cestě; jen nedospěli, totiž oso
závětce k zákonnitým předpisům ne by 14. roku nedosáhšl nemohou te
hleděl. neznaic jich a truchlivých stament dělati, což při velké nerozvá
takové neznalosti následkův. -—
žlivosti takových osob zajisté velice
Pojednámted vkrátkostiotom: moudré jest; od 14. do 18. roku
1. kde platný, závět čili platný může každý ústně před soudem o
testament neb poslední vůle dělati svém statku pořízení poslední činiti,
může;
což zajisté také chvály zasluhuje,
2. kterak závět musí dělán jelikož soud nejlépe poznati může,
býti, aby platným byl;
v jaké míře kdo schOpen jest, tak
3. jaká nařízení v sobě musí důležitý právní čin před se vzíti, a
obsahovati testament, a konečně
nejlépe o to pečovati může, aby
4. jak zákon nakládá s jmě vůle pořizujíciho zákonitě vyjádřena
ním, o kterém majitel v závětě žád byla. Od 19. roku počínaje může
ného pořízení neučinil. —
každý beze všeho obmezení posled
ní vůli platně udělsti. —
Oddělení prvni.
Neboť se zákonodárce domýělí,
Kdo může platný závět dělati. že po dokonaném 18. roce každý
Každému občanu jest znám tolik samostatnosti a rozvahy má,
předpis, že každý, kdo svým jmě věc tak důležitou pořádně vypravití.
ním svobodně vládnouti chce, musí
Několika osobám však jest
nabýti dříve dospělostí věku zá
naprosto
zapovězeno,
poslední
vůli
konem předepsané. Dospělost tato dě ati, jejich
pořízení jest
naprosto
nastoupí s odbytým 24. rokem. —-1jneplatné. ——
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Takové osoby jsou:

případům života bleděti, a jim vy
1. Kdož jsou svých smyslů bověti. K tomu účelu vynasnažil se
zbaveni, zuřivci, ěílení a blbí. — zákonodárce jak možno usnadniti
Dokáželi kdo, že poslední občanům dělání poslední vůle, bledě
vůle číněna v opilství jest, iest k tomu, že mnohý, kdo poslední
závět takový neplatným. — To buď vůli dělati chce, snad psáti neumi,
výstrahou epilcům, neb tyto čítá neb pro slabost ani nemůže, _- nebo
zákon mezi zuřivce, ěllence a blbé. ——že mnohému na tom záleží, zatajiti
2. Kdož se vzdali všech statků své pořízení a. t. d. Proto se nalezá
vezdejěícb, vyvolivěe sobě podíl ne v zákoně mnoho zvláštních předpisů
beský, —- totiž řeholníci, _- ovšem pro rozličné takové případy a po
s nějakými výminkami, řídícími se třeby, kteréžto předpisy zde zkrátka
vyložíme.
zvláštními předpisy. -—
Poslední vůli může každý k
3. Zločinci odsouzení na smrt.
Jen s jistým obmezením jest tomu schOpný (viz oddělění I.) dělatí
]. bud písemně
dovoleno poslední vůli činiti:
2. aneb ústně.
]. Marnotratníkům, soudem za
marnotratníky prohlášeným, kteříjen |. O písemných testamentech.
Nejobyčcinějěl případ jest ten,
o polovici jmění svého proneěením po
slední vůle platně pořizovali mohou. že se poslední vůle písemně vyho
2. Zločincům k těžkému žaláí'i tovuje. —
Takové písemné vyhotovení se
odsouzeným, kteří ode dne vyhlá—
stáli dvojím způsobem:
šeného rozsudku až po odhytěm může
a) buď bez svědků,
trestu testament dělati nesmí. ——
b) nebo se svědky. —
Proč zákon tyto výminky uči
Kdo chce bez svědků poslední
nil, &.takovým osobám bud naprosto
poslední pořízenízakázal, neb jistým vůli dělati, musí celý testament
způsobem obmezil, netřeba doklá vlastní rukou sepsati a vlastní rukou
dati, každ toho snadně sám najde jméno své v něm podepsati. —- Aby
příčinu.
eště by mohla povstati se přidával den, rok a místo, kde
otázka: což když někdo, za zdra poslední vůle jest sepsána, není
vého rozumu, neb nejsa řeholníkem, sice potřebí, však dobře jest to pro
neb odsouzencem, neb marnotratní “varování rozepři. _
Tento způsob dělání testamentů
kem poslední vůli učinil, a pozděj
teprv do takového stavu přijde? jest ten nejvíce jednoduchý, odpo
V tom případě pravi zákon, že když ručuje se každému, poněvadž žád
byla pozlední vůle platně dle práva ných nepřiležitostí a outrat nedělá,
proneěena, pořízení tím, že pojzděj poněvadž žádný o testamentu nepo—

upotře—
taková překážka vzešla, platnost třebuje věděti, a vždy se
bití od člověka prozřetelného, který
nepozbývá. —
Naopak ale jest ustanoveno, že za čas na uspořádání svých vs—
zdejěícb záležitostí

myslí. ——

když
vůle a počátku
neplatná
Na věnkově, zvláště mezi sel—
by a.,poslední
tim se platnou
nestane,
když
ským lidem, jest mýlné rozšířeno
později překážka pominula. —
Poiednavěe takto 0 schopnosti mínění, že testament bez svědků
ku dělání testamentu, přejdeme na jest naprosto neplatný. — Tomu
není tak, nehet zákon dovoluje
. Oddělení druhé.
výslovnětestament bez svědků dělati,
Kterak poslední vůle dělána předpisuie ale, že takový testament
býti musí,aby platnabyla.-— musí na vezkrz býti od pořizovatele
Má-li zákon míti autečnost samého sepsán a vlastnoručně těž
v obecném životě, musi k rozličným podepsán. -- Jest-li takový testa
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ment více nežli na jednom archu ee několik přlpadův, které se opravdu
psén, musí každý arch býti od poři přihodily, ze kterých povstaly pak
zovatelé zvlašt podepsán, aneb tak velké a drahé soudy, a z nichž
k ostatním srchům nitkou a pečetí snadno každý porozuml, jak přísně
připojen, že se žádný arch ani se zde podle zákona chovati nutno.
Případ první. Jedemtěžoe chu
vyndati sni podvrhnouti nemůže. —
Každý arch takto neupravený jest rav , který čistí a psati uměl, pode
sám o sobě neplatný. —
psa ae na poslední vůli od iednoho
Jinak předpisuje zakon posled svědka sepsanou, aniž by byl dvoum
ni vůli dělsti, když pořizovatel svědkům přítomným potvrdil, že
testament celý vlastní rukou psati poslední ořizení, kteréž byl pode
nechce, neb nemůže. — V tom psal, a je o vůlí ee srovnává. -—
Dědicové zákonitl. kteří býli
případě jest nařízeno, aby byli tři
hodnověrní svědkové testamentu po v této poslední vůli úplně vynechání, '
dapséni, a aby pořizovatel testament čalovali žádajíce, aby byla poslední
bud svým jménem neb svým zna tato vůle za ne latnou uznána.
Soud doěe rozhodnutí až třetí
mením ruky (křížky neb kolečkami)
stolice, kterážto vyslovila, že po
podepsal neb poznamenal. -—
Zevrubný před is zakona zní sledni 'vůle “tato neplatnašest, poně—
následovně: Dal-li k o poslední vůli vadž zákon výslovně žá a, aby po
napsati někomu jinému, podepii v ní řízující o poslední vůli,kterou podpi
vlastní rukou. Mimo to potvrď přede suje. před určitým počtem svědků vy
třemi spůsobilými svědky, z nichž slovil, že toto pořízení Opravdu jeho
alespoň dva. zároveň přítomni býti poslední vůli v sobě obsahuje. —
Případ druhý. Někdo napsal
mají, že ten spis jest jeho poslední
vůle. .. „Konečně podepište se také testament, pojmenoval služku svou
za
dedičku
na první stránce. kterouž
svědkové za svědky poslední vůle“,
bud uvnitř, nebo zevnitř, vždy ale podepsal, a nařídil této dědičce, aby
na spise samém, ne toliko na obálce. na druhé straně se nacházející od
Co poslední vůle obsahuje, svědkům kazy vyplatila. Na druhé straně
vědeti netřeba. ——Neumíli ale puři bylo několik od jeho ruky psaných
zující pséti, necht na místě podpisu odkazů pro přibuzenstvo uvedeno,
znamení své ruky přídi, a to sice avšak tato druhá strana nebyla po
u přítomnosti všech tří svědků. Pro depsána od px-rizovatele. ——Jeden
snadnější důkaz, kdo jest pořizující, z těohto příbuznych žaloval, žadajc,
vyhledáva toho opatrnost, aby jeden ab mu byl vyplacen odkaz jeho,
ze svědkův jméno pořizujícího po byl ale se svou žalobou odmrětěn,
dopsal, připomene, že to jmenem poněvadž se odkaz na druhé stránce
nacházel, která od pořizovatele
jeho učinil. —
nebyla. —
Neumíli pořizujícl ani čísti ani podepsána
Případ třetí. Někdo dělal kěaft
psati, dej sobě sepsanou poslední čili testament. podepsal se, a Ile třech
vůli od jednoho svědka, u přítom
nosti druhých dvou svědků. kteří podepsai
přivolaných
podpisu
dvakusvé.
jmena svědkův
„jakožto
nahlédli, co v sobě obsahuje, pře svědkové poslední vůle“, třetí svě—
čísti, a potvrď pak, že listina s vůlí dek ale neznaje psati, udělal tři
jeho se srovnévé. _—
křížky. —- Testament ten byl uznán
Kdo tyto předpisy při dělání za neplatný, poněvadž přísně pře
poslední vůle nezachoval, — marně depsáno ěetřiti formy při sepisování
se uamahal, nebot žádný soud neu zévětu & zékon toliko pořiditelovi
zné takový testament za platný. — dovoluje poznamenati na místě jmé—
Pro poučení ětenére, který v na svého křížky neb jiné znamení,
právech zběhlý není, chci zde sdělitil nikoliv ale svědkovi. ——
I
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Při
čtvrtý. Jeden bobáč v aby mělo dle prévs moci, stvrzeno
těžké na ažlivé nemoci postavený, budiž k žádosti jednoho každého,
udělal závět, jejž jeho komorník komu na tom zaleží, seznáním všech
napsal, a co svědek podepsal, pak tří svědků anebo, nemohli by jeden
jej podepsal sám, a poslal komor z nich již slyěen býti, alespoň dvou
níka by přivedl jestě dva svědky. — ostatnich; kteréžto seznánl má pod
Za chvíli pí'iíseljeden svědek prde přísahou učiněno býti a ve všem se
psal se a odešel, za další chvíli třetí srovnávatc'. —
svědek, který se též podepsal. —
Takto zní předpis zákona, —
Konečně se vrátil komorník omlou rozuml se samo sebou, že zde, kdežto
vaje se,- že obou svědků najednou se obsah poslední vůle ani v písmo
nepl'ivedl. — Závět ten byl od nei neuvedl, přítomnost svědkův třech
vyššího soudu za neplatný prohlášen, nevyhnutelně potřebna jest, kteří ve
' poněvadž nešetřeno předpisu, že všem co od porizovatele byli slyšeli,
mají ačpoň dva svědkové zároveň se shodovati, či srovnávati musejí. -—
při podpisu přítomni býti, před *
Proto toho káže opatrnost, ač
kterýmiž oběma pořizovatel Hci koliv to přísně předepsáno není, aby
musí, že spis na který se podpisují svědkové bud společně, aneb každý
jeho poslední vůle jest. 
sám o sobě pro lepší pamět posledni
Případ pátý. Jeden sedlák ne vůli pozůstavitelem proneěenou buď
znailcí ani čísti ani psáti, dal si na sami napsali, anebo co nejdříve
psat posledni vůli, udělal pod písmo možná. napsati dali. _
tři křížky a pak požádal tři svědky,
Snadno bych mohl i při ústních
by se na spis jim předložený pode testamentech několik uvésti příkla
psali, což Oni učinili. — Poslední dů, kdežto pořizovatel předpisů zá
vůle byla neplatna, poněvadž po kona svědomité nešetřil, a soud
řizovatel nenechal sepsanou poslední neplatnost poslední vůle vyslovil. —
vůli u řítomnosti druhých svědků,
Domnívám se ale, že příklady
aby nahlédli, co v sobě obsahuje, svrchu uvedené dostačl, přesvědčiti
přečísti, a mimo to, že nepotvrdil, že každého, že každé slovo, které v
tento spis se s vůlí jeho srovnává. ——zákoně o té věci projeveno jest, má
Takových případů by se dalo důležitou platnost, a že předpisů
uvésti velké množství, a z podaných zákma bedlivě každý ěetřiti musí,
příkladů snadno může každý soudili, kdo platu a nezruěitelný závět
jak Opatrně a pozorně se závětce učiniti hod é.' -—
při dělení poslední vůle chovati musí,
Jeětě mi zbývá podotknouti,
aby na žadný předpis nezapomněl, jakým způsobem má. býti dělána.
s takovou chybou platnost testa poslední vůle toho, který zvjáětním
mentu nezničil. —
neduhem sklíčen jest, na
2.0 ústních testamentech. tělesným
příklad: slepého. hluchého neb hlu
Zákon nežádá výhradně, že choněmého. Ačkoliv pro takové při
každý, kdo testament dělati chce, pady zakon nic zvláštního nepřede
jej búď sám napsati neb od jiného psal, předce se rozumí samo sebou,
sepsati dát must, ——
nebot povoluje že se tím přlsněji musí 'hleděti
též, že se testament může dělati k předpisům zákona, & bedlivě'vy
jen ústně. Kdo chce ústní poslední stříhati každého podvodu, ktery se
vůli činiti, má ji s rozmyslem pro zde snadno státi může. Neboť slepé
ieviti před třemi spůsobilými svědky, mu pořizovateli snadno se může
kteří jsou zároveň přítomni, a jsou předložiti listina jiné k podpisu, a
schopni vysvědčiti, že v osobě po on i před svědky, domnívaje se, že
řizujiciho není ani podvodu ani podepsal svůj pravý testament potvrdí,
omylu. ——Takovéto ústní pořízení, že to, co podepsal, jeho aávět jest.
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2. smyslů" zbavený — tedy
Proto kaše opatrnost, aby když, .
sle ý poslední vůli děleti obce, i opilý;
„5ěji jen ústní kšeft dělal, a n
3. slepý, hluchý neb němý;
pl'itomností předvolených trech způ
4. úd duchovního řádu;
sobilých svědků vůli svou zřetelně
5. osoba ženského pohlaví;
před těmito svědky vyjádřil. — Chce
6. kdo nerozumí jazyku po
lí ale dělati testament písemný, at
se o to postará, by v jeho přítom rizovatele;
nosti a všech svědků, vůle jeho v

7. Kdo odsouzen byl pro zločin
písmo uvedena a ihned podpisy podvodu nebo pro jiný zločin, pošlý
ze
zištnosti.
potvrzena byla. ——
Hluchý, který umí čísti. at
Tyto osoby nemohou na prosto
zé'vět svůj celý na hlas pl'ed svědky k žádnému kšeftu za svědky sloužiti.
přečte, a at písemně potvrdí, že jej
Opět jiným osobám jest dovo
sám přečetl a pak podepsal, neumi-li leno býti svědkami poslední vůle;
ale čísti, aí přívolé k pořízení osobu jsou-li ale ony samy dédiccmi neb
hodnověruou, s kterou se dobře d'o
odkazovníky v 'istém kšaítu, jest
rozuměti může a která. potvrdí svěd pořízení,jich sety ující,neplatné,jest
kům, že se kšeft s vůlí [pořizovatele li že jiných bezzévedných svědků se
srovnává. _
k tomuto pol-ízení nezavolalo. Zákon
Neuí možno udnti zevrubně nařizuje takto:
všechny opatrnosti, kterýmiž v tuko
Dědic neb odkazovník-(legatar)
vých případech se jodnsti má, záleží nemůže a věcíjemu zůstaveué platně
příliš mnoho na osobné schopnosti a svědčiti, ani jeho manžel neb man
ostatních poměrech pořizovatele. —-—
želka, jeho rodiče, děti, bratři neb
Proto také pro takoté případy sestry, aneb osoby, v témž stupni
mohu dáti jen tu radu, aby každý, s ním sešvakřené a lidé domácí od
takovým neduhem sklíčeuý pořizo něho placení. — Aby pořízení bylo
vatel obrátil se ku právnímu příteli. platné, vyhledával. se, by pořizující
3. Kdo může přizévětechsvěd svou rukou je napsal, anebo aby je
potvrdili tři svědkové od řešených
kem b ýti ?
osob r02dílní. —
Nežli přikročím k třetímu od
Též písař poslední vůle a kaž—
dělení, jednajícímu o obsahu závětu, dý z jeho přízně v jistém stupni při
budiž jeětě naznačeno, co zákon ze buzeqství jest svědkem zévadným,
svědky k poslednímu pořízení vy pokud se týče pořízení v jeho vlastní
žaduje, s co se vyrozuměti musí, prospěch napsaného. —- Chce-li po
když zakon mluví o svědcfch spů řizující něco zůstaviti tomu, kdo
sobilých ku poslednímu pořízí-nl.— poslední vůli spisuje, nebo jeho mau—
Z účelu zákona: zameziti vše želce, dětem, rodičům, bratrům neb
chen odvod a, jak možno, věrně sestrám, aneb osobám v témž stupni
vyplmti vůli pořizuiicího, snadno sešvakřeným, budiž pořízení nade
každý pochopí, že nemůže každ ý vši pochybnost postaveno tím spůso
svědkem kšafiu býti, který třeba dle bem, že pořizující svou rukou poří—
zákona spůsobilým svědkem jest na zení napise, anebo je potvrdí tři
dlužném listu, neb kupnim neb na svědkové od jmenovaných osob roz—
jiné listině. ——
Proto vyloučil zákon dílní. —
jisté osoby od svědectví takového
Tolik o' zevnější tormě k's'aítu,
z příčin rozličných.
a o předpisech, které při dělání jeho
Za svědka testamentu nemůže velice bedlivě četřeny býti musí,
sloužiti:
aby kšeft platný byl. —
Přecházím na
.
l. mládenec nemající 18 let;
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Odděleni třetí.

. sahovati závět, pokud se týče jmění,
netřeba a nemožno uváděti, řídí se
to podle rozličných poměrů zůstavi
Již z počátku bylo podotknuto, tele. — Tento může, není-li při na
že se závět vztahuje vždy k tako kládání se svým statkem nijak vázán,
vým opatřením, které někdo pro ponechati je jedné neb více osobám,
případ smrti své statkem svým učiniti společnostem, dobrým účelům, může
obmýšlí. -—
uložiti tomu, kdo přijímá dědictví
Kterak tímto statkem má na neb odkaz, jistě práce a t. d. —
kládáno býti, kdo jej má obdržeti On může zanechati někomu dědičný
neb užívati: to jest vždy obsah podíl s tím doložením, že nastupitel
závětu. -—
týž podíl opět jinému zanechati musí,
Tedy musi pořizující vždy o to on může někomu zanechati odkaz
pečovati, aby dobře naznačil toho, neb dědictví pod jistou vyminkou.
který v jeho pozůstalost co vlastník k. p. když se stane truhlářem atd.
nastou iti má, a zevrubně a jasně
Z toho viděti lze, že dle našeho
udal čel, jak se tímto jměním zákona obsah poslední vůle nijak
vynakládati má, jestliže to nepone ohmezen není, zakon nežádá, že
chává na vůli nastupitelově. —
musí závět v sobě obsahovati po
Zůstavitel může dvojím spůso jmenování dědice, ab platným byla.
bem zanechati jisté osobě svě jmění ——Naproti tomu
e žádá zákon
nebo čáštku jeho, buď že jí odkáže přísně, aby obsah ten byl zřetelný
v závětě celé jmění neb jistou částku. a jasný, a tato zřetelnost budiž
tohoto k. p. polovici, třetinu, nebo první starostí pořizovatele. — Osoba
že jí zanechá jistou věc, k. p. dům, tedy, která má něco obdržeti, ať
kočár, prsten a. t. d. — V prvním jest jmenována jmenem a příjmením,
případě jmenuje se takto obdařená a jestli více osob tohotéž jmena,
osoba dědicem, v druhém odkazov ať je jiným způsobem naznačena,
kterou zůstavitel vlastně míní; -
nikem (legátarem).
Mezi dědicem s. odkazovníkem věc, o které pořízení činí, at je na
jest důležitý právnický rozdíl — onen značena tak, sb pak nepovstaly
představuje zůstavitele, stoupl pokud pochybnosti. — do v tomto ohledu
se týče jeho pohledanosti a závazků opatrně jedná, přemnohým soudům
na jeho místo, pojmuldo sebe takořka nadejde, —— které v této pří
osobnost zůstavitelovu ohledem na čině vnesčíslném počtu již vedeny
dědictví, kdežto Odkazovník z po byly, pro největší škodu dědiců neb
slední vůle jen ráva nabývá k 'istě odkazovníků. —
věci jemu od ázané, aniž
éře
Oddělení čtvrtě,
jiná práva neb závazky zůstavitele
Jak nakládá zákon s jměním,
na sebe.
Kdo tedy v závětě nařídil, že o které pořizovatel žádné opa—
ao posloupnosti
jisté osobě připadnouti má třetina třeníneučinil,
v dědictví ze zákona.
celého jmění, pojmenoval dědice, a
Stává se často, že poříz'ovatel
tento musí tak jako zůstavitel sám
všechny jeho dluhy (z třetího dílu) poslední vůli napíše, neustanoviv
platiti, béře ale v též míře podíl na dědice, nýbrž učiniv jen nařízení
všech právech zemřelého. — Může stran jednotlivých částek svého stat
se tedy státi, že Odkazovníku mno ku aneb že dědic ustanovený, dědi
hem větší část “mění připadne, aniž ctví přijmouti buď nechce neb nemůže.
Aneb jeětě častěji se přihodí, že
by dědicem by . -——
Kdož tedy poslední vůli děláš, vůbec žádná poslední vůle po ze
měj tento rozdíl na zřeteli. -—
mřelém se nenajde, poněvadž žádnou
Jaká nařízení 7 sobě má ob nedělal. ——

Jaký obsah musí závět míti?
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zrozené (toliko s malým ob
Jakým spůsobem se zde má
mezením).
děliti jmění pozůstalé?
Ačkoliv tato látka přísně do III. Dětí mimo manželství zrozené,
dědějí toliko po matce (a to
tohoto poučení nepatří, které jen
o kšeftě jedná., vidí se mi býti pro
jen
jmění zpucpné
vlastní,
s kterýmž
'í ocelat. j.volně
na
spěěno, v krátkosti o posloupností
kládatí lzej, týmž způsobem
v dědictví ze zákona promluviti. a
jako děti zrozené v manželství.
podali stručně předpisy v tom ohledu
Po otci však a.příbuzných otco
platné. _
vých, též —porodíčech, dědech
Již dle nahledů něrodův po
n. hahách matčiných nemají
hanských, byl svazek pokrevenstvl
děti
takové prava ze zákona
aneb příbuzenství, svatý. —-—
To platí
dědíti. .—
tím více dle náuky víry křesťanské. IV.
Děti zvolené mají (co do jmění
— Proto se domnívá. zákon náš,
zpupného) stejné právo s dět
že ten, kdo o svém jmění žádné
mi v manželství zrozenými, po
pořízení neučinil, nemohl ani jinék
kud se týče jmění toho, kdo
židati, než aby se toto jmění dostalo
je za vlastní přijal.
do rukou těch, kteří se zemřelým
Rodičům dětí pod číslem 11.
svazkem pokrevenství spojeni jsou.
podotknutých přísluší k pozů
— Jelikož ale příbuzenství zná. více
stalostí svých dětí totéž pravo
stupňů, rozdělil zákon celé příbu
vzájemné, které propůjčennjest
zenstvo na několik tříd, které dle
těmto dětem k pozůstalosti
pořádku, do statku zemřelého na
rodičů. ——Po nemanželském
stupují. — Mimo pokrevní svazek
dítěti dědí dle zákona toliko
jest nejdůležitější svazek manželství,
matka, ani otec ani dědové a
— z toho tedy pochází též zvláštní
báby. Po zvolených dětech (IV)
poslou ní práva. ——
Uvedeme zkrát
'
nedědi zvolitelově dle zákona,
ka tří y v zékonu naznačené:
nýbrž příbuzní oněch dětí. —
Tyto třídy jsou:
VI. Manžel pozůstalý má k pozů
I. přední právo mají k dědictví
stalosti zemřelého chotě dle
příbuzní z pol—édného manžel
okolností rozličné právo:
ství, a sice
]. jest-li tu tré neb více děti,
]. první pokolení, totiž děti, nabude práva požívatí stejného dílu
vnukové a. t. d
dědičnéhojako každé dítě, doživotně ;
2. druhé pokolení, rodiče a jich
2. jest-li tu méně děti než tři,
potomci;
má. čtvrtý díl pozůstalosti k poží
3. třetí pokolení, dědové a báby véní do života; vlastnící toho dílu
a potomstvo jich;
jsou vždy jen děti;
4. čtvrté pokolení, praděd a
3. není-li tu dítěte, ale jiného
prabáha a potomci jich;
dědice dle zákona k. p. rodičův,
ó. péte pokolení, druzí pradě bratrů, sester chotě, mé manžel na
dové a prabéby a potomci jich;
zivě pozůstalý neobmezeně právo
6. seitě pokolení, třetí pradě vlastnické ke čtvrtému dílu po—
dově a prabčby a potomstvo jich. -— zůstalostí;
4. není li tu po zemřelém ani
Vzdálenějěí příbuzní nemaji
préva, ze zákona dědíti. —_
jednoho příbuzného ze ěestera výše
II. děti kromě manželstvo naro položených pokolení, padne na man
zené a potomným sňatkem ro žela celé dědictví.
Kdyby nebylo ani manžela, při
dičů řádnými učiněné, mají též
práva v příčiněposloupnosti ze padne pozůstalost íisku, či stéíní
poklidnici.
zákona, jako děti v manželství
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předepséna není a že každý zévět

o nésledovéní ve vlastnictví platným jest, jen když svrchu uda
ných předpisův náležitě'šetřeno bylo,
statků eedlskýcb.

a obsah úplně jasný a srozumitelný
Ze mnoha příčin,čelících zvláště
k rozvinutí blahobytu stavu rolníků, jest. —Poslední má. vůle.
jest v Rakousku platně. zásada, že
nikdo dva selské statky míti nemá, Ve jmenu Boha trojjediného.
a že polnosti k selskému statku
Umlnil jsem sobě za zdravého
patřící a připsané, bez zvláštního a náležitého rozmyslu učiniti pot-é
povolení oddělen býti nesmí. —— dek o statku svém vezdejěím, a
Tyto zésa y účinkují velice
aby po
ovně rozdělen
byl:mě smrti nésle
důležité při posloupnosti v takovéto gňkazuji,
statky. —
N 'prvě. Příkazuji, aby pro
Majitel selského statku tedy blaho Žuše mé slouženy byly tři
nemůže platně v poslední viili na mše sv. v kostele sv. Jakuba.
Za druhé. Dědicem mého stat
říditi, aby grunt jeho mezi jeho děti
byl rozdělen, — takové nařízení by ku budiž syn můj Jaromír, ze čtvr
tého dílu dcera má Emma, které
bylo neplatné. -—
Zákony již z předešlého stoleti 'iž při svém provdání-se řádně vy
pocházející nařídilý při posloupnosti hyta byla, a ze čtvrtého dílu děti
v takové statky zvláštní způsob, po zemřelé mé dceři Kateřině, ro
který zde v krátkosti podotknu, vdané Hambélkové totiž: Matěj, Řež—
předpoklérlaje, že každému z vlastní psr' a Václav Hambélek. —
Za. třetí. Tito dědicové ale
zkušenosti znám jest.
Jestliže majitel selského stat budou povinni, vyplatiti měmu staré
ku jej neporučil jednomu dítěti ze mu sluhovi Antonínu Lízalovi, který
'ména, má tento statek vždy (kd ko mi po 30. let věrně sloužil, na hoto
liv se o rozdělení pozůstalostije ně,) vosti pět set zlatých rak. čísla. -
Za čtvrté. Dále se mají ode
celý a nerozdělený nejstaršímu sy.
neví, a není-li syna tož dceři starší vzdati' nésledujícívodkazy : Velebné
odevzdán býti. — Jest—listatek již mu p. Rudolfovi Soldarovi, věrnému
z polovice připsán pozůstalému man příteli svému, kaplanu u sv. Jakuba,
želovi, má.tento právo mlti,i polovici odkazu'i svůj kočár, a pár vraných
neb podíl zůstal převzíti. —- Kdo koní, teré mu od dědiců tehdáž
takto celý statek o držel, jest povinen, odevzdány býti mají v nejlepším
až se na faru dostane. ——
vyplatiti spolu dědicům podíly dle stavu,
Panu doktorovi Bedřichovi Milost
pravé ceny statku vypočítané, kte
rážto cena se bu v cestě dobrovol nému, který mne po mnohé. léta
ného usneěení neb úředního odhadu dobře a svědomitě právně zastéval,
poroučlm svůj prsten, a sice ten se
vyskoumati musí. —
Zemřel-li majitel selského žlutým kamenem. který se ve skříni
statku bez dítek, ponecháno záko vedle zlatých hodinek nachází. —
Za páté. Přeji si, aby syn můj
nitým dědicům na vůli, chtějí-li
plodati statek ten a kupní cenu Jaromír neobdržel dh'vejméní svého,
rozděliti, aneb jednomu přenechati, než až dospěje ku 24. roku věku
aby jim podíly vypočítané z gruntu svého. —- Bude tedy do toho času
jen právo míti, užívati tohoto jmění.
vyplatil. —
Tuto poslední vůli jsem vlast—
Ku konci chci ještě podati
formulář poslední vůle, jak obyčejně noručně sepsal a podepsal. —
V Komérově dne 25. února 1867.
započata
býva, podntýkaje,
dle
za ona docela
žádné formaže neb
Jaromír Hotový,
způsobu, kterak mé zhotovena býti,
pořizovatel.
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Výroční trhové na Moravě.
Dle nejvyllích nařízení neodbyvejí ee trhové nikdy v neděli a ve witch, nýbrž v den
předcházející nebo následující.
Arehlebov (okr. Ždánický) !. v out. před 3. v 2. pond. po sv. Michala, 4. na sv.
Lucii. Týh. trh každý čtvrtek.
ev. Fil. &Jak., 2. v out. před sv. Rochem,
lansko, l. v pon. pu ev. Tomáši : Aq.,
3. v outerý před uv. Šimonem & Judon.
?. v poud. před or Martinem. Trhy na
4. v out. po početí p. Marie. Den před
tím trh na dobytek.
vlnu: 1. v pond. na nebevstonpení, 2. v
Allsov (Amco, okr uchem.) ]. na Fil. :
pond. po svatém hlatouší.
Jak., 2. na Jíljíbo, 3. na Tomáše Ap. Blučina (Leučic, okres Židlochov.), ]. 1
Týdní trh každou středu.
out. avatodul.. ?.. ve čtvrtek po Václave,
Bánov okr. Uh Brod.) 1. v out. po stře
3. 9 out. po av. Mikuláši.
dopostx, 2. \“ out. po nv. Petru & Pavlu, Bobrová Dolni (Bohrau, okres Naomi-Ent.),
3. v out. po pozdvižení IV. kříže,-1. 7 out.
!. v out. před sv. Jiřím, 2. v omu před
po av. Lucii. Trh na dob. před každým
ev. Bartol., 3. v out. před všemi Bv., 4.
ročním trhem.
v out. před sv. Tomášem. Dob. trh v
Batelov (okr. JihL), 17 pondělí v [. post-d, pondělí před každým výr. trhem.
2. pond. po av. Jamulcřtit., 3. v pondělí
!. v out.
po nanebevz. p. Marie, 4. na av. Bar Bohrovů Horní (okr. NOVOI'DEIL),
po 3. král., 2. v pond. po ev. Vítč, 3. v
horu.
pond. po ev. Mart. Dob. trhy: 1. v pon.
po 3 král., pak na ostatní roční trhy.
Bouzov
Litovel.)
!. vpondělí
před sv.
Fab. a golu.
eb.. 2,
třetí pond.
po Velikonoci,
3. v pon. před ev.Maří Magd., 4. v p. před Bojkovice (Okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
sv. 'un. a Judon. Trh na len a ne přízi
před masopust. nod., 2. v pond. po Bož.
každou středu.
Těle, 3. ve čtv. po sv. Vavř., 4. v pond.
Beroun (Barn. okr. Dvorecký), 1. na obr.
po sv. Diviší. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a na obilí. Velké týhod.
GV.Pavla, 2. v pond. po 4. ned. Velk.,
3. v pon. po av. Anně1 4. v pond. po sv.
trhy: 1. ve gtv. před Vánoci. 2. ve čtv.
před Veikon. Koňský trh každý čtvrt. v
Leopoldu. Trhy nn přízi ten den před

výr. trhy.
poste; týh. trh každé pondělí.
Bergůtnl (Horní Město,okr. Rymař.) !. na BPŠOVICC(okres Ždiuický), ]. v pondělí
popelee, 2. v pond. po křížové ned., 3.
před Božím vetoup., 2. první pondělí po
v pond. po sv. Maří Magal., 4. ' ned.
sv. Martině.
po obětova'mí p. Marie. Koňský : dob. Boskovice (Okreeženu-ký). 1. v pondělí
trh každý jarmark. Trh tfdní : na přízi před Božím \'ltonpením, 2. první pon. po
každou ntředu.
sv. Martina.
Bllovlcc (okree Blech) 1. ? pond. po 3.
ned.. postní, 2. v pond. před atčtím sv. Boskovic?1 1. v pon. po ned. devítn., 2.
v pond. po w.Vítu,8. v pon. před ". Vde
Jana. 3. v ond. po ". Šimouě & Jude.
lavem, 4'. v pond. po ev. Kateř. Velké týh.
Trhy dobytčí v ty samé dny.
Biskupmlee (okn-.Hrotovický),1. na sv. trhy ve čtvr. před Velkou., Svatodauítky
a Vánoc. Koňitl trhové ve otvr. před kaž
Mateje ( únoru, 2. na av. Petra a Pavla, 3.
dým iarmarkem. Týhodni trh každý čtvrt.
v out. po av.BartoL, 4. v out. po “Jím-lu.
B 'leš \'l'lliů (Gross-Biteech,)Lv outerýpo Bl'llo (Brilum), 1. v třetí pond. v únoru,
2, v 2. poud. ? květnu., 3. v ]. pondělí '
rom., 2. v out. před Velk., 3. v out.
láří, 4. l. pondělí v prosinci. Každý trvá
po nanebevzetí Páně, 4. v outerý po av.
dvanáct dní, svitky . neděle nevyjímaiíc.
Pr. B., 5. ve čtvrtek před Vánoci. Tý
Obchodníkům jsou čtyry dní předzačátkem
hndni trh každý čtvrtek. Dobytčí trh
každého trhu k vykládání & prodaji all“
před každým výročním trhem.
Blíov (Včttan)1.prvníout.po sv.Jana Nep., in groaso povoleny. Hlavní trh na vlnu:
]. out. v červenci, který trvš osm dní.
2. první out. po nejsv. jménu P. Marie.
Trh na vlnu: !. v sob. před ev. Trojicí,
B_vtyške Osovn (okr V. Meziříčeký),jer
2. ten den před početím P. Marie. Keltští
mark dne 25. července, 2. v ooterý po _trhové : v pand. po každém trhu. Kromě
všech ovat. Dob- trhy den před tím.
toho bylo na stanovišti pro dobytčí trhy
Bytyěka Veverská (okr. Tišňovský), 1. před vybírajícím úřadem potravním na
v pondělí po av. Apollonii, 2. v pon. po
předměstí Olomůckém nahledujícícb 8
av. Janu Nepomuckém, 8. v pand. po
trhů koňských zařízeno: 1 první stí-edu
ev. Bartnl. 4. v pond. před ev. Šim. :!
v leden, 2. první středu v únoru. 8 první
Judon. Dobytčí trhy před každým v_xr.
stř. v důhnu, 4. první stř. v červen, 5.
trhem.
první stř. v červenci, 6. první stí-edu v
srpnu, 7 první stř. v *íjnu. 8. první stř.
Bllšltovlce (Lispita, okr. Budějov.), 1. v
pon. po Bot. vstup., 2. na den sv. Vavř. v liotop. Týd. trh každou středu a pátek.
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Brno Stare (Althrtlnn) 1. první pond. '

každý čtvrtek, potom dva velicí trhové
dubnu, 2. první pond. v červenci, 3. 2.
ve čtvrt. před Vánocí : na zelený čtvr.
Budlšov
(Deutsch), ]. na sv. Filipa aJa—
pondělí v říjnu. Každý trvá 6 dní. Za
poutkem každého trhu jsou jemuž před kuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3. na
av.
Ondřeje.
Velké trhyt 1. v sobotu
chůuejlcí čtyry dní k výkladu uhoží nr.
čen .
před květnou nedělí, 2 na sv. Tomáše
Ap. Trhové na. len ; na přízi každou
Brody Uherslt
(Ungar'uch Brod), 1. v
sob. Trh na vlnu &jara a na podzim
out. před 8 kr li, 2. ve čtvrtek po smrtué
po ostříhání ovcí po druhé sob. Trh na
neděli; 8. v out. po 6. nedělí velkon., 4.
koně a na jiný dobytek v sobotu řed
v out. po proměn. Krista. Pina, 6. v out.
květnon nedeli. Týdni trh každou so otu.
po ev. im. &Jndě. Dob. trh před kužd
ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek Budišov (Budischau, okr. Třebíčský), na
av. Ondř. Veliké týdní trhy: na. den sv.
Brodek (Prddlitz, okr. Proetěj.), 1. v out.
Tom. ap. & v pond. v paěiovém témdui.
před hrom., 2. v ent. před nar. P. Marie.
Buchlovlce (okr. Hrad.), l v out. po ohr.
3. v úte
po ev. Alžbětě.
ev. Pavla; 2. v out. po sv. Cyr. &Meth.,
Brtnlce ( ' nitz, okr. Jihl.), 1. v pond
8. v out.. po Boi.. Těle. 4. v out.. před
po novém roce, aneb den po nov. roce,
ev. Šim. : Judou. Dobytčí trh každý pon.
připadne-li tento svátek na pondělí neb
před ročním trhem.
úterý, 2. první pondělí v březnu, 3. v
první v pondělí v květnu, 4. v pondělí po Bystřice (v Jihlav. kraji), 1. v pond. po
sv. Jiří, 2. v pohd. po er. Jakubu, 3. v
ov. Wm, 6. v pondělí po el. anjelů etrůž
ných, 6. v pondělí po všech svatých. Do— pondeli po ev. Lndmile, 4. ve etředu po
er. Hevlu, 6. v pondělí po rv. Dorotě.
hytčí trhy zároveň &výročními. Pak ještě
Velké týhodní trhy: 1. v out. před Vel
jiných 6 trhů dobytčícb &sice v 8. čtvrtek
konocí, 2. v out. před všemi Svat. Trh
měsíců: února, dubna, srpna, října a. pros.
na len : přízi v pondělí po er. Havle.
Brumov (okr. kloh.), l. 14 ledna., 2. 7.
Trh na koně a na jiný dobyt. ten den
května, 3. 1. července, 4. 20. srpna., 6.
před každým jarm. Týhodní trh každý
21. října., 6. 16. pro:. Kdyby jeden nebo
out.. : útek.
druhý z těchto trhů padl na neděli nebo
svátek, odhýván bude výroční trh ná Byslřlcc (pod Host.), ]. první čtvrtek v
ostě, 2. na sv. Filipa & Jak., 3. \: out..
sledující všední den. Doh. trhy odbývají
se v ty samé dni, jako trhy výroční. TÝh. před ev. Jiljím, 4. na sv. Václava. Koňští
&
dobytčí trhové: 1. v sob. před prvním
trh každý out..
Brunselí' (Brnumeifen), 1. v out. Velkou., jarmarkem, 2. 3. a 4. ten den před jarm.
Týh. trh knždý ent..
2. ve středu před naneb. P M., 8. v pon.
po er. August., 4. v pond. po početí P. Bystřice llrubh u Olomouce (Gross—Wi
Marie. Trhové koňňtí. 1. v out. Velkou.,
atemitz). l. na. sv. Matěje, 2. v pond. po
sv. Filip. : Jak., 8. na sv. Butol., 4. na
2. v pond. po ev. August. Dobytčí trh v
pond. po sv. Augustina. Týh. trh každou av. Ondřeje.
etředn : sobotu.
Bzenec (Biaenz), 1. v pond. po okt. ".S.
Brušperk (Brauneberg) ]. v pátek před králů, 2. v třetí pond. v poutě, 3. v pon.
po Janu [(ř-tit...4. v pnnd. po sv. Václave,
květ.. ned., 2. onterý před nanebeszerím
též koňůtí : dobytčí trhové. Týdní trh
P. Marie, 3. v onterý po ov. Kateřině.
každý pond. & čtvrtek
Břeclavn (Lundemhurg), 1. na sv. Jiří, 2.
v úterý po nnr. P. lí. Trb na vlnu: 1. ClirOpin (oltr. Kroměř.), ]. v pondělí po
druhé neděli Velkou., 2. na. Jiljího, 3.
dne 6. června, 2. 23. září.
Březová (Brilum, okr. Svitav.), 1. v pon. _na sv. Havla.
(okr. Třebíč.. kraj Jim.), \ýr.
před obrácením sv. Pavla, 2. v pondeli ('áslovlre
& dob. trh; 1. v out. po zvěstovnní P.
po nalezení sv. kříže, 4. v pondělí po po _ Marie, 2. v out. po ev. jm. P. Marie.
zdvižení ev. kříže, 3. v pondělí před Lu ('erná llnrn, L' na sv. Josefa., 2. v out.
cií, 6. v pondělí po ov. Markytč. Velcí
před Fab. & eb., 3. na sv. Vavřince,
trhové: 1. před květnon ned., 2. v sob.
4. \? outer-ý před ev. Havlem. Týh. trh
před nar. Páně. Trhové na vlnu a na _každou středu.
koně v outerý před každým výročním (Tervená Voda (Rothwaeaer), ]. v pond.
trhem.
před Fahiunema ebaetianem, 2. ? pond.
Bucovice. 1. v pond. 0 nad. maeopnetní, po Fil. : Jak., 3. vpon. před rozesláním
2. v pond. před Sv. uchem, 3.v pond.
ap., 4. v pond. před poevec. chrámů. Do
před Bnrtol., 4. v pond. po ev. imoně &
bytčí trhy: 1. ve čtv. po středopoatí, 2.
Jndě. Koňský & dobytčí trh ten den po
ve středu před zeleným čtvrlkem. 8. ve
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.
čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh. trh
Budějovlce Moravnké(Mihrisch-Budwitz), _každou etředu.
1. v out. po 3 králích, 2. v out. před ('ejkovlce (okres Hodonín), 1. v pon. po
ov. Marku, 2. v pond. po ev. Kuuignndč.
Božím vstoupením, 3. v out. po sv Jiljí,
Trh na vlnu: 1. dne 16. máje, 2. v pon.
4. v out. po ev. Havla. Dob. trh na. den
po sv. Václ.
před každým výročním trhem. Týh. trh
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obricenim sv. Pavla, 2. v pond. před sv.
Jos., 3. v pond. před sv. Jan. Křtit., 4.
v pond. před sv. Mart.

postní, 9, v outerý po Vavřinci, 3. v out.
po sv. Františku Serafina, 4. v out. pt
sv. Mjknhui, b. v onterý před vetonp Dunajovice Horní (Ober-Danowitz,okres
Páně. Přední trhy: ten den před kaldým
Znoj.),' !. na sv Marks Ev., %. ns. pov.
sv.
0.
jsrm.Dobytčí trhy: 1. třetí středu v postě
2. druhý pondělí po sv. stř., 3. druhý Dunnjovlce Dolni (Uuter—Unnowitz,okres
pond. po sv. Františku Ser-, 4. na druhý
MiknL), 1. v pond. po sv. Jiljí, ?. v pond.
po sv. Lucii.
pond. po sv. Mikuláši, pak první středu
v každém měsíci Týh. trh kudon sobotu. Dvorecmof), l. v poud.po sv. Trojici, 2. v
Dalešice (okres. Emmy.), 1. na památku
pond. před vč. Svat. Týh. trh kazdý pátek.
sv. Pavla. 2. na sv. Leopolda. T_Ýh.trh Dvorce (H&Beinv Mik. okresu). týhodní
trh každý čtvrtek.
katdou středu.
_
Dambořlce (okres Zďňnický), ]. v pond. Frenštát (Fl—ukončit), 1. v out. po novém
roce, 2. v om. po prov. ned., 8. v out.
po Božím vstonp., 2. v pond. po sv. Mart.
Týhodul s dobytčí trhy ve středu ode
3—0
sv.keňské
Janu Křtit.,
4. v!. out.
po ".V'ůcl
rhy
: dob.:
v poud.
po nuv.
středy popeleční až do velkou.
Donbroúce (okres lsnenský),]. ' pond. roce, 2. v pond. po provodní ned., 3. v
po sv. Fabiano :
bsatisnn., 2. \! out.
pond. po sv. Janu Křtit., 4. v pond. po
sv. Václava.
svatedgňní, 3. v pondělí 0 sv. Bartol.,
4. na Sim. : Judo. Koňak a dobytčí trhy Pryštat (Preistsdt, okres Holešov—.),
!. dr.
v sobotu řed každým výročním trhem.
pond. po Jmeno P. Jtžíše, 2. v pon. po ns
Donbrsvni
(okres Tišnov.), 1. na den ncbevstonp. Páně, 3. \“ pond. po sv. Jiljí.
sv. Fsb. :
b., 2. na sv. Jana křtít.,
4. v pond. po sv. Mikuláši. Velké týh.
trhy: ]. v pond. po květné neděli, 2. v
8. v pondělí po povýůení ev. kříie, 4. na
sv. Ondřeje. Koňští trhové: !. v pond.
pond. po sv. Petru a Pavla, 3. v pond.
po sv. Václava.
po emrtnd neděli, 2. v pondělí po vstou
!! Olomouce, ]. na. sv. JoJ—efs,
pení Páně, 3. v pondělí po Anj. Strážcí. Frydlnml
Týb. trh každou středu.
2. v out. evstudnňm', 8. v pon. před sv.
Mstonšem, 4. na sv. Tomdšc. T_fhod. trh
Deblin
((okres Tišnovský), ]. nn. den sv.
kazdý pátek.
Fab. & bob.. 2. třetí peatní pondělí, 3.
pond. po uv. Michsln, 3. první pondělí Frydlsnd (Okr. Místecký), !. na sv. Jiří,
2. pon. po sv. Petra a Pavlu, 3. v pon.
po M\aďůtek.
Dědlce(okr. Vyškovský).'Trh každý pand. | po sv. Matonňi. Trh dobytčí před ročn.
trhy.
Dlouhá Loutka (Unter—Langendorf,okr.
Unient-.), 1. v stř. před Velkou., 2. v pon. Fulnek. !. v pond.. před sv. Fab. .. Šeb.,
2. v out. před krůt. ned., 3. v pond. po
po sv. Bnrtul., 3. v pond. před sv.M=k..
navštiv. P. Mnrie, 4. v pon. po sv. Frant.
4. v pond. po sv. Trojici.
Dohromčllce (okr. Kojetín,), [. ns. swat. Ser., 5. v pond. po sr. Barboře. Trh ns
Jiří, 2. v pond. před Porcinnk., 3. ns sv.
len :. přízí na každý výr. & týhod. trh.
Koňňtí s dobyt. trhové: !. v ent. před
Ondřeje. 'l'ýh. trh každý čtvrtek.
Domnštót (Damindt), 1. první pondělí'
krétuon nedeli. 9.. v pond. pol sv. Frant.
Ser. Trh na vlnu dne 1. června a. 6. říj.
postě, 2. dne 28. října. Trh ns vlnu 16.
Týh. trh haldou sob.
máje. Trh kazdou sob.
DrnhOIOušc (okr. Brna.), 1. na sv. Val., Goldštein. 1. v pond. po smrtné neděli,
2. dne 25. dubna, 8. v outerý po sv. Váv— 2. na svit. Linharta, 3. na den svatého
řinci, 4. dne '..1. prosince. Týhodní trh
Matouše. Týhodní trh každé pondělí &
p útek .
kazdý out.

Drnoholce

(Durnholz), !. v pon. po tíech Guntramovlce čiliGuntrovlce (Guntera

dorf, okres Libsvský), l. v pon. po kých.
králích, 2. v pondělí po kýchavně ned.,
ned. spolu trh nl. koně, '2. v pand. po
3. v pond. po třetí ned. velkou., 4. v
Bartol. :: trhem ns endy.
pond. po sv. Bartol., 6. v pondělí před
Brígit. Trh konský v sob. před prvním Hnoulico (Gmdlered'orf, okr. Znoj.), trh
každou sob.
'
jsrm. Týh. trh každou středu. Trhová ns
dobyt.: ve středu po 3. hráli:-.h, 2. ve Hodonin (Gliding), 1. v první pon. v po
stě, 2. v pond. po kříž. ned., 3. vout. v
středu po třetí ned. poutní. 3. v out. po 3.
ned. velikou., 4. v out. po sv. Bsrtolom.,
týdni e\. Vavřince, 4. v pondělí před
&. ' out. o sv. Brigitě.
ev. Šimonem s. Judon. Koňští s dobytčí
trh: 1. v první pond. v postě, 2. v pon.
Dřevohostťce (okres Uh. Brod.), 1. druhý
on
0 hromn., 2. v out. po sv. Filipu & po sv. Šimonn s Jndě. Trh na vlnu:
Jik., 3. v out. před nsr. P. M., 4.drnh_\' I. v onterý po Božím Téle, 2. v úterý
před Vánoci. Týdenní trh každou diodu.
out. po všech Svatých. Trh ns vlnu: !. v
pand. po sv. Jiří, 2. v pon. pu sv. Václ. Holešov. 1. v etředop.. 2. v ent. po 1302.
Tele, 3. \! out. po ev. Anně, 4. druhý
Koňský : dobytčí trh: v pond. před kud.
out. po sv. Václavu, 5. ve čtvrtek po sv.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.
Dub (v okr. Olomouc.), 1. v pond. _před aníi, :. nn těchto 8 dní ty'h.. trh. Trh
91k
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na len, na přízi a vlnu \) týhodních tr lluetopcč (okr Hranický),1. ' out. po hro
zích každou středu. Dohytčí trh ve čtv.
mnic., 2. ' out. po ev. Fil. :| Jak., 3. v out.
po ev. Vavřinci, 4. v out. poviech Svatých.
"před
valným
trhem. l. v ond.
Trhové týhodní katdý čtvrtek.
olomouc
(Olmtltz,
ned.
v okt. ev. 3 lmííů, 2. vppond.ptpo sv. Hustopeče (Auepitz), !. ve čtvrt. před ev.
Jiří., 3. třetí pond. po ev. Janu Křtit.
Prokop., 2. ve čtvrt. před ev. Nikod., 3. ve
4. druhý pond. po sv. Michala. Velké
čtv. před o.poevícením. Velké týh. trhy: 1.
týdní trhy ten den před každým rodní“
ve čtvrt. před hromn., 2. na tel. čtvrt., 8.
ve čtvrt. před svetod. evdt., 4. před Vánoc.
trhem. Trhy na len a na přízí předjarm.
a o jarmarcích, také kařdon etředn a eo.
Přední trh ten den předkaLjn-m., koňský
botu o obyčejných trzích. 'h'by ns vlnu.
a dob. trh kazdý čtvr., potom dob. trhové
]. ve středu po ev. Duchu, 2. ten de
v pond., 7 out. a ve stř. v kud. témdni
k přihndní a odehndní a k prod. ekopov. a
před ve. Svat. Trh na koně a dob. vždy
vepřovéhodobytka. Trh na vlnu: !. ve stř.
8 dní před každým jarm. Obyčejné týdní
trhy ve středu a eob.
po B. Tělo, 2. ten den před ev. Havl.
Hostěradlee (Hoeterlitz, okree Krumlov.) Hvězdllce (okr. Bučov.) !. na postní stř
po ev. Duchu. 2. na sv. Martina.
1. v out. po ] ned. po devítn.. 2. v out..
po křížové ned., 3. na M. Magdal., 4. na Ivančice (Vandíce, Elbenecbíta), ]. v pond.
sv. Lndm., 5. na av. Kateřinu. Padnouli
maeop., 2. v pond. po ev. Urb., 3. v pond.
pak tyto tři výr. trhy na eob., nedeli
před naneb. P. M., 4. ve čtrr. po ev. rů
neb pondělí, drží se nastávající out.
ženci, &.první pond. v adv. Dob. trh před
Týdní trh každé p0nd.
kutd. trhem výr. Týh. trh 7 out. a v pát.
Hostim (Routing, okr. Buděj.), 1. v první Jantel čili Janov (Johnnniuhnl, okr. Šim
bereký). !. na sv. Jiří, 2. v pond. před
pon. po sv. 3 králích, 2. v pon. po em.
unros. P. Mar., 3. na av. Tom. ap. Velký
ned., 8. v pon. po ev. Fil. a Jakuba, 4.
týdní trh v out. evatod.
v pondělí po sv. Michala. Trh na len,
přízi, vlnu., koně a dobytek v sob. před Jaroměřice (Jeroměřitz),!. na sv. Valent.
každým jarm.
 2. v pr
out. po Angole Meriči (v pond.
Hrádek (Erdherg, okres Jaroch) roční trh
před tím dobytňi trh), 3. na ev Marketu,
na av. J nknbn Větě.

4. na av. Mat. Ev., 6. na av. Martine. Tr—
(Hradiech), 1. druhý out. před h0vě na koně ajiný dobytek drží se ten
masopustní ned., 2. v out. po třetí ned.
den před jarm. totiž 13. února, 12. červc.,
21. září a 10. listopadu. Trhové týh. od
velkou., 8. v onterý po av. Marketé, 4. v
14. zdí-í az do 1. dubna každou sobotu.
outerý po narození P. Marie, 6. v out.
ev. Martině. Přední trhy: ]. v druhé pon. Jaroslavlce (Jaroclavitc),!. v pond.po Boz.
-před masop, neděli, 2. v pondělí po třetí
T., 2. v pond. po ev. anř. Týh. trh každý
ned. velkon., 3. v pondělí po nanebevz.
out., 3. v pond. řed. ev. Michalem.
P. Marie. Trh na len :. přízi o předních Jedovnlee (okr. lan.), 1. v pon. po hrom.,
trzích, těl ve středu a v eobotn po celý
2. v pond. po bílé ned., B.v pond. po ev.
rok. Trh na vlnu o předníchtrzích. Konetí
Trojicí, 4. v pond. po av. Václavu. Koňaký
trhové každé pondělí. Trh na dobytek
:. dobytčí trh. v pond. po každém jarmarku.
pak týh. trh ve stř. a v eob.
Týhod. trh každé poud. Každý výroční trh
Hranice (Weieekirchen , 1. dne 24. března,
po 8 dní se povol. v prodeji a v koupi.
2. v pond. po cv. J
bu Starším, 8. v Jemnice (Jamnitz), 1. na av. Apolenu, 2. v
out. po ev. Michal, 4. v out. po ev. Bar
pond. po třetí ned. Velk., 3. v pon. po Boz.
boře. Trh na vlnu: !. v on. první po
Tělo. 4. na sv. Jak, 6. na av. Mich., 6. v
ev. Janu Nep., 2. v první pond. po ev.
pond. po ev. Ondřeji. Trh na koně a dob.
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4
ten den před knž. jarm., potom první out.
jarm. na narození P. Marie, v sob. pI-ed v každ. měs. Týh. trh kaz. out. a sobotu.
sv. Lucií. Trh na len, přízí, vlnu, koň—
Jevíčko (Gewitech), 1. v pond. po devitn.,
ský a dobytčí na den před::. trhů.
2. v pond. po 4. ned. Velk. 3. v pand. po
Hrozenkov (okr. Brod.) 1.v out. po sv. Cyr.
ev. Bartol., 4. v pond. před ev. Kateř. Trh
a Math., ' out. po ev. Urb., 8. v out. po
na len a přízí kazdý out. po celý rok. Trh
nanebevz. P. Marie. Týb. trh každý čtvrtek
llrušovan (Gmebnch,okr.Jaroelaveký),l.' na dobytek každý. out.
dne 2. le ., 2. na sv. Fil. 0.Jak., 8. na sv. Jev-Išovlce (Jaiepitz, okr. Znojemň, roční a
dobytčí trhové: 1. v out. po ev. Matěji, 2.
Vavř., 4. na sv. Mart. Týh trh každou sob.
druhý pond. po ev. Jak.. 3. v pond. po nar.
Hulín, 1. v out. před ev. Fab. a Šeb., 2. '
P. Marie. 4. v první pond. adventní.
pond. po ev. Trujidí, 3. v pond. po ev.
Bnrtol., 4. v out. po sv. Harla; na dobyt. Jihlava (Iglau), 1. ve čtvrt. po n.matěje,
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
?. ve čtvrt. před ev. Jan. KH.. 8. ve čtvrt.
obilí: v out. každý týden.
po ev. Ludmíle, 4. ve čtvrt. po ev. Knteř.
lluzovú něm. (Deutschhausen okr. Stern. ,
Trh na vlnu: !. vě čvrt. před Petronil.,
2. ve čtvrt. před ev. Vnrěílou. Přední trh
1. v pond. po ev. Janu Křtiteli. 2. v pond.
před vi. 4. jermarky. Trh na len a přízi:
před Volk„ 8. ' pand. po ev. Mich., 4. v
' pond. po av Lucii. Týh. trh hid. sobotu. !. ten den před ev. Jan. Křtit., 2. ten den
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před ev. Keteř. Trh na kone .. dobyt.. před Kojetín 1. v út. po 3. ned. velit., 8. v
kud. inmark. Týh. trh kud. out. :. sob. út. po ev. Matouii, 8. v út. po ev. Mn.
(. v ůt. po ev. Fab. & Seb. Trh dob. v

.Ilmrnrnov (Iegrowitz, okr. Novera.), 1. v
pondělí po nanehevlt. Pinč, 2. ' pond. po

pond. před kud. jarm. Týh. trh hdd.

středu.
povýč. ev. kříže. Velic! trhové: 1. v pand.
po emrteé ned.. 2. v pond. před ev. Tom. Kultury (okr. Přer.). výroč. :. deb. trhy:
ap. Dobylčí trh po nenebevetoup. Pine.
1. 2. pond. po sv. 8. král., 2. v pon. po

Jiřice (Iritz, okr. Kreml), 1. v out. po smrt. 2. ned. velk., 8. v pon. po ev. Pete Pav.,
ned., 2.út. po ".anř., 8. út. po 24. říjnu. 4. v pon. po ev. Frant. Ber.
Jlčin Nový (Neutitschein), 1. ve středu před Konlce (okr. Olom.) [. v pond. po nar.
obrácen. ev. Pev., 2. ve stř. před ev. Du
P. Marie, 2. ve etředu .před ev. Mart.
chem, 8. _veetř.před ".Vevř., 4. ve středu
Hlavní trhové: ]. ve úřadu před velk.,
před ev. Sim. : Jud. Trh na koně : dobyt.
2. ve středu před vánoci. Dob. trh v
ve dny trhů výroč. Trh na len e.přlzi jako
pon. před velik. : ve středu před ván.
týh. trh Raid. eohntu. Trh na. vlnu: první
end. v červnu a druhé pend. v listopadu. Koryčany (okr. Kyjov.) v út. po nov.
roce, 2 17út. po bíle ned.. 3 v út. po
Jlxin Starý (Alttitachein); 1.v pond. po drn
ev. Troi.. 4. v út. po ev. Vevř. Týhod.
zebné ned., 2. pand. po ev. Petr. . Pev.
trh každou středu. Dob. trh v pond.
8. pond. před ev. Vic. Koneký & dub.
před
každým výročním trhem.
trh ' tytéž dny
.Ilvovů (Giebnn, okr. Štern.), !. první Kostelec (okr. Plum), l. v út. po druhé
ned. velk., 2. na. av. anř., 3. ' dt. po
ve etředu před Boiím vstoup. 2. ten den
nenebevutoup. Páně. Trh na obilí kazdý
před ev. Bartolom. Trh týhodui kazdý
út. po celý rok
pondělek.

Kamenice (okr. Jihlam), !. v out. velik., Krůlico

(okr. Prostěj.) !. ' pond. po

2. na sv Jnk. Věta., 8. na av. Vid., 4.
pmvodni ned., 2. v pand. po sv. Jiljí.
na sv. im. : Jnd., 5. ne. ". Tom. np. Krása (okr. Mezek), 1. 2. pendělí po sv.
Dób. trh. ten den před hald. jnrm.
Jiří. 2. v pond po ev. Vavř. Týdni trh
Kertouey (u Brna.) dob. trhy: 1. v ůt.
každý pátek.
po knň. trh. Bměneh. v břez., 2. v pon. Kroměříž (Krmeier), !. druhý pond. '
po ev. Troj., 8. v pond. po ev. Václ., 4.
postě, 2. v pond. po čtvrté ned. velkou.,
út. po koň. trhu Brněne. v proc.
3. v 6. pon. po sv. Duchu. £ out. před
Kounice Dolní, 1. na sv. Feb. 3 Šeb., ev. Mat 5. ' out. po ev. Lucii, 6. v út.
2. na den sv. Joe., 8. na den sv. Flor.,
po ev. Domin. Přední trhy 1. v &. sob.
4. na. ev. Jana křtít., 6. v pond. po ev.
po ev. Duchu, 2. v den po ev. Mat. 8. v
Felixe Adeku, 5. ' ůt. před rv. Knteř. _den před ev. Lucii. Trh na len & přízi
Pud-neli !. 2. 8. neb 4. jenu. napdt., sob.
kud. týh. trh. Trh ne vlnu ve stř. po 4.
neb ned., drží se v příští pond. Trh ne.
ned. velk. Trh na koně : doh. 8 dní před
obilí had. čtvrtek.
výroč. trhy. Týh. trh každou sobotu.
Kounice Horní, l. 10. dub., 2. 14. čer— Krumberky (Křivč Hora.)1. v out. velk.
vence, 3. 3. říje., 4.9. listop. Padnou
2. na sv. M. Mejd., 3. v pond. před nv.
li'trhy na rob., ned. neb "útok, drhíee Alžb. Trh hoňeký e dob. ten den před
každým iam.
den potom.
Kelč (Kelče), !. v út. před ev. Matěj.. 2 Krumlov
(Milu. Kromau), 1. v pon. po
v pand. po sv. Fil. & Jak., 8. v pond.
hromn., 2. v pond. po ". Fil. .. Jak., 8. '
po pordv. "__křiže, 4. v út. po navšt. P.
pand. po Porcidnkule, 4. v pond. po ev.
Mar., 6. v pond. po av. AH. Týh trh ve
Mnrtině. Vel. týh. trhy. 1. na zel. čtv.,
čtvrtek v kazdem témdni,
2; ten den po ev. Tom. ap. Trhy. u. len
Klobouky (v okr. HuetOp.) 1. v pond.
n na přízi: ]. v pond. před sv. Cyr. &
M., 2. na av. Annu, 8. na. sv. Martina.
po sv. Troj., 2. v pond. po Vav.. 3. v 2.
pon. v posté, 4. po Vevř., 6. na. e. Barb.
Týh. trh každý čtvrtek.
Trh na dob. den po Enid. jarm. Trh na. Křenová (Króneu, okr. Třeb.) ]. v pend.
obilí každé pand.
po velk., 2. 24.. června., 3. v pon. po

Klobouky

(v okr. Brodek) !. v út. p'o

eV. im. & Jndě.

obrác. ev. Pav., 2. út. po velk., 8. na Křižanov (okr. Velk. Meziř.), !. v out.
sv. Jak., 4. na den sv. Jiljí, 5. v út. po
před ev Feb., 2. ten den před sv. Jos.,
posled. ned. svatod. Veliký trh v pond.
8. v out. před P. Mu. one!., 4. v out.
před nar. P. Krista. Trh na doh. ten
před sv. Kat. Ked-ký & dob. trh před
'den před Reid. jarm. Dob. trh každé
hald. rod. trhem; trh na. vlnu ten den po
pand. po celý pdet. Trhy obyčej. klid.
ev. Pet. & Pav., týdn! trh každý pitek.
střed. po celý rok.
Křtln (Kiritein) [. v sobotu po Božím
Kllnlco (Knihitz, ohr. Bock.),]. 16. červ. po žlm vstoupení, 2. na navštiv. p.
2. 7. října. Velké týdnl trhy: 1. v pon.
Marie, 8. v pond. před narex. p. Marie,
po ev. Markem, 2. v pon. po ev. Frant.
4. ' pond. po všech Svatých. Dobytdf
Ser. Roční trh na. dob. v pond. po sv.
muni.
.
tr
trllzmdopoledne před každým výročním
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Kunovlee

(okr. Hektor.), !. ponděli po

hromn.. 2. v pon. po bílé ned., 8. dne 4.
červ., 4. v out. před nar. P. Mute; týh.

trh kud. pon.
Kunštát

1. dne 2. led., 2. v pon. před vb.

Svat.; trh na vlnu: !. nnJ. lit-tit. 2. mt
sv. Vlci.
Kuřim (Gure'n, okr. Tien), 1. v pond. po

v out. před ve. Sv. Přední trhy ten den
před kazd. jerm. na ten, přízi. vlnu :: do
byt- Koň. trhy; 1. dva týdny, totiz: od
stř. v 2. ned. postní už do pátk. ? příět.
týd. 9. 2. týden po 2. ned. postní po 2.
týd.. od stř. až do druhého pát., týh. trh
v pond.
|.ip0v (okr. Strašín) [. 2 út.. po velk.; 2.
v out. po ve. Sv. Dob. trh don před tím.
I.lptbi (okr. Vsetín.) 1. v out. po nov.roce.,
?. na den sv. Jiří, 3. v out. po ev. Pet.
& Pav., 4. v out. po ev. Vdo. : spolu i
trh na doh. Trh týh. každý out.

ev. Fab. & eb., 2. v pond. po sv. Jiří, 3.
na. sv. M. Maid. 4. v pon. po rtech Bv.
spolu i trhy na, dobytek.
Kvasice (okr. Krom), !. v pond. před
hromn., ?. na druhý on. po velk., 8. na Lišeš (Ldsch), l. v pon. po ev. Fab. .
sv. Václ., když ten sv tna. ned. připadne,
eb., 2. v pen. po Boi. vetonp.. 3. v pon.
v on. na to se odloží, 4. v pon před
po sv. Jiljí, 4. v pon. peer. Mart.. týh.
n
adventní.
trh každ. pond.
Litenčlee (okr. Kmen) !. v 4. pon. 13
“%“"
(Gaya), 1.
ned.,
. v evatod.,
3. r7 out.
out. před
po květ.
er. anjel“
posté, 2. pon. po ev. Pet. & Per., 3. v
St., 4. v 1. out. v adr., 6. ve čtvr. po
pon. před sv. Mat., ). v 2. pon. před
sv. Lucií.
hromn.; trhy komise: 1. ve čtvr. po smrt.
ned., 2. ve čtvrt. před sv. Duchem. Při I.ltovel (Littau), !. v out. pu obr. ev. P.
tom také ten den před. hald. jnrm. trh na
2. v ent. po smrt. ned., 3. v out. před ev.
Jan. Křit., 4. v out. před ev. Mich., 5.
koně a dob.; týh. trh ku. út. & pát.
na av. Miku). Přední trhy v rob. před
Lanžhot !. \—out. před ev. Duchem, 2. v
těmi jam; trh na len . řízi na obyč.
r ont. po n. Bertol., 3. v out. po všech
rocni & t'h. trhy. Koňak . doh. trh 8
Sr. Trh na dob. před výměn. Kdyt rů.
Bv. v pon. připadne, byvi dob. trh také
dní před Janu.; týdn! trhové Laid. pon.
v outer-ý.

: pátek.

Lenka (Wiese), 1. lesté pon. po veL, 2. v Lomnice (okr. Tim-lov.)„L dne. 7. ledna,
pond. po jménu P. Marie, 8. ? pond.
2. v pon. po drei. ned., 3. v pond. po
po sv. Martině.
sv. Innoc., 4. v pon. po sv. Havle, téz
Lednice (Eisgmb), l. v ont. po ev. třtmh trh na dob.; týh. trh ve středu.
hrál., 2. v pon. po 4 ned. velk., 3. v pen. Loštice (okr. Tišnov.), 1. v out. po sv.
po sv. Jiljí, 4. po první ned. adven; týh.
8. král., 2. v pon. po Judika, 3. \: ont.
trh každou středu.
po av. Pet. & Pav., 4. v out. před vě.
Letovice !. v pom po ned. kýchavné, 2.
Svatými.
po er. Pot. & Per., B. v pon. po ev. Jiljí, Lysice (okr. Kunět.), 1. v out. po hmmn.,
4. v pon. o sv. Mart. Vel. týh. trhové,
2. [ út. po sv. Jiří, 3. 1 out. po ev. Bar
tolom., 4. 1. out.. před 1. ned. adventní.
1. ve utře u před velk., 2. ve stř. před
Před katů. jarm. jest kOň. .. dub. trh, a
ev. Duch., 8. ve eti'. před ván. Trhy koň
ten den po jarm. trh na vlne; týla. trh
ské: 1. v pon. po druhé ned. post., 2. v
každ. eobotu.
pon. před jarm. ev. Pet. . ťnv., 3. v
on. před sv. Jiljí., 4. v pon. po jarm. sr. Melenovlce (okr. Napaj.) l. ? pond. po
w. Valent., 2. v pond. po 4. ned. vel.. 3.
art. Přední trh den řed hai. jerm. Trhy
nn vlnu: v out. p
nejez. ev. kříže. 2.
r pond. po ev. M. Mejd., 4. v pon. po nv.
val.; trh hid. čtvrtek.
v ent. po povýšeni sr. kříže.
Lhota hroznů (okr. Suiza.) [. v 4. out.. Medlov (Medina, okr. Zidl.) 2. \? out.. po
sv. Jenn Ev.. 2 dne 2. července 8. dne
v postě, 2. v 4. out_ po velik., 8. v 2.
21. :;de
out. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v adr.
Týh. trh každý úterý.
Měnín (Mdnitz, okr. Židl.), !. !; out. po
leovú (Liebnn), !. v pon. po jm. Jez., ev. Mark., 2. v ont po ev. Frant. B., 3.
2. out. po ev. Mikel., týh. trh hid. stř
2. v pon. před Rog—ete,3. na av. Jakuba
větě., 4. na av. Mart., &. nn ev. Josefa; Měřín [Wolleim ok. Vel. Mezihl. 1. na av.
Mat. ep., 2. na av. Sever. Doh. trhy v dt.
před kežd. vodn. trh na dob., vlnu, přízi
: len.
před velkou., před ev. Duch. : po poč
P. Marxe.
Libiny nem. (Deutsch-Liebeu). ]. v pon.
[Wnlachiech-Meze—
po sv., Valent., 2. v pon. po vetoup. P., Mezlřič Valašská
3. v pon. po naneh. P. Marie, 4. v pon.
ritecbl, l. v out. pn sv. 3 král., 2. v út.
před vi. Sv. Trh na koňů ; doh. !. v
po ev Troj.. 3. v út., 0 ev. Bert. 4; v
sob. před 1. roč. trh., 2. dne 2. list. .
út. po av. Mart., 5. v ut. před kv. ned.:
trh. na vlnu: ]. v út. před ev. Jen. N., 2
adne-li na ned., dne 31. Hjnn; ty'h. trh
dý čtvrtek.
\? out. po .v. Terezii. Dob. trh ten den

L

před klid. jaru.; týh. trh Iaidó pond.
nik (Leipnik) !. v út. po obr. ev. Pav.,
ve čtv. po ned. druieh.. 3. ve čtv.,po
B. Tele, 4. 2 out. po ev. Jak. . Anně, 5. Meliřič.
out. po Velká
ev. Fab.[Groše-MesaritschL
e , !. v out. po [.bíláv
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ned.. 3. v out. po ev. Prok., 4. 9 out. po Nedvědice. !. v ent: po smrtné nad., 2.
av. Maxm., 5. v out. po nv. Ondř. Velke
v out. po sv. Horkou, 3. 7 out. po sv.
Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnekém jnrm.,
trhy týla.: ]. na velký pátek, 2. na av.
Tom. np. Přední'trh před kaz. trh.; trh
před počet. P. Marie. Týh trh. kaz. noh
nn len, přízi, koně a jiný dob., ten den Němčlce !: Brne, 1. první out. po nov.
před ků. jarm., týdn! trh hald. středu roce, 2, v out. před Bozím Telem.

a pátek.
Němčlce u Olomouce, ]. v útery po smrt.
ned. 2. v out. o Bortel.
)lllullov [Nikolehnrg], l. v out. ,po av.
Fab. : Š.. ]. v out. po druž. ned. 3. v Německé (okr. ovom.), 1. dne 7. máje.
2. dne 11. září. Dobyt. trhy na oba jnrm.
out. svatod., 4. v out. po nv. Muketě, 5.
v out. po nnneh. P. Marie, 6. po ev. Václ., Nivnice. !. v druhý pon. postní 2. druhý
7. v out. po nv. Mal-t. Přední trhy: ]. 4
pon. po Boz. Tele, 3. v. pon. po. nar. P.
dní před ]. jnrm., 2. 8 dní před druhým,
H., 4—druhý on. po ev. Martině. Dobyt'
. trhu.
8. 4 dní před sedmým; trh na koně : [L'-trh o každ.
rozličný dnb.
Nosislava (Nualeu, okr. ŽidL), 1. out. po
Mlkulovlce [Niklowitz, okr. Znojem.], 1. ev. Janu křtít. 2. 7 out. po ev. Martině.
na sv. Jak., 2. na av. Mart., 3. v pon. Nová Ves (Neudorf, okr. Onu.), 1. v out.
po sv. 8 král., týh. trh. kaz. čtvrtek.
po nv. Frant. de Paul., 2. v out. po na
nehemtí P. Marie, 8. v out. po nv. Mik.
Miroslav [Mislitg okr. Krum.], 1. na sv.
Trh
dobytčí před jarm.
Flor., 2. na sv. Jiljí., 3. 7 out. po pam.
dušiček.
Nové Město (Normanům. 1. ve středu po
hromn., 2. ve stř. po ev. duchu, 8. ve ntř.
Mírov [M(knu, okr. Moheln. , l. v pond.
před ev. Jak., 4. ve stř. po rv. Frant.. 6.
po bílé ned., 2. vpon. po oreinnlr. 3. v
pon. po Šim. : Jude.
ve 6.er po ev. Ondřeji. Pek ketdý den
před jnrm. koňský a dobytčí trh.
Mistek 1. na tučný čtvrt., 2. před liv. ne
deli, 3. ve čtvrt. po B. Těle, 4. ve čtvrt. Olbramkostel (v Znojemsku), 1. dne 26.
března., 2. dne 20. srpna. na sv. Bernarda.
po nnneh. P. Marie. Koňský . dob. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
Dopol. trh na. dobytek.
may čtvrtek.
Olbramlce (Wolframitz, okr. KrumL) l.
Modřice lMUdrltz, okr. Brn.] ]. 2 pon.
na.na
obr.eV.sv.Michale.
Pavla, 2. 7 out. po ev. Troj'si,
3.
po sv. 3. král., 2. v pon. po lv. Flor., 3.
druhý pon. po sv. Bart., 4. dneaříi. Olešná (okr. Blum)roční trh dne 23. června.
Mohelnice [M&glitz),1. v pon. po hned. Olešnlce(0els) 1. v pon. po Bolím vatonp.,
2. v pon. po ev. V501. Trh na vlnu v out.
po devltn., 2. v pon. po kříž. ned., 3. v pon.
po sv. Mart. Koňské trhy: l. v pon. před
po nnn. P. Nar., 4. v pon. po sv. Murt.
Velký týh. trh. v pon. po naneb. P. Mu.
av.
2. V
vran.
po 4.
Božímvetoup.,
Trh. týh. každou eoh. Dva koňské trhy:
B. vFab.
pon.&Šeh.,
po sv.
clem,
v pon. před
ev. Martinem. Týh. trh kal. poud.
ve čtvr. před kříž. ned. : ve čtvrt. před
ev. Martinem.
Oleksovlce (Olkovitz, okr. Zn.), 1. na. den
naští v. P. Mgr. dne 2. čer-vc.; připadne—li
Molnelno [okr. Náměbtl, !. v out. mto
tento svátek nn mb. tedy ten pond. po
dni.. 2. na sv. h_letonňe.
něm., 2. v pon. po Roucho.
Markos-Ice [l)ltl'.ZdánickýL l. v pon. před
Olomouc
Viz Holomouc na straně 131.
ev. Janem křtít., 2. v pon. po nar. P. M.
Velk. trhy: v pond. před velkou. a ve Opatov 1. v úterý po zvónt. p. Marie, 2.
středu před vánoci.
v úterý po ev. Jane křtít., 8. v úterý po eV.
Bartoloměji, 4. v úterý po ev. Barboře.
Markolin (okr. Telecký), 1. v mqu.
out., 2. vpátelr po sv. Fil. ; Jakubu, 3.
Dob. trhy o výr. trhu.
na. sv. Annu, 4. na sv. Václava. Dohytči Osoblaha (Hotzenplotz), !. v pond. po
trh ten den co trh roční.
ohráceniev. Pav., 2. v pond. po draz. ned.,
Mysllbořlcc (okr. Hrotov.), !. v pond. 3. v pon. po sv. Janu křtít., 4. v pond.
před naraz. P. Mar., 5. v pond. po ev. Mi
po nalezení sv. kříže, 2. v out. po sv. Jllií.
knláli. Trh na len : na přízi, &nntýh. trh
Súmčšl u Olomouce, 1. v pond, po ln
vocabit. 2. ve čtvrt. před uv. Jan. Ici-t., koš. pit. Koňský &dobyt. trh lužd. jnrm.
3. v středu po sv. Bnrtol., 4. nl. nv. Mart. Oslavany (okr. Ivano,), 1. v pon. po květ.
Týh. trhové každý ůtereh.
ned., 2. v pond. po ev. Janu křtít., 3. v
Núméšt u Brna, 1. v out. po 2. ned. po
pond. před ev. Havlem.
velk., 2. ' out. po 1. ned. po nv. Trojici. Ostrava Mor. (Milar. Oetrau, v Novo-Jima
kr.), !. ten den po nov. roce, 2. na sv.
8. v out. po první ned. po ev. Martině, 4.
Mat., 8. ve středu před ntonp. Páně, 4.
v out. po novém rece. Kon-ký : do
bytčí trh ten den před každým jnrmar.
v pon. po Porcinnk.. 5. ne sv. Matouše. 6.
Týh. trh kaz. sobotu,
v pon. před sv. Cecílií. Dob. &koňaký trh

1. v out. po hromnic., 'Lv out.

před m. jarm. Trh nn len, přízi: vlnu;

po sv. Jana Nep., 3. 1?out, po ev. Bnrtol.,

l.. v sob. po ev. Fil. .. Jak., 2. v nab. po
sv. Michala. Velké týh. trhy: 1.v out. před
vin., ?. 7 out. předvelit. Týh. trh kazdou
noh., na černou zvěř každý out. & stř

Napajedla,

4. v out. po vi. But. Trhové nn len
. příz. den před m. inrm. Trh na do
. byt. ten den po hi. jarm.
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Oslroh (Outro), !. v out.. před meeop.
ned., 2. druhý pond. po av. Řehoři, 3.
Sté pon. po ev. Duchu, 4. v pon. před.

hodemi. Týh. trh. na. pátek a ten dů

před kaz. _iarm. trh na koně a. na dob.

Ostrovnčlce (Schwarzkirchen,okr. band.),

etředop., 2. v pon. před ev. Abdon., 8. '
pond. předev. Šim. aJud., 4. v pon. před po
četim P. Marie. Dob. a. kolie. trhyl: !. v
pon. před etředop., 2. předpoel. úterý
před naneb. Páně, 3. před posl. out. '
srp., 4. předposl. out. před ev. im. a
Jud. Týh. trh. kali. pond. & čtvr.

výr. trhy: !. v pon. po ev. Maura (15.
ledna), v pon. po B. Tele, 3. v '_pond. Proeloměřice (Pmemerits), 1. v pon. po
lrvdt. ned., 2. v pon. po sv. Jiljí, 3. na
po nar. P. M., 4. na den sv. Barb.
sv. Tomáše ap.
Osvětlmnny (okr. Kyj.) ]. v out. před av.
Anton. Pad., 2. v out. po ev. Met.; dob. I' řerov (Prerau), !. v out.. po smrt. ned.,
2. r out. po vstoup. Páně, 3. v posl. out.
trh před výročním.
Otaslavice (okr. Prost). 1. 7 out. předev.
v srpnu, 4. v out. vo ve. Bv. Trh před
Met.., 2. v out. před ev. Lucií, 3. v out.
každ. jarm. Týhodni trh v out. & v pát.
před ev. Mich. Trh na dob. v pon. před Příbor (Freiberg), 1. v pen. před hromn.,
kaz. výroč. trhem.
2. v pon. před av. Fil. : Jak., 3. v pon.
Paskov (Pannu), 1. na den ev. Jiří, 2. 7
před nv. Jak. vět-ě., 4. v pond. před. ev.
out. před nar. P. Mar., 3. v pon. po ev. - Hedvik. Trh koňský : dob. !. v pond. po
Lukáši. Ev. Trh na len, přísl, vlnu, koně,
smrt. ned., 2. v p0nd. po sv. Víta, 8. v
3 dob. vždy o jarm.
pand. po nar. P. Marie, 4. v pon. po av.

Mart. Trh obyč. každou sob.
(Pausrnm, okr. Miklík), !. v
pend. po hromn., 2. v. pon. po 4. ned. nnčice 1. v out. velik., 2. v ten den po
517.Martinu.
velkou., 3. v pond. před ov. Pet. 8 Pav.
Rndlmiř (Rothmlll 11Svitavy), 1. dne 25.
4.. v pon. před ev. Jiljím.
Plumlov, 1. v out. po posl. ned. maeop., července :! padne-li v ned., tedy násle—
diúícího dne, 2. v pon. před posv. cís.
2. v out. po B. Tele, 3. v posl. ent. m.
září.
Radostin. (okr. Velk. Masik) 1. první pon.
Podlvin (Knoll, okr. Břec.), ]. na obrAc. po sv. Valent., 2. první pon. po sv. Bta
ev. Pav., 2. na sv. Fil. : Jak., 3. v ent.
nisl., 3. první pon. po ev. Frant Ser., 4.
řed ev. Pet : Pav., 4. na av. Jak. vet.,
první pond. po početí P. Marie. Trh kaž
dou sobotu.
,.
. v out. před ev. Mich., 6._na sv. Kat.,
jeetliby ale 1, 2, 4, a 6. jarm. na sob. Rouchovany (okr. Hrotov.), !. ve středu
neb rn ned. připadl., drtí ee příbtí out.
před velikou., 2. ve střed. po ev. Víte, 3.
Trh na keně: 1. na obr. ev. Pav., 2. na
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vš—
nocí. Koňský trh před každým jarm.
sv. Kat. Týh. trh. každé pon.

Pouzdrnny

Pohořelice

(Pohrlitz, okr. ŽidL) 1. v an nouslnov

po av. Mat., 2. v out. po nel. ev. kříže,
3. v out. po ev. Jak. větší., 4. v oni. po
ev. Frant. Ser., 5. v ent. po ev. Ondřeji.

(Ranunitz, okr. Slov.), ]. v

pon. po ev. Jos., !. v pon. po ev. Troi..
3. v pon. po ev. Bart., 4. v pon. po ev.

Frant. Týh. trh každý out. a pátek.
Tčh. trh. kaž. out.
Rajhrad neb Rajhrady (Reigern), [. druh.
Polehrndlce !. dne 26. červn.,2. dne 13.
pond. před ev. Bened., 2. druhý pon. po
listu .

uv. Vavřinci, 3. první pon. před ev. To
můeem.
Křit. 3. Řiše Nová ('Neureusch, okr. Telecký), I.
druhý čtvrt. po velkou., 2. v out. po ev.
Potštát (Bodenstadt), !. ve středu po ned.
Pet.. :! Pav., 3. v out.. po ev. Voráile, 4.
dnů., 2. v out. Svet-id.. 3. na sv. Kateř.,
v out. po povýš. ev. kříže. Trh. d'lb. ten
den před každ. ja:-rn. Týhod. trhy každé
4. ve čtvr. po ev. Bart. Trh na len, přízi,
pondělí.
koně : dob. ten den před kazd. jem.
Trh na vlnu ve střed. po povýš. !. kříže. Říše Sturd (Altreuech, okr. Tel.), 1. na
sv. Jos. dne 19. břez., %. na av. Vita, 3.
Trh obyčejný každou sobotu.

Polcšgvlcc

(okr. Hrad.), l. na obrác. ev.

Pav., 8. v pon. před sv. Jan.
druhý pond. po av. Václ.

Pozlovice

(okr. Brod.), 1. v pon. po ned.

na sv. Havla.

dnů., 2. v pon. po ev. Pet. &Pav., 3. v nokelnlce (okr. Třeb.), !. v 2. středu po
sv. 3 krůL, 2. ve stř. po ned. Miner-ik,
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po 3.
ned. adventní.
8. ve stř. po ev. Pot. a Pav., 4. ve stř.
po ev. Front Ser.
Pozořic . (okr. Slavie.), 1. v pon. před ev.
Fab. & eb., 2. v out.. Svatod., 3. V. ont. Rosice, 1. ve stř. po n. roce, 2. ve střed.
po sv. Jiří, 3. ve etř. po ev. Aimé, 4.. v
po oevic. 4. v. pond. po sv. Ondř.
Prnv Ov (Pralitz, okr. Židl.), [. v pon. př.
pon. po sv. Havla. Týh. trh. kaž. střed.
ev. Duch., 2. v pou. před. ev. Václ., 3. v Rožnov (Rožman), [. vo stř. před hromn.,
2. ve stř. před ev. Janem křtít., 8. ve
pon. po ev. Mart.
Proslčjov (Proeanitz), !. v out. po stře stř. před. ev. Annou, 4. ten den před vl.
Bv. Dob. trhy ten den před kazd. jnrm.
dopoazi, 2. 7 out.. před vstoup. Pine, 3.
Týhod. trh kazdou sob.
v ]. út. po neoeb. Panny Marie, Lue druhý
out. po všech Sv. Přední trhy před kaz. Roeveld (Rudoltice, okr. Oeob.), !. v pon.
jun. Trhy na len : přízi: l.vpon.po
po ev. Jak., 2. v pon. po nv. Šin. &Jnd.
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Trh na vlnu: !. na sv. Joe., 2. v pon.
trh. kud. stř. Trh. na dob. ' pond. před
Jm:
po čtvrt. ned. velk. Na len : přízi trh
kazdý out.
Stráň (v okr. uherskohroda) !. v out. před
Rýmařov (Romenudt), 1. v pon. před popeleční středou. 2. v out. před elsvnon.
ev. Duch.. 2. na navštívení P. Marie, 3.
anjelů strážných; pak trhy nt obilí v
outerý každého týhodne.
v pon. před ev. Mich., 4. v pon. před
ev. Mart., 5. druhé pon. po n. roce. T)“h Slřilky (Střílek, okres Zdom), 1. v ou—
trh kud. sob.
terku před popel. etř., 2. 7 out. velikou.,
Slavičín (okr. Brod.), 1. v pon. před ohr.
3. v out. po ev. Bartol., 4. 7 out. po ev.
Hav. Doh. trh 0 ka. jarm.
ev. PM., 2. v pon. po ev. Vojt., 3. v pand
řed ev. Pot &Pav., 4. v pon. před ev. Studená (Studein, ohr. Telec.), l. na sv.
Jana Nap., 2. na sv. Matouše. Vel. trhy:
dcl., 5. v pon. před ev. Mart. Dva doh.
trhy na druhý :. čtvftý jarm. Trhy na
!. v pond. po květ. ned., 2. v pond. před
vlnu: !. na ev. Voit., 2. na sv. Cecil.
vánoci. Doh. trh. 0 jarm.
Slavkov (Austerlin). 1. v pon po chrám.. Svitavkn (okr. Bank.), ]. v pompo novém
sv. Pav., 2. vpon. po 2. neděli velk., 3.
roce. 2. v pood. po ev. Jiří, 3. v pon. po
v pon. po ev. Jak. větě., 4. v pon. po
ev. Vav'ř., 4. v pond. po ev. Havle. Dob.
trh ' out. po kazdem jarm.
ev. Met., 5. v pon. po sv. Alžb. Kohn. :
dob. trh. na sv. Met. Trhy týb. kazdý Svitava (Zwitteu), 1. v pond. po hrom.,
out & pátek.

Slnbonlcc (Zlabingu),[. v pon. po ". 3.
hrál., 2. v pon. po emrt. ned., 3. v pon.
po ev. Troj., 4. na sv. Mat.. 6. na sv
Alžb. Velké. týh. trhy: !. na sel. čtv, 2.
v pon. před IV. Duch., 3. ne ev. Tom. ap.

Trh dob. v sob. před ha!. jsm. expo
ai na sv.

čátku prvniho poetm'ho týdne
Mart. od 14. do 14. dní. Týh.
pon. Trhy na vlnu: L v pon.
Pet. : Pav., 2. v pon. po ev.

?. v pon. o nav-št. P. Marie, 3. ? pond.
př. ev. Jiljlm, 1. v dond. před. ".Mart.
Velké týh. trhové: 1. v pond. po sv. Jiří,
2. v pand. po ev. anhl. Trh na len &
přízi kazdy pond. Trh na vlnu ten čtvrt.
po rulez. sv. kříie : dva náhled. čtv.,
2. ve čtvrt. po lv. Jiljí &na tři čtv.., na
to koň. trhové hl. pond. po celý půst
si do květ. ned. Týh. trh ha!. pond.

trh kazd.
před ev.
& p t.
Václ.
Šafov (okr. Vranov.), 1. out. po ev. Cyr.
& Math., 2. na sv. Víta., 3. na ev. Bar.,
Sloup, l. v pon po B. Těle, 2. v pon. po
sv. najela str
4. na sv. Havla. Doh. trh před Int.
Slušovice, rodu! : dob. trhy: 14. dubna, jarm. Týdní trh ka.—l.pátek.
Šalom (Schattan, okr. Znoj.), 1. mt den
25. npna, 27. října, 24.1istop.
Sovinec (Eulenberg, okr. Ryn), 1. posl. sv. Fab. & b., případ. ale ten svátek
v sob. něho v pon., tedy se jam). budoucí
pon. před ev. Mat., 2. první střed. po ev.
out. drzi, 2. v out. Bvatod., 3. na sv,
Duchu, 3. posl. out. po ev. Ondř.
Spálov (Bponau, okr. Hmm.), !. na sv.
Matouše, 4. ' out. po ev. Mart. Trh na
Jiří 2. na ". 'un. & Jedu. Dohyt. trh
len a přízi v sob. po ev. Mart. Trh tý
každý roční trh.
bodni kud. pond.
Starč- (Starc, okr. Třeb.), 1. v outerý po Šlmbcrk (Schildberg), !. v pond. muop.,
hrom., 2. na av. Kunig. 3. března, 3. na
2. po sv. Prut., 3. v pand. po ev. Alžb.
sv. Jiří, 4. na av. Jak. větši., 6. ten den
Velké trhy: 1. ve středu před vánoci,
po narození P. Marie.
2. ve ltř. před velk. Koňské & dobyt.
Stará Říše (místo na ev. Tomáše)dne 19. trhové: !. druhou sob. v postě, 2. v pon.
března, na av. Josefa.
_ po čtvrté ned. velhon., 3. na av. Alžbětu.
Staré Brno. viz: Brno staré.
Slnpůnlce (okr. Bměnnh), 1. třetí pon.
Stare Mčnto (Altatadt), 1. v pond. před po velk., 2. v pond. po nanebevz. P. Mar.,
masopust. pond., 2. v pond. po sv. Jiří, _ 3. v pon. po hromnic.
3. v pon. po ev. Anně, 4. na sv. Kateř. Stčpúnov (Stěpanlu, okr. Jevíčký), 1. v
Týh. trh hand. out.
out. poev. 3. hrál., 2. v out, po sv. Mednrdu,
Stonařov (Stanuern, okr. Jim.). !. ? prve! 3. v out. po nanehevz. P. M., 4. v out.
po vě. Svat. Trh na dob. v pand. před
pon. po hrom.. 2. v prv. pon po sv. Pet.
: Pav., 3. v první pon. po ev. Václ. Dob. c trhem_výročným.
blemberg, 1. v out. pohrom., 2. ' out.
trhy o jar-m., týh. trh hald. sob.

po velikou., 3. v out. po uv. Vavř., 4. v
(Bausenbruck, okr. Znoj.),[.
out. po ev. Havl. Doh. a koňětí trhové;
v out. velkou. 2. na trvat. Bnrtol.
!. po obršc. uv. anl., 2. v pon. před ".
Strnick, 1. ve středu před hrom., 2. v ten ! Vevř. Týh. trh každý pond. . nltek.
den před zvěst. F. Mar., 3. ve středu blltnry (Schiltern, okr. Vrin), !. žhý ont.
před. "svět. P. Mar.. 4. \'e ltřed. před
po sv. Jiří, 2. v out. po naneh. P. Marie,
nepolk. poč.. P. Marie.
3. v out. po nam. Krist. Pana, 4. v out.
Slrhžnlcc, [. 7 out. po ev. Dorotě, 2. v
po 517.Alžbětě. Dob. : kohůtí trh. před
kud. jerm.
out. před sv. Duchem, 2. v out. po navštiv.
P. Mar., 3. ve 2. out. po vydeÍtení IV. numbers, (okr. Novojiů) !. ve středu 0

Strachollte

Nite, 5. v out. po ebu. B. Mar. Týh.

hýohu. ned.. 2. ve střed. po Boi. Té e,
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.. dob. trh v pand. po sv. 8 hůl. Tyhod.
trh klid. pátek.
Sumberp; (Schsnberg), !. na obrácení sv. Tvrdonlce (Tomita, okres Břeclav., l. v
pon. po družeb. ned., 2. na sv. Matouše.
Pavla, 2. v pond. pokvět. ned., 8. v pát.
po 1502. Tele, 4. Mého srpna, 6. na sv. Uherčice (Auerschitz, okres Hustop.), l. v
3. ve utřed. po sv. Bartol., 4. ve střed.
_ po sv. Mart.

pond. po 8 král., 2. v pond. po ev. Tro
Havla.. Konská a dobyt. trhy: 1. v pátek
ilci, 3. v pond. po ev. Františku. Týh.
před prvn. jarm., 2. v pon. po květ. ned.
trhy každý out. n pátek.
Týh. trh kud. stř. 11sob.
vebeulce (okr. Vyškov.), 1. v pond. ma P(budov (Hunčov, MKhrísch-Neustadt), !. '
sopust., 2. en 4tý pou. po sv. Duchu, 3.
out. po jménu Ježíše, 2. 2hý out. v máji,
v pon. po av. Mich.
3. 2hý out. po ev. Pet. n Pav., L lní
Telč, !. v out. po sv. Pavlu, 2. v out. po
out. v září, 5. v out.. před sv. Mart., 6.
drnžehné ned., 8. v out. svntodni., 4. v
2hý out. v březnu. Velké týlu. trhy: 1.
out. po ev. Anjeln Emu., 6. v out. po sv.
ve čtvrt. píed vánoci, 2. ne zel. čtvrt.

Mart. Vel. trh an rel. čtvrt. ——Dohyt.
Týh. trhy ' out. a v pátek.
trh před kaz.jar1r. Trh týhod. kaz. out. \'ejmyslice (okr. Krnml.), !. ve čtvrt. před
Trh en vlnu ]. ' out. pu sv. Fil. & Jak.,
květ. ned.. 2. v out. po nanebevzetí Pan.
2. v out. po sv Havle. Dob. trh. 1. out.
Marie, 8. ten den před er. Tomáš.
kaid. měs. : ldyhy na ten den připadl
chvanovlce
(Ivanovice, Eivenowic),1. v
s_vátek, neřpr na příští etř.
třetí out. po hromnicíeh, 2. v out. evatod.,
Tísnov (Tišr ovic), 1. v pond. před hrom.,
B.
v
den
po
sv.
Vavřinci, 4. v out. před
2. v pond. po sv. FiL :: Jak., 3. po na
sv. Mikul. Koňské : dobyt. trhy ve středu
nehevz. r'. Mar., 4. V_pnnd. před. sv. Kle
po
každém
valném
trhu (jun.) Týdenní
ment. l'ýh. trh každ. pond. a dva trhy
trh kai. stř.

na. vlnu: 1. v pondělí po sv. Medardu
2. v pond. po ev. Teresii. Dobytčí trhy Velká (okr. Streda.), 1. v out. po hromn.,
2. v 8. středu po velikon., 8. v out. po

v out. po kud. jerm.
'l'lšlin (okr. Kojot), 1. ' out. po ev. Joe.

sv. Maří Majd., 4. v out. po. av.

im. &

Jude. Trh koňský & dobytčí každý pon.
půl-t., 2. v out. po sv. Janu křit., 8. v
2hý out. měsíce října.
Va.—deli“'Dvě (okr. dir.), 1. v Out. po sv.
Marketa, 2. na sv. Václav. Hlavní týdn!
Tlumačov (okr. Napuj., v Hrad. kr.), 1. '
trh 1; out. před. květ. ned.. 3. v out. po
pOnd. po 8. král., 2. 8. p0n. po velkou.,
3. na. ev. Jilíí, 4. na ev. Havla.
ev. Leop. Trh na dobytek zároveň . roč

ním trh.
Tovačov (Tobitschau), 1. den po novém
roce, 2. v outer. velikonoční, 3. v outer. Veseli Staré, 1. v out. po květně neděli,
2. ve středu po sv. Trojici, 3. Mý out.
svatod., 4. ' out. po nv. Václ. Týhod. trh
před sv. Anjel. Stráže., 4. 2hý out. v
v out. v každý týd.
adventu. Trh na dobyt. ten'den před
Trnchlin (Trat-ht, okr. HustOp.), 1. v pon.
každ. jarmar.
po sv. Trujiri, 2. v pond. po ev. Bartol.,
\'lsternice Dolni (Unter—Wisternitz,
okres
3. v pand. před sv. Ondř.
Trnavka (Tyl-neu. okr. Třeb.), !. v lni
Mila) 1. v out._po sv. 8. král., 2. v out..
pond. v postě, 2. na sv. Jiří, 8. na sv.
po ev. Cyr. & Method., 8. na erat. Filip.
& Jak.. 4. na. sv. Jakub., 6. na. av. Ms
Jak., 4. den všední po natoz. P. Marie,
6. na sv. Mik.
“
touše, 6. v pon. po av. Ondřeji.
Troskovlce
(Treekovic, ok. MikuL), 1. Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. ve čtvrt. pred kříž. ned.,
v pand. po 4t6 ned. velikou., 2. v pond.
po nerez. P. Marie.
3. ve čtvrt. před sv. Matonšem, 4. ve
Tršlcc (okr. Livem), l. v out, po jménu
čtvrt. před sv. Tamil. Dob. tyh. o těch
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Jenn Nep., 8.
4 jarm.
ve středu po naroz P. Marie, 4. ve středu Vlachovlce, 1. v out. po hrom., 2. 3tn'út.
0 sv. Mart.
0 sv. Fil. : Jak., 8. v out. po naneben.
T bič, 1. v středopoetí, 2. na. sv. Bartol.
%. Marie, 4. 2hý. út. po sv. Harln,v den.
Veliký trh. na sv. Annu. Koňský s. dobyt.
před tím trh na dobyt. Týh. trh ksž. sob.
trh ten den před kaž. jam., pak v ooterý Vlasatice (Woetiz, okres MiknL), 1. v
před ev. Aloisiem : ' outer-ý po vi. Svat.
pondělí po Božím Tele, 2. Stí pondělí
Týh. trh každý pond.
0 ".Metouei, B. v pondělí před vlemi
Třebová Moravská (MKhrlsch-Truban), 1.
Evatými.
v pond. po 21:15ned. postní, 2. v pond.
po ev. Troj., s. v pon. po sv. Duchu, 4. Vracov (okr. Kyjov.), 1. ve středu po ve
v pon. po ev. Frank Ser., 6. v pond. po llk, 2. na evat. ProkOpe. 2. v onterý po
všech svatých.
ev. Lucii. Trh na koně 8 dob. ve čtv.
před lnim & 4tým jal-m. Týh. trh .ksž. Vranov (Frein), 1. na popelečni středu
sob tn.
2. na svet. Florian, a. na sv. Annu 4.
Třeš (Trieech), !. Stí pond. v postě, 2. v
' pond. po obrdc. sv. Pavla, 5. na Dn—
ličky. Trh na koně v sob. před obrúc.
pond. po sv. Prokopu, 3. v pond. po ev.
Frant. Ber. Dobyt. trh na. trh výr.. 4. výr.
sv. Pev. Připadne-lí výr. trh (na sobotu,
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odbývd. ee nhl. Éter. : doh. trh v pond. Zlín, 1. na av. Matěje, 2. v pond. po pro
před tímto ůter.
vodní neděli, 8. ve rtřed. po sv. Duchu,
Vrútenin (Fratting, okr. Jean.), 1. na den
4. v ont. po Ikap., 5. v pond.
neron.
P. Marie, 6. na sv. Barboru. Velk. týhod.
v. Feb. .. b., 2. v ont. po květ. ne
trhy v pon. avutodulní.
.
děli, 3. v ont. po sv. Mur-kotě, 4. v out
po sv. Jiljí, 6. v ont. po ov. Kateřině. Znojmo (Znaím), ]. na sv. Dorota, 2. v
out. po kýuhevnó ned., 3. na sv. Jiří. 4.
Trh koňský . dobytčí před každým jarm.
na sv. Jana křt., 5. ve čtvr. po naraz.
Vsetin, l. v ont. po bromu., 2. v out. po
?. Mnr.. 0. na Šim. a Ju-lu, ?. ve čtvr.
sv. Fil. & Jak., 8. ten den po promeněni
Krista P., 4. na sv. Lukáše Even. Velké
před
' P. Marie. Kdyby ev. Doroty,
Jiřího, Janu kit. nebi Šim : Judy při
týh. trhy: ]. na tel. čtvrtek, 2. v pond.
padlo na pátek, drží ae výroční trh v
před sv. Václ., 3. na ". TomLBeAp. Trh
dobyt. před každým jarmar. Trh na.obilí
onte'rý na to. Obyčejný trh vždy před

bidon robotu.

výročním trh. Trh na len & přímí 1. na

Vsetin dolni, 1. v out. po ev. Matěji, 2.
ve středu před sv. Duch., 3. v on!. po
narex. P. Marie. Trh na dobytek před
kaz. roč. trhem. Týh. & dobytčí trhy ve
středu ode stř. popeleční až do velkon.

".

im. : Jnd., 2. v sob. před druhou

ned. advent. & někdy i o předním trhu.

Trhy na vlnu: na Šim. a Jnd., někdy též
o předním trbn. Trh na koně a na dob.
ten den před výměn. trh. Trh týdn! klid.

Vyškov (Wiscban), ]. v pond. po? král, _ sobotu.
2. ve středu po nv. Frnntlčce, 8 v pond. Zdůnlce (Steinitz, okr. Kyj.), ]. v pondělí
před Bolím vstonp., 2. v pondělí před
av. Bartol.
6. v pond. po všech Svatých. Trhy na Ždár [Bsar 1. v out. po 11.roce, 2. v út.
před ětře Op., 3. v out. po av. Troj., 4.
koně : doh. 8 dní před knšd.ja.rm. Týh.
trhy kazd. ont. : sob.
v ont. po sv. Bart., 5. v ont. před sv.
Mart. Dobytčí trhové v pon. před kašd.
Vgovioe,
na Žhý
ont. po
králich,
jar-m.Trh na koně náronň : trhem na
2hý out.1. po
velikou.
3. sv.
Žhý8 out
po
havěti dob.
sv. Pct. & Pav., 4. ve utř. . ve čtv. řed
posvícením, 5. v ont. po všech mt. Želetavn [Scheletan, okr. Tel.], l. na sv.
Matěje, 2. v pond. po uv. Trojici, 8. ve
Dobyt. trhové v pond. před každým jarm.
čtvrt. po sv. Vúcl., 4. na sv. Tomáše ap.
Velící týh. trhové: 1. v outer. po sv.
Duchu, 2. v ont. po rv. Vavř. Týhod. trh
Dob. trh ten den před kašd. jarm. Trh
každý onterek. V postě jeet kazd. outerek _ obyčejný kazdou ctředu.
trh na dobytek.
Zernvlcc, 1. v pon. masop., 2. v pon. v
Zábřeh (Hohenatadt), l. 2. ledna. 2. v
křiž.. dnech, 3. v pon. po SV. Anně, 4.
ten den po nv. Kateř. Trh had. : dob.
pon. po Boz. Těle, 3. ten den po uv.
Bartol., 4. na sv. Voršilu. Trh na koně
první den po av. Kateřině.
11dobyt.: l. v pon. po neděli poutní, 2. Židlochovlce [Beelowítz], 1. v onterý po
ohrác. sv. Pavla, 2. v ont. po ev. Víte,
v pond. po Boi. Téle, S.“v pond. po av.
3. nn, av. Šim. : Jndn. Když ale ten svit.
Bnrtol., 4. v pond. po av. Voršile.
ZdOunky (Zdannek, okr. Emmet), ]. v
v ned.. připadne, drží se jarm. v pondělí.
pnnd. po BoL vstoupení, 2. v pondělí po
4. v out. po nv. Vavřinci.
ev. Mart.
po sv. Fil. 11 Jak., 4. v pond. po sv.
Markem, 6. v pond. po povýšení sv. kříže,

Výroční trhové. v; Slezsku.



Albrechllce (Olbersdorí), !. v pon. po 3 Bílá Voda (Weleswasser), 1. v pond. po
král., ?. na av. Filip. a Jakub., 3. v pon.
ned. smrt.. 2. v 4.
nd. po Velik.. 8. v
po naneb. P. Marie. 4. na sv. im. a
poml. po všech Svat.; Týh. trh kal. čtvr.
Jndn. Trh koňský & dub: !. ve středu
Bllovlcc (\Vngstndt), 1. druhý čtvr. v
před neděli k-ět., !. ve ntředu po Jak.
. Anně, 3. ve středu po 2. pan. v říjnu.
Týh. trh haldou středu.

Anjelské
před

born (Engelsl---vg, |. v pand.

obrům—„Pavle.

2. na 1. pov-. po nv.

postě. 2. na Jiljí, 3. na Mik. Doh. trhy
]. ve čtvr. před Boi. vetonp., 2. rvní
čtvrtek po Bol. Tele. Velh' ! hod. trh
na zel. čtvrtek. Každý čtvrt. trh týhod.
& na obilí.

Anně, 3. v pon. před vn. Fv't.
Benešov (Benisch), l. na 1 un. v pusté. Bílsko (Bělič), l. v pon. po 2. ned. post..
2. ' out. po Pet. & Pav., o. \ pond. před
2. v pon. po Janu Křit., 3. dne 15. míří.
4. na Mik. Trb nn vlnn: 1. dne 22. kv..
Jiljím, 4. ' out. po Kanter. Týhod. trh
budou ctí-edn.
1 !- dne 10. října. Trhy dob !. v pon. po
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ev. Troj., 2. na Jena Křit., 3. na Jak.,

4. dne 15. září.

Bohumín (Oderberg), l. na Adelgnndu, 2.
v pon. po 2. ned. Valik., 3. na navšt. Pan.
Marie. 4. na Michala. Hlavní týh. trhy:
ve středu před Velk., před ev. Duchem
a před VLnoeL Koň. :. dob. trh před kaž.

výr. trhem
Bruntál (Frondenthal), ]. v pon. po nov.
roce, 2. v pond. po 2. ned. post., 3. v
pond. po Jiří, 4. v on. po Marketč. 5.
v pon. po Mart. Týlh. trh každý outer.
Dob. trh: 1. v out. po Jiří, 2. vout. po
Martinu.

Clkmnntel

(Zuckmantel), 1. na Matěje,

2. v pon. po ?. ned. Velik., 3. na Ma
touše., 4. na Ondřeje. Týh. trh kaž. etř.

a sobotu.
Frelveld (Freiwaldau), ]. v den po nov.
roce 2. ledna, 2. na ev. Josefa, dne
19. břez., 3. na sv. Jana Křit., dne 24.

pon. po mwlt. P. Marlo., 4. v pon. po
nar. P. Marie, 6. v pon. po obet. P. Mar.
Koh. a dob. trh 1. v pon. po ned. květ.,
2. v pon. po Markytě dne 13. července,
8. v pon. po Bartol., 4. v pondělí před
Mikulášem.
Odry (Odran), L v pon. před 8 hrály, 2.
v pon. po ned. provodně, 3. v pon. před
Janem, 3. v pon. po pov. ev. kříže. Doh.
trh 1. v pon po ned. proved., 2. v pon.
po pavýšeni ev. kříže. Týh. trh každé
pondělí.
Opava (Troppau), 1. 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 14 dní. Vel. dob. trhy: 1. 8 dní po
av. Troj., 2. 8 dní po Janu Křit., 3.8
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Merle.
Trh na vlnu: 1. dne 6. květ.. 2. dne 29.
zdřiJŠaždý trvd8 dní. Týh. trh každ. stře
du a. sobotu

červ., 4. na av. Mich. dne 29. září.
Opavice (Tropplovitx), 1. první pondelok
Frltlberg. l.v pon. po maaop.,2. v out.vel.,
po Božím Tele, 2. po ev. Michala, 3. po
devitnikn.
3. na. navštívení P. Marie, 4. pond. po
Hedvice.
Skočov ]. ve čtvrtek po de'ltnllm, 2. '
Frydek l. v pon. po 3. král., 2. ' pond, den po Boz. Vetoup., 3. na Martina; pa
před Joe., 3. v pon. po Fil. a Jak. 4. v
dne-li v sob. neb v ned., odloží se na
pon. před Janem lrh't., &. na av. Jak.,
bndoucí ůterek, 4. na Bartol. Vel. týh.
6. v pon. po Mich., 7. v pon. před Kat.
Trh na koně, vlnu a dob. dva dni před

každým výr. trhem. Týh. trh kai. pon.

e pitek.
l'reyetat (Freistaat), 1. na obrác. Pavla,

trhy: 1. ve čtvr. před Vin., 2. ve čtv-rt.
před Valik., 3. ve čtvrt. po Bož. Tele, 4.
ve čtvrt. po Michale. Dobytčl trh v den

před kudým

výročním a velkým týh.

trhem.
2. v pon. po ned. velk., 3. na Bertnl., 4..
na Šim. a Jnd., &.ve střed. po Velk. Trh StřebovICe, !. na 4. ůterek po n. roce, 2
v out. po Velik., 3. v out. před Jan.Křt.
na vlnu v den před Šim. a Jnd. Týhod.
4. 7 out. před Hedv.
trh kaž. ůtorek.

llrnblna,

[. na zasnoubení P. Mar., 2. Strumeň

dne 16. března, 3. dne 16. květ., 4. dne
2. červc., 5. pond. po naraz. P. Marie, 6.

na Šim. . Jud.
Hradec (Graz), výr. a dob. trhy: 1 v pon.
před. ]. květnem, 2. v pon. po B. Tele,
3. na Jak., 4. v pon. po Michala, 5. na

mlaďátka.
anlunkov, !. v pon. po obrdc. Pavla, 2.
v pon. po Jak. apost., 3. v pon po Šim.
a Jud.,4. v pond. po Fil a Jak., &. v
pon. po první ned. Valik. Týh. trh kai.
autorek.

Javorník, l. v pon. a v out. po obrác.
Pav., 2. na Fil. a Jak., 8. na Jak., 4. na
Šim. a Jnd. Koh. a dob. trh na všecky
výr. trhy. Týh. trh katd. úterý na obilí,
otravné věci, sláma, dříví atd.
Kllnkovlce (Konigaberg),l. v pand. po ned.
dražeb.: 2. v pon. po ev. Trojici, 8. na
sv. Vavřince, 4. na Kateř., 6. v pond.
před Valent. 'IYh na dob. a vlnu: 1. na
Fil. a Jak., 2. na Vdo-l. Týh. trh každé
pondělí.
Krnov (JlgerndorL) 1. vpond. po ned. ký
chavnó, 2. v pon. po 6. ned. velit., 3. v

(Schwarzwaaaer), 1. na Jiřího:
2. na Michala, 3. v pond. po Jakubu,
4. v out. po nav. roce. Dobytčí trhové
v den před kazd. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.
Těšín (Teachen), 1. v den po hrom., 2.v
out. evatod., 8. v pon. před sv. M. Mnjd.. 4.
po nar. P. Marie, 5. na av. Ondřeje. Týh.
t_rhnz. středu a sobotu. Trh na vlnu:
1. dne 28. května, 2. dne 2. října. Dob.
trh každý pátek. Padne-li však na ten
den svátek, odloží se na budoucí eobotu.
\'ldnn (Weidenau), 1. v pon. po n. roce,
2. v pon. po ned. kříž., 3. na Vavřince,
4. v pon. po Frant. Seraf. Týhodnl trh
kaž. pon.
Vitkov (\Vigutadtl). 1. na sv. Víta, 2. ve etř.
předev.Havlem.Týh.trh: 1. ve čtvr. před
hrom., 2. v pon. o 3. ned Velik., 3. na
rozeslání apoštolu, 4. v den před ev. Lucií
velký trh.
Vrbno (Wurbenthal), l. v pon. před hrom.
2. v pon. poav. Janu Křit., 3. v pon. o
Mich., 4. druhů pon. před Velkou. T I:.

trh kal. pon.
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Výroční trhové v Čechách. '
NB. Výroční trhy na svitky padající odbývají se následujícího, místně také předchů—
zejícího všedního dne.

Abertamy (Abertham),v pondeli po čtvrté

Marie, 3. v out. po uv. Havlu; týdní trhy
neděli evatoduční.
katdy onterok.
Ablsdorf. 1. na tel. čtvr., 2. v pond. před Bendík ' (Ncubenatek), výroční a trhy na
dobyte ty pondělky: ]. po nedeli Oknli,
sv. Duch., 8. ve čvrt. po Marii Snčžnč,
?. po Božím Tčle, 8. po ".Matí Majda
4. druhý čtvt. po početí P. Marie.
Anjelské llorn (Engelhann), výroční u leně, 4. před narozením P. Marie 6. po
dobytčí trhy ty pondělky: !. po thare,
.v. Martinu.
2. po ev. Trojici, 3. po ev. Anieln Str-uci, Benešov (Beneschan), 1. na den obrác.
sv. Pavla, 2. na nv. Josefa pěstouna, 3.
4. v první nd. vAdventn.
na sv. Filippo a J aknba, 4. na sv. Antonína
Arnoltice (Arnndorl),ty pondělky: !. po
bílé ned. 2. v pond. př. n. Petrem, 3. po
Pad., &.na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
sv. Václava.
7. na av. Rafaela Arch., 8.a ev. Ondřeje_
apost. První a třetí trvá 8 dní. Připadne-ll
Aš (Aneb), výroční a dobytčí trhy ty
některý z nich na sobotu, drží se v násl
poudélky: 1. po ned. Litter-e, 2. po sv.
p0n. Týh. trh hald. čtvrtek.
Trojici, 3. před nv. Jiljím, 4. před nv.
Ondřejem; kaidou sobotu tyhodní trh. Benešov (Benson), ty pondělky: !. před
Bakov nad Jizerou (Baekofen),1.v pon. kvétnou nedělí, 2. před nenebevntonpenim
Páně, 3. po nnroz. P. Marie.
po druhé ned. adventní, 2. v pond. po
ov. Fabiana a Šebeatínnu, 3. v pond. po Benešov u Knpllee, l. v outerý veliko
noční; 2. na sv. Jak., 3. na ". Tereaii.
smrtelné ned., 4. druhe pond. po Veliko
nocí, 5. ve středu před Bolím Tělem, 6. Bernardlee, !. ve čtvrtek po ev. Matěji, !.
ve čtvrtek předKantate,8.na sv. Prokopa-,
v pond. po ev. Marketč, ?. v pond. po
týhodm' trhy: ve čtvrtek před velikonocí,
lv. Bartoloměji, 8. ve středu po rv. Fren
tíňlru Seraf.
ve čtvrtek před vánocemi.
Bůrlnk (Bin-ingen) první pon. v září neb Beroun, 1. ' pond. po jménu P. Ježíše, ?.
po ev. Anjeln rtr.
třetí pondělí v postě, 3. v pand. po neděli
Bavorov (Baran), l. pOpel. stř., 2. na sv.. Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Prokopa,
Jiří, 3. na. sv. Jiljí, 4. na obětování P.
6. v pondělí po stětí nv. Jana Křtit., 6. v
Marie.
pond. po ". Martinu; v outerý : ve čtvr
Bečov (Betlehnn), ty pondělky: 1. před tek týb. trhy.
Velikonocí, 2. v červenci, 3. po nv.
vln, Bezdrnžlce (Weaeritz), l. v pond. před
hromn., 2. dne 4. květ., 3. v pon. po sv.
4. př. Vánocemi.

Václava.
Bechyně (Bechyn), 1. v pond. po jménu
Ježíše, ?. ten den po sv. Petru a Pavlu, Blllnn (Bilin), 1. v ond. poutní, 2. ve
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vle
čtvrtek po Božím Tě e, 3. ve stř. po sv.
liké zboží v onterý po celý rok. Čtyry— Bartoloměji, 4. na sv. Martina blok. Kal
dou robotu týdenní trh.
lrrát, totiz: druhý out. v poutě, v onterý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Ma Blšicc, !. ve čtv. př. kvet. ned., 2. ve čtv
rie, v outer-ý po nv. Urbana, (kdyby měl

př. Mar. Snět., 3. v

nd. př. povýč. ev.

poslední na evatodulní out. padnoutí, tedy
kříže, 4. ve čtv. pře nv. Martinem.
příští outerý) všem cizím obchodníkům Blntnn, 1. na av. Fabiana a Šebestíana,
&.řemenlníkdm dovoleno jeet své zboží
2. druhý čtvrtek v portů, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. nn sv. Víta, 5.
veřejné prodávnti.
tea-Ý po Bv. Fil. .
Jakubu, ak po av. Václavu jsou pouze
ten den po nanehevzetí P. Marie, 6. v
pro domůí untanoveny.
pond. po ev. .laroíímu, 7. ten čtvrtek
Běla má čtyry výr. e čtyry dob. trhy o pon
před [. nedělí adventní 8. ve čtvrtek
před ev. Matouíem a na ev. Tomáše koň
délkách: po hrom., př. kv. ned., po rulez.
av. kříže a po ov. Matouei ev.
ský a dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí a dobytek.
Bělá (Weisswaneer), ty pondělky: 1. první
v poste, 2. před nanebevetoup. Pánů, 3. BIOVICC, 1. ve středu před kv. nedělí, 2.
na sv. Marketu, 3. ve středu po ov Jilií,
druhý
ov.středu
Markete
, 4.lv.
poKateřinou,
povýšení av.
kříže, po. ve
před
6.
4. ve středu před všemi Svatýmí.
na ". Tomáše apoštola; každou středu Blšany (Fluhau), výroční trh na koně a
třdeni trh.
dobytek: 4. první pondělí v poutě, 2. ve
Bělčlee, výroční . trhy na dobytek: !.
středu po ev. Trojici, 3. v pond. po ev.
na lv. Josefu, 2. na den po natoz. P. Marie,
Jarolíma, 4. v pond. po početí P. Marie.
3. v pond. po nv. Petra a Pavlu, 4. ve Bohdaneč, \ýrodní a dobvtčí trhy: !. ve
ati-edu před vstoupením Pinč, po 8 dní.
čtvrt. př. všemi Svat.
Bělohrad, !. ve čtvrtek po I'. Petra a 2. v den rozeel. ev. apoštolů, 3. ve středu
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
po Bartolomejl, 4. v pond. před evatým

142

Výroční trhové v Cechich.

Havlem, po osm dní, 5. ve středu před ev.
Maří Majdalenon. 6. ve čtvrtek po ev.
Bortel., 6. ten den po Dušičkách, 7. v
Martinem, 8 dní na. přízi, v pond.
1. po třech králích, 2. po hromuicích, 8.
ondělí po ev. Mikuláši.
po ev. Josefu, 4. po sv. Vítu. Klidou Brezno (Prieeen) l. v pondělí po ev. Ře—
středu trh na obilí.
hoři, 2. po nunebevzetí P. Marie, 3. po sv.

Bochov (Bucbeu), výroční e dobytčí trhy:

Michala; týdenní trh každý outerý.

1. v pondělí, po ev. Jiří 2. v pand. po Brod Ceský (Bóhmich-Brod), ty pon
„.._ J akubu, 3. na av. Michela, 4. v outerý
dělky: 1. po neděli Judika, 2. po ev. Tro
před Adamem : Evou.
jici, 3. před ev. Havlem. Dobytěí trhy:
Boleslav mladá (Jungbunzlau), ty ou ]. v pondělí po první neděli poutní, 2. po
ter-ky: 1. po 3 Krůlích, 2. před ev. Duchem,
ev. Petru & Pavlu, 3. v pondělí po ev.
imonu . Judě.
3. před ev. Bartolom., 4. po ev. Havlu.

Boleslav stará (Altbunzleu), 1. tu středu Brod
po smrtelné neděli, 2. poslední středu v
nrpnn, 3. ve středu před. ev. Havlem, 4.
na den ev. Jana Even .

Bor (Haid), výroční, dobytčí . koňské trhy
ty outerky: !. po Okuli, 2. před ev. Duch.
8. po ev. Michala, 4. po ev. Mikuláši;
obilní trhy každý outerek, na koně : ho?
vězí dobytek každý outerek od ev. Jiř.

Německý

(Deutschbrod), t_r ou

terky: ]. druhý out. po ev. třech Krall. 2.
druhý v postě, 3. po nalezeni ev. kříže. 4.
před av. Janem Křtitelem, 6. po pový
šení ". kříže 6. po ev. Františku Seraf.
(Třetí a pátý bývají nejslavnější).Trhy na
dobytek ty outer-ky: 1. po Hromnicích, 2.
čtvrtý vpostó, 3. před Velikonocí, 4. po av.
Trojici, 6. poev. Prokopu, 6. po ev. Vec-řin
ci, 7. po ev. Martinu, 8. před Vánocemi.

:.z do sv. anla.
Borek, Jirkov (Górkau), ty pondělky: Brod železný (Eisenbrnd), 1. předposlední
l. po neděli Lštare, 2. před ev. Janem
maeop. outerek, 2. před ev. Vítem, 3. po
Křtitelegn, 3. před ev. Bartolomějem, 4.
ev. Václavu, veeměe po 8 dhí.
na sv. Simone & Judu.
Brodec, ]. v masop. pendělí, 2. v svato

Borohrádek, 1. ve středu v atředopoetí, duňní outerý, 3. v poud. po ". Frant. Ber.,
2. na sv. Františka Seraf., každý outerý
4. po Vánocích.
týhodní trh.
Broumov (Braunau), ]. v pond. po ned.
Borotín, 1. ve čtvrtek po atředopnetí. Seng., 2. v outerý svatoduání , 3. v pond.
2. v poud. po neděli Rogute, 8. ve čtvrtek
před naraz. P. Marie. 4. v po nedeli,
po Božím Tělo, 4. na sv. Prokopa, 5. na
adv. Každý čtvrtek trh na přízi. každou
sv. Annu. 6. na povýšení ev. kříže, 7. ve
sobotu trh na plátno
čtvrtek před ev. Havlem.
1 v pond. po 3 Krůlích, 2. po
Borová (Bor-au), výroční trhy ty čtvrtky: Broumy,
ev. Gottherdu, 3. na sv. Víta, 4. v pond.
]. po ev. Fabiano & ebeetienu, 2. po ne

po ev. Vůclevu.
děl. Quaaimodog., 3. po Boz. Tělo, 4. po
(Butzkeu), 1. dne 19. ledna, 2.
nerez. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou Buckov
dne 24. května. 3. dne 19. července. 4
dne
17.
říine a každé poud. týdní trh.
terky:
2. po
Litare, 1.3. po
po první
udika.neděli
4. napoutní,
sv. Tomáše
Budějovice (Budweia) ty pondělky: 1.
apošt. Týhodul trh kůldý pátek.
po 3 Krůlích, 2. po Božím Tele, 8. po
Borovany (Forbes), l. v pondělí 0 na
naraz. P. Marie. 4. na ev. Martina, vesměs
neberst. Páně, 2. na ev. Luklče 18. října.
Bousov dolni (Bautzen), 1. ne ovat. po 14 dní, totiz 8 dní před a 8 dní po.
jmenov. dnu. Týh. trh kaz pět.; každý
Vavřince, 2. Vprvní pondělí v poste, 3.
čtvrt. trh na koně : hovězí dob.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt.
Budňnnywudňnnn
dne4 dubna,2.v.estř.
po naroz. P. Marie. 5. na sv. Simona. a.
po uaroz. P. Marie 8. na. ev. Voršilu.
Judu, 6. ve středu před vánocemi. Týhodní
trhy kazdý čtvrtek po celý rok.
Budyně- (Budin), 1. v outerý po Hromni
cích, 2. v out. po ev. Antonínu Pad., 8.
Božejov, 1. na ev. Annu, 2. na av. Leo
v pond. po Marii Sněžné, 4. out, po ev.
polda; každou středu týhodní trh.
Boží Dar (Gnttea nh), v pond. po ev.
Václavu, &. po ev. Krišpinu.
Anně & před ev. imonem & Jndou
Bukovsko, 1. na sv. Vojtěcha., 2. na sv.
Brandejs, 1. v outerý před Hromniceml. Maří Majdalenu, 8. na av. Havle.
2. po Velikonoci, 8. po sv. Trojice, 4. po ev. Raškovice (Puschowitz), výr. : dob trhy;
Vavřinci, 5. př. ev. Vaclav., 6. posv. Alžbětě.

Brandejs nad orlici,

výroční trhy .

předcházejícími trhy na koně a. hovězí

1. v outerý před ev. Duchem, 2. v out. po
jménu P. Marie. 3. ve čtv. před ev. Keteř.

dobytek ve čtvrtky : 1. před popelečni otře— Bydžov (Neubidnchow) výr. :; doh. trhy:
v druhou stř. postní, v out. po svatod.
dou, 2. před ev. Markem. 3 před roze
svět., 8. na den-ev. Jilií, 4. v out. před
elůním av. apoštolů., 4. před ev. Havlem
ev. Havlem, 6. na sv. Tomáše buk.; týd.
15 před štědrým dnem. Týh. trh každý

trhy na obilí každou etř.
čtvrtek na len & potravu.
Březnice !. v pondělí po rvní nedělí Byslrá (Byatrnu) výr. : dob. trhy !. ve
střed. po Septuag., 2. ve stř. po Met. 3.
poctni, 2. v pond. po květu neděli, 3. v
ve stř. po ev. Oudř.
outerý evatodušm', L ' pond. před ev.

Výročniztrhovd ' Godrich.
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trhy nn potravní věci. (ll-lvl: uhlí kud.
pondělí.
Chabařovice (Kar-hitz). Výr. u dob. trhy
Bystřice Novi, ty středy: l. po Remiu. ty pondělky: !. druh)l postní, &. druhý
po Valík., 3. posl. po av. Duchu, 4. prv.
2. po Lštare, 3. po Miseríkordia, &. po
\! srp. vždy po tři dní . miikéš dni na
ev. Duchu, 6. v pon. po tu. Petru &Pav.
dnb. Ve ethpo celý roi: týh. trhy.
6. v poud. po sv. Mich., 7. nu av. Kat.
& osmidenní lhůtou na rozL zboží a do b. ('hch (Est—:).ty pond: !. po ued.LBtare
2. poB. Tělo, 8. po sv. Matouti. Týdní trh
Týh. trh na dobytek knžd. ati.
Cerekve Dolni, ty pondělky: l.. po ev. kud. etř. & sob. Trhy na dob. první stř.
in!. měsíce.
Jos. 2. po sv. Jakuba, 8. po sv. Havin.
Chejnuv ]. na obr. ev. Perla, 2. mt sv.
4. po ev. Lucií.
Cerekve Horni. 1. ve středop. 2. ul uv. Fil. 3 Jak.. 3. den po sv. Pet. a Pav., 4.
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. all-l
nn sv. Martin. Týdní trhy ty pon: 1. po
Bystřice. !. dne 24. únor., 2. dne 83. dub.
3. dne 29. urpul, 4. dne 28. Hill:, 6. dne
20. pros.

4. na av Llnh. 6. li.-utop.

Cerekve

Nová, 1. první středu vpoate,

2. na sv. Matouše.

Cerhcnlce

!. na sv. Matěje 2. na sv.

3 králíci). 2. první v poutě, 3. v atředop.
4. po květu/: ned., &. druhý
Velik., 6.
po av. Duchu, 7. po ev. V lovu, 8. v
out.. po Vánoc.

Vojtěcha, 3. na sv. Víta. 4. na svatého Chlum Královský čili Kiužberg (Konigu—
Václava.
hergt, [. v pon. po 3 ned. postní. 2. na
Cerhovice ty čtvrtky: [. druhý v postě, sv. Víta, 3. v pon. před. sv. Václ., 4. 2
pond. ? udveu. V out. kaz. tučnice trh
2. čtvrtý po Velikou., 8. před sv. Petr.
na dob, : všecky pátky po celý rok trhy
& Pavl., 4. po uv. Václavu; kal. outerý
na obilí.
týdní trh.
Ciuwnld. výrob. & dob. trhy: !. na sv. Chlumec. výr. & dob. trhy: !. vpou. po
Marketu, 2 ne ev. Frant. Seraf.
obr. sv. Pavla, 2. v první out. v postě. 3. ve
Čáslav. ty pondělky: 1. třetí v postě. 2.
stř. po Kautáte, 4. ve ati-. po nv. Hru le.
6. ve stř. po poč. P. Marie. Raid. čtvr.
po ned. Juhilnte, 3. po nv. Pot. &Perlu, 4.
týh. trh.
po nnnebev P. Marie, 6. ve čtvrt. po ev.
Lidmila, 6. v pon. po sr. Navi., 4. trhy ('hoceň [. mt ohr. sv. Pav. 2. na velik.
na koně: 1. out. po prvním dnu poutním
outerck, 3. un B". M. Maid-. 4. v den po
2. dne 22. a 23. květ.. 3. ten den po uv.
av. Václ., všecky s oemidon. svobodou:
Prok., 4. v out.. po av. Barb. Trhy na
druhý a třetí s mladým jarm. Ráno v
rozi. dnb : 1. den po nv. Pet. : Pav. 2. -den výr. trhů trh na, dob. Týhodni trh
kaz. pátek.
den po uuueb. P. Marie. pak každ. stř.
&.pátek po 3 krih'ch, po Reminiscere : Choltice 1. v pon. po 3 králíci), 2. '

_Juhiláte.
l'nslnlov ice 1. ten den po 3 králích, 2.

out. po ". Fil. . Jakubu, 3. ve středu

po sv. Věci.
na sv. Víta., obu 5 dob. trh.. 3. na sv. M. Chomútov (Komotau), ty pondělky: ! v
Majd.. 4. na den po nar. P. Marie.
pon. po ned. Reminiscere. 2. po ev. Fil.

Čechtice,

výr. a (10b.trhy: l. na obrdc.

sv. Pavla, 2. v pátek před arato
ned.
43. na sv. “'olfganga, 4. třetí po 'im. :!

_Judé.
Celakovice

výr : dob. trhy: 1. po sv. 3

králíci), 2. po neděli Kantate, 8 po uv.

Anj. Strážci, 4. po sv. anln.
('ermna (Lenkeradorf), ty pondělky: 1. po
eiední v mčcl'ui květnu, 2. po sv. Havin,
_3. před ev. Mikulášem.

('Ornošiu. 1. v pon. po hromnicích, 2. na
av. Jiří, 3. na av. Michala. Trhy na do

& Jakubu, 3. po navštiv. P. Mane, a ne
jde-li se ten den &pon. po Petru : Pav.
" pon. na tn, 4. po sv. Michala 5. po
ev. Martinu bist.
Chotěboř, 1. v pond. druhý postní týden.
2. v pon. čtvrtý poutní týden. 3. v pon.
šestý postní týden, 4. v out. po av. Du
chu. 6. v pon. po sv. Jak., 6. na den sv,
Felixe mně.., 7. v pon. po sv. Lukáši. 8.
v pon. po av. Martinu Každou středu
týh. trh.
Cholušicc. trhy na doh: 1. dne 12. červ.

2. d
17. října.
bytek od sv. Jiří už po av. Mich. každé
ponděli.
Cirrus , 1. ten den po 8 hrálich. 2. ve
Výr. . dob. trhy: 1. na. sv.
čt—rlek před květnou ned. trvá 8 dní, 8.
Blažeio. 2. na zel. čtrr. 3. v pon. před
ve chrtek před BV.Janem Nap., 4. ve
čtvrtek po av. Markétě, trvá. 8 dni, 5.
uauehent. Páně, 4.v poud. před B. Tělem
6. na sv. Prokopa, 6. ve att-. před pov.
ve čtvrtek po sv. Augustu. 6. před ev.
Havlem.
uv. kříže, ?. na sv. Terezii, 8. den po
nv. Leopolda. Každý čtvr. týdnl & doh. Chrůslnvn (Kutnou), ty pondělky: 1.
trhy.
před mneop. ued. 2. před sv. Janem E!,
3. před sv.Vavřin. 4. před “. Havlem
('(-stín, l.v pon. přednanebevst. Páně. 2. v
pand. po ev. Petr. : Pavlu, 3. dne 2. il
15.po 2. ned. adv. Týh. trhy drží se kli
středu.
otop. Týh. trh kud. att.
Čislá. !. v out. před Valik., ?. na av. Vita., Chřibská (Kreíbitx), l. v pon. tři nedělo
8 na er. Annu, &. nerv. Katar., Týdní
před sv. Duchem, padnou ale Děčínský

Černovice.
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trh naten samý den. tedyo 14 dni dříve, 2. Dobřany výr. &dob. trhy ty pond.: . .
Remin., 2. po Exaudi, 3. po naraz. P.Sí
v pon. po sv. Michala, . první pondělí
4. na av. Mikel.
" adventě. Týd. trh hz . stř.
Chroustovice ty čtvrtky: 1. po očinlov. Dobříš, 1. ve čtvrt. po popel. ati-.,2. v pon.
P. Marie, 2. před ev. Fil. a Jakub. 3.
po av. Troi.., 3. na den sv. Mich.. 4. na do
před ev. Vovřineem, 4. na den sv. Ka
ňič., 5. na av. Tom.
teřin .
Dobruška, L ten den po sv. Jiří po Bdni

Cbrn im, [. druhé pon. v posté, 2. ve

2. pobílé ned. úroveň koňskýtrh, 3. po"'

Duchu, 4. na sv. Jiljí, 5. po ev. Václav. 6
středu po nalezení ev. kříše, 3. den po
v out. po av. Matěji, zároveň trh na. koně“
po nanehevz. P. Marie, 4. v pon. před ev.
“rnnt. Seraf., 5. na av. Barboru. Padne
Trhy na doh.: [. den po ů. Troj., 2. v ont'
po ev. Havlu,3. den po Obrnic.sv. Pavla
li 8. neb 4. trh na aoh. odbývá se příští
pondělí. Trhy na koně: '. v první pon.
Každý ont. týhodní trh na len, přízi, obilí
má
postní, 2. 8 poutní pon. 3. vpon. po smrt.
ned., 4. v pon. před. sv. Duchem, 5. na Dokjsly (Hirechberg), ]. ve středu po očiši..
sv. Prokopa, 6. v pon. před nenehevzet.
P. Marie 2.pon. Fil. oJaltoh. 3. vpon.
P. Marie, 7. v pon. po sv. Františka Ber.
po sv. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
Marie.
8. v pon. před ev. Barb. Týh. trh kaz.
sobotu.
Domašín ty outerky: 1. před květ. ned.,
Chudenice 1. druhou středu v postě, 2. 2. na svetod., 3. po ev. Bai-toi., 4..v pond.
na sv. Filipa a Jakuba, 8. na sv. Havla.
před sv. Havlem; každý onterý trh na
4. na av. Kateř. Týh. trhy na přízi: 1.
dobytek.
druhý pátek v postě, 2. první pátek v Domažlice (Tona), [. ve středu po ev.
adventě.
Dorotě, 2. na sv. Anton., 8. v pond. po ev.
Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrt po ovat.
Cinelšiny
(Kaleching),lvýr.
trhy: na1.1.18
sv. Matěje,2
. na sv. loriana,8.
sv.
Martinu. Týh. : dob. trh vždy ve čtvrt.
po celý rok.
Vavřince, 4. na. sv. Šim & Jndu. Týd. trh
kaz2. out.
Doubravice, výr. a dob. trhy ty čtvrt. 1.
('ilýše (Chieecb),\fr. a doh. trhy: 1 na. po Kantate, 2. po av. Jak., 8. po av. Vic.
sv. Josefa, 2. ve čtvrt. v 3 tydnu velílt.,
4. po ve. Svat.
3. v pon. po 16. červenci, 4. v pon. po nar. Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po sv.
P. Marie, 6. na sv. Martina. Každý out.
Michala, ?. v pon. po Okuli, 8. dne 17.
trh na obilí.
květ., 4. v pon po ev. Alžbětě. Dva trhy
Dašice 1. na den sv. Škoiaet., 2. vpon. po
na. dob. drlí ee druhého všedního dne po
Kant., 3. na sv. Víta, 4. vout. po ev. Ja
jarmgircícb.
kuba, 6. den před sv. Michalem, 6. na sv. Dub Ceský (Bohm.Aicha), ty onterky: 1.
Lucii. Koňské trhy: ve středu po sv. 8
před. hromn., 2. před velkou., 3. před av.
králích, 2. ve středu po JnhiL, 3. ve otře
6Dech.,
4. popon.
Bart.,
5. před. av. Havlem,
v první
advent.
dn před sv. Jakubem, 4. ve středu po po
výšení sv. kříže, &. ve středu po svatém Dubá (Douba) l.. na ov. Joe.,2. v out. po
Martinu.
ev. Pot. : Pav., 8. v pon. posv. Havle,
Davle, 1. ve čtvr. po ev. Fil. a Jakuba, 2.
4. 2. pond. v adv.
dne 11. července, padne-li v sob., drží ee Duchcov (Dux), 1. ve stř. po 1. ned. port.,
2. na sv. Víta., 3. na sv. Bai-toi., 4. v pon.
příští pon., & večtu't. po ev. Bart., 4. ve
stř. poa .Rafaeli.
před vů. Svat.
Děčín (Tetechen), ty pondělky: !. po nov. Dvořiště Dolni (Unterhaid), 1. v onterý
roce, 2. po sv. Fil. : Jak., 8. po nanebm.
před sv. Duch., 2. na sv. Mich.
P. M_arie,4. posledni v říjnu; vždy po 2 D\ořiště Ilomi (Oberhand),!. na av.Joe.
2. v avatod. out., 3. na av. Mich., 4. na
dni. Týhodní trh na přízí,obilí : potravní
sv. Jana Ev. Týh. trhy kai. stř. od ].
věci kat. pon. a stř.
kvót. až. do posL mílí.
Dčšenicq' ]. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3. 2.
prosince; každou středu trh ne obilí a.od Dvory \'ove (Neuhof), !. na den obrac.
sv. Pavla., 2. ve čtvr. po Judika, 3. ve
sv. Josefa až do sv. Marka trhy na dobyt.
Reid. středu.
čtv. před nv.Dnch., 4.1-asv.Annn5.v
Deštna, 1.11. sv. Vojtěcha,2. nl. uv.Jena
pond. před ev. Matana., 6. na sv. Šim.
a Jud.. 7. na sv. Tomáše. Týh. trh. kudy
iii-tit., 8. na. sv. Jakuba, 4. na. sv. Bartol.,
5. na sv. Šim. a Jud., 6. na sv. Buh. Trhy
onterek na obilí a roziičný dobytek.
1. v out. řed Vánocemi, 2. v out. před Dvůr Královo (Koniginhof), výroční :
Velíkonocť Týhodní trhy na dobytek od
předcházejícími trhy dobytčimi: !. von
sv. Josefa až do konce října každou střed.
terý před hromnicemi, 2. před. květu av
neděli, 3. před. sv. Duchem, 4. předou
Padne-li nn středu nejaký svátek, nedrží

se ted. trh.
Marketon, 5. před av. Matouše—rn,6. přep
všemi Bvetými, 7. před av. Tomášem; týh.
DiViůov, výr. . dob. trhy iy čtvrtky: 1. na
trhy na obilí a přízi v out. a v sobotu.
tučný, 2. na zelený, 3. před svatým Vítem,
Lpředev.Butoi., o.pí'edov. Mart.,G.před Ervěnice (Seestadtl), výroční a trhy na
Vlnocemí.
dobytek: !. v pond. po bile ned., 2. na
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ev. Bartoloměje,8m: nv. Barboru, kudy lion Koeo vů (Amschelberg),navLelikon.
čtvrtek týh. trh.
pon., 2. ve stř. před Bozim to:-lem,3. ve
Flelesen, 1. v pOnd.před. nanebevstonp.
čtvr. po 'menn P. M., 4. v pon. po sv. Barb.
Páně, 2. druhé pond. po ev. Michale.,
Flore
rúsmi (Schónherg), L' první
Fridlalld (tdi Mírov), !. po hrom. 2. po
pandčli v postě, 2. v onterý před veliko
ned. Rogete, 3. v pond. po ev. Butol.,
nocí, 2. den před. svet. Jen. Nep., 4. v on
terý před sv. Duchem6. den po nmebevzetí
4. v pond. po .v. Šim a Jude vždy 3 dní
spolu . trhem na dobytek; un týhodní
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, 7. v outer-ý
před vinocemi.
|(8th pond., na obilí každý pátek.

Frimbulř
(Friedbetg).
trh .naobilí
sv.
Annu. ýdoí
trhy, pakVýr.
na doh.
každý úterý.

"or

Kutné (Kottenberg), výr., koňské

& ohytči trhy: !. první pondělí postní, 2.
v pond. po Kentete, 3. den po Božím Tele,
&. v pon. po ev. Ignňci Loj., &. v pond.

Georgsvmlde,
kraji Litoměřiek),
1. v po ev. Matěii, _6. v pond. po ev. Martinu.
pon . po nalez.(v
"Jiřík.
— 2. na \. pond.
po ev. anjelu draci. Knždý ůterek týdm' řlora sv. Knterlny (Knthaxinaberg), 1.
dne 2. července, 2. v ond. před ev. Barto
trh na přízi.
Grafenn'led výroe. : dob. trhy ty pand. lomějem, 3. v pond i před ev. anlem.
[. v onterý před Septnn
1. po Bol. těle, 2. po nnros. P. Marie. Horúdovlce,
'
2. v onterý před květnon neděli,
Habry (Hoberu), dobytčí trhy: 1. ve středu
3. ve čtvrtek před ev. Petrem a. Pavlem
po jménu Ježíše, 2. ve čtvrtek v poctě,
3. ve čtvrtek v etředopoetí, 4. ve středu
4. v den Porcinnlruly, &. v outerý před
ev. Havlem, 6. na. av. Barboru. Každou
před Velikonoci, &. ve etředu před sv.
středu trhy na. dobytek, obilí . potravu.
Duchem, 6. v út. po nv. Jenn Křtit.,
1. po ev. Jak., 8. ve stř. po nanebev. P. Bory Kašperské (Bergreichenstein), 1.
ve středu po středopoatí, 2. v outerý po po
M., 9. ve čtvr. po povýšení av. kříže,
výšeni av. kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
10. ve středu po ev. Lukáši, 11. ve čtv.
Těle, 4. v pond. před ev. Mikulášem.
po av. Felixi, 12. ve čtvr. před vánocemi.

Hainspnch,

1. v pondělí masopustní, 2. Hory Matky Boží (Berg—atulaU. L. P.),

dne 2. května., 3. v pond. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po ev. Šim. andě.

Hartmanice.

1. na den sv. Vim., dne

l.v

rv. pond. v

oatč., 2. dne 16. srpna.

Bory Nelžovské (Silberberg), 1. třetí čtv.

po Velikonoci, 2. v pond. po ev. Prokopa
28. dub., 2. na sv. Kateřinu; týh. trhy
3. den po ev. Vůcl., 4. vpond.před av. Lue.
ne dobytek . rozličné věci každý pátek. |l0řcpuik,
1. na. sv. Blažeje, 2. na. lv.
Michele, 3. na sv. Mutina biskupa.
Hejda ty pon.: !. po .v. Jiří, '2. 10 av.
Vítu, 3. po nenebev. P. M., 4. po ev. Vid. Hořlce. ty čtvrtky: l. po ev. třech Králích.
2. před květnou neděli, 3. před Rogue, 4.
"asiovn (Benelux), ty pon.: !. po sv. Jiří,
před n'. Prokopem, 6. ve stř. :. Ve čtvrt.
2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.
před et. Vid.; 8. ve stř. : ve čtvr. před
Bernice, !. na sv. Eleonoru 21. února,
2. nn sv. Antonína Pad., 8. na av. Tekln
ev. Muúnem; den před tím se drží vždy
trh na dobytek. Trh na obilí každý čtvrt.
23. září. Kařdý !. čtvrtek v měsíci trh
Hořice (Hana). Svobodnýtrh na av. Buto
nn dobytek, vlnu, přízi : len.
Heřmanův Městec, trhy vymění : na. loméje.Trhynachléh : Lden před nanehe
vetonpenim Páně. 2. na sv. Martina., 8.
dobytek ty pondělky: 1. po jménu Jela.,
na. av. Tomáše.
2. po první nedeli po velikonoci. 3. po ev.
Mednrdn, 4. po sv. Bortel., &.ten den po Hořovice, výroční : dobytčí trhy: ]. dne
11. února, 2.v ent. přednenehevatoupením
vier-h Svatých.
Hlinsko, výroční trhy :; předcházejícími Páně, 3. na sv. Jakuba: osmidenní lhůtou,
4. na povýšeni sv. kříže, 5. dne 29.1iato—
trhy nn dobytek ty etředy: i. první po ev.
padu. Trhy nn kramňřoké zboží: i. v co
Apolone, 2. první po sv. Víta, 3. první
botu před kv. neděli, 2. v sobotu před vá
po ev. Bartolomeii, 4. první po sv. Lukáši.
nocemi; třhf-dni trh každou sobotu.
6. první po Velikonoci.

Hluboká (Frnnenberg).Trhy na koně: hov.
doh., l. druhý čtv. po velikou., ?. v ont

"Osiice Střelecká (Strahlhoutic),1. cm.

v březnu, 2. dne 2. května., 8. dne 26.

míří, 4. dne 12. pmaince.
gřed
Bukol..
3. v out.
po ev. im. . llouiinllů [Amnn], trhy výr. 0.dob. ty pon. :
udč.nv.
Týh.
trh katdý
onterek.
1. po ev. Dorotě, 2. po ev. Trojici, 3. před
Hodkovice (Liebenau), ty pondělky: 1. jmenem P. Marie, 4. po viech Svatých;
po ntdeli thue, 2. po ev. Vevřinci, 3.
keř. out. | sob. týh. trh na hov. doh.
po sv. Matouš.
Hostomice, l. v pon. po 3. Král., 2. na av.
Holice ty pand. : 1. po jmenu Jemu, 2. po Matěje, 3. na den sv. Jiří na vlnu, 4. v
pon po ev. ProkOpu. 6. ve stř. před
bílé ned., 8. před. navštiv. P. Marie, 4. po
naroz. P. Mu., 6. ve stř.po ev. Vid. an.
povýl. ev. kříže, li. o sv. Nikolai.
etř. týh. trh.
lion Březová (Bir enherg),výr. trhy: ].
druhý čtv. po 3 Král., 2. dne 14. květ.. 8. Hostouň (Roatan), 1. ve stř. před mrop.,
dne 21. července, 4. dne 16. fajne. Týdoi
2. ve etř. před velikou., 3. na sv. Jana.
Křtitele, 4..ne .. Jak.. 5.nae. Šim &Judo,
kil hid. pond.
'
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6. ve stř. před vinoeemi. Týh. trhy kud.

Husinec, !. na sv. Filipa a Jakuba, 2. na

sv. Lukáše. Týh. trh kaz. —ob.na obilí a
stř. nn nbilí a polní plodiny, a na rozličný
dob-t. Trh na koná od ned. Invokuv'ít až
hav. dob. mezi nimiž i 4 hlavní trhy na
do_Bož. Tele kai. etředn.
obchodnické zboží: 1. v maoop. aob.. 2.
na květ. ned., 3. v sob. po Boaím Tele,
Hostke [Gnotdorf] ty uuterky: 1. po Sep
4. v sob. před vánoc.
tuageaima, 2.pn Kantato, 3. na nvntoduiní.
třetí ned.
4. po nanebcvzetí P. Marie, 6. po jmenu Hutě Stříbrné (Silberberg), 1.—
po velík n., 2. na sv. Michala arch.
P. Marie, 6. před ev. Kateřinou.

Hradce Jlndřlchův (Neuhaus),!. vprvnl Jablonná (Gabel),ty pon.: I.před hromn.
2. čtyry ned. po velikou.. 3. po av. Jenn
pond. v posté. 2. v out. po Exaudi,8.v
Kit., 4. po nar. P. Mafie, 5. po ev. Kateř.
pon. po nanebevz. P. Marie, 4. v pon. po
ev. Havle; trhy nn dob.: 1. ve et'; v
Trhy na vlnu: \. dne 8. květ.. 2.dne4. říi.
čtvrtém týdnu vpoaté, 2. ve etř.po Jndikn. Jablonce (anlonz), ty pond.: 1. před
velikou., 2. píed.- ev. Duchem, 3. před "!
8. ve stř. páty týden po velih., 4; v pon.
bratry, 4. před av. Bartolom., 6. první v
po ev. Trojici, 6. ve stř. po sv. Václavu,
říjnu 6. před ev. Alžbětou. Týh. trh kat.
5. ve stř. po ev. Kateňnéq týhodní trhy
kazdou stř. a eob.
not. a pát. na obilí, přízi, len a jiné věci.
Jachymthal,
Jáchymov(Jonchimsthal),ty
llradcc KrůIOVé [Kbnlggrlltz]ty outerky:
pond.: 1. po hromnic., 2. třetí v dub., 8.
l. po 3. Králích, 2. po nedeli Reminí<cere
čili druhé v portů, 8. po av. Troflcí. 4. po
po ev. Markétě, Lvčtvrtý v“ měsíci září.
nerez. P. Marie, po kaíd. 8 dní. Koňské Jankov. !. na nv. Rehoře, 2. den po sv.
Jana Nep.. 3. den po ev. Petru : Pavlu,
& dob. trhy: ]. v poud. po ev. Fabiana a
4. na ev. Bartmlom., 6. na av. Mart. biek.
Šob., 2. v out. po ned. Reminisc., 3. outerý
v pačljový týden, 4. ve středu pokřízo— Jenovlce v Tábor.. 1. dne 14. února. 2.
dne 31. květ., 3. dne 13. nůří, 4. dne 18.
vých dnech, 6. v pand. po ev. Trojici,
prosince.
6. den před naroz. P. Marie.
Hradec NOVý [Neukčoiggrlltz], !. v pond. .Inpovlee v Čáel., ty outer.: !. po 4. ned.
po av. Jnnn Křt., 2. v pond.po sv. Ondř.

postní, %. před ev. Janem Křtit. 8. po

velikou., 2. v pond. po nanebev. P. Marie,
8. na den Moudrosti; každé pond. týh. trh.

atředop.. 8. v out. po velik.. 4. na den
srv. Víta, 5. v pon. před av. Maří Magd.

velíkon., 4. po Božím Tele, 6. po promě
nění Pine, 6. po ev. Václavu, 7. před
ev. Martinem, 8. před vánoo. Každý čtvrt.
trh na obilí.
_

?. ve středu po sv. Ducha, 3. v outerý
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havle.
padne-li který na neděli neb svátek, drží ,
se o týden později. Týh. trh každý pátek.

etl-. po sv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
týh. trh každou stř. a eob.

Horni, 1. na sv. “Josefa. 2. v
outerý po ev. Duchu, 3. na sv. Jakuba,
4. na sv. Matouše, 5. v outerý před Mar

jm. P. Marie. 4. před. sv. Mart.
Každý out. týhod. trh.
'
Hrádek [Grottan], l. po nedeli Juhilnto. Jenovlce v Plzeneku, !. na sv. Janie. 2.
na sv. Jana Křt., 3. na av. Šimona eJud.
2. »edrný týden po svatodušních uvatcích,
Týdenní trh hai. pon.
3. v pond. po ev. Bartolom., 4. v pond.
Janovice
Uhlířské (Kohljanowitz), 1. v
před av. Mnrtinem. Týh. trh každ. pátek.
Hrádek Nový [Nenhradek], 1. ve stř. po pon. po obrůc. ev. Pavla, 2. v pon. v

llredlsté

Mnichovo [Munchengrlltszý— 6. v pond. po Anjelu Strážci, 7. v pond.
po ev. anle.
roční a předcházejícími trhy dohytčimi ty
čtvrt.: ]. tučný, 2. zelený, 8. čtvrtý po Jaroměř, !. druhý den po av. 3 Krůích,

l

llrndlštč Choustníkovo [Gradlitz],[. vo Jeleni
llrmly

Nove [Gretzen] l. v pon. po ned.
tinem. 6. v pond. před Adamem &Evou.
Liítnre, 2. na ev. Mntouše, 3. v pond. po
Týh. trh na obilí kaldý outerý .
rvní adv. ned. Každé pon. trh na dob. Jeníkov Golčův (Goltsch-Jenihau). ty
Hrob (Klostergrab), !. v pond. po navštiv.
středy: 1. po očišťování P. Marie, 2. po
P. Marie, 2. na sv. Filipa a Jak., 3. osm
zvěrstev. P. M.. 3. před nv. Janem Nap.,
dní po pozdvítení ev. kříže, 4. na sv.
4. před Boř.. Tél., 6. po ev. Marketě. 6.
Ondřeje apošt.
po av. Václavu. Týdní trh každou středu.
Hronov, ty out.: před B-Krdli, 2. po av.
Josefu, 3. v kříž. týdnu,4. po ev. Bartol. Jellilmv Větrný LWíndig-Jeníkan).]. den
po ev. 8 Krúlíc .2. v pon. po av. Janu
0. před všemi Svatými. Připadneli ev.
Ne'p., 3. na sv. Jakuba. 4. druhe pon.
Jos. nebo Bart. na out., tedy toho dne.

po naneb. Panny Marie. 6. na svatého
Martina.
Jesenice [Jechnitz]. Výroční a dobytčí
llumpolee,
ty etřpoy:ev.1. podolt'n,
tlv. Filipu
3
Jak., 2. druhou
3. před
trhy: !. v pon. před Velikonocí, 2. ve
povýšen. ev. kříže, 4. druhou po ev. Kle
středu před svatým Duchem, 8. vpond.
mentu. Týdní trh kaz. stř. — na dob.
po svatém Šimona a Judo, i. v pon. před
ván ocz.'
potravu., len a řízi.
Hůrky (Adamsfreiheit), 1. vpon. po ranec).
Jlčin
[GitechinL
ty anilete,
pondělky:8 1.
první
Hromnicích,
2. po
pos.
Je po-.
ov. Apost., ?. v pon. po ev. Rafaela.

Hroznětín

(Lichtenstadt), 1. v pond. po

1. květ., 2.v pond. ojmenn Panny Marie.
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& před av. Havlem. Trh na obilí haldě Kamenice trhová, výr. a dob. trhy ty
ndelí.
čtvrthle.
8. poemí,
2. pátýv 6.postě,8.
.Iďgmnlee [Starkenbach]. ty pondělky: ].
na se ený, -t.
po sv. Prokopa,
po nar.
po jm. Ježíše, 2. před Velikon.. 3. před sv.
P. Marie, 6. po ve. Svat., 7.' po početí
P. Marie.
Duchem, &.před ev. Jak., 6. před av. Di
višem, trvá 8 dní. 6. před Vince. Týhod. Kamýk [KamalkL !. _na av. Aloisia dne
2l. června, 2. na av. Františka Ber. dne
trh na obilí, potravu. přízi a plátno kud.
středu.
4. října.
Kaňk [Gang], výr. trhy: 1. ve čtvrtek

"|on
dob.trhtedy
!. pond.v
listop., [Enlanlavýr.
připa e—linaa nvňteh,
niele

dnjící všední den.
.Illovi [Enle], 1. v pon. po 8. Kršlíeh, 2. v
pon. po Boi. Tělo. 3. na av. Vavř.. 4 na e.
Lukás„ 6. v.pon. plod av. Kateř. : týhod.
trhy: 1. ve středu před Velíkonocl, 2. na
av. Tamine—

před květ. ned., 2._v out. před av. Duch.
3. v out. před IV. Bartol., 4. ve čtvrtek

po lv. Havle. Na dobytek: !. ve ctvrt
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po
narození P. Marie, a. před ev. Market.
118.července), 4. ve čtvrtek po mté
Kateřině.

—.

Jlndřlehovlce

[Heinrichegrdn]!. v pond. Kapllee. l. v pon. maeop., 2. na av. Pro
kopa, a. na sv. Šim. . Jnd. Týdní trh
". Havlem.
kai. sobotu.

před av. Janem Křtitelem, 2. v pon. před

Jirkov vizBorek.
Jiřctln

Hořejší

[Obergeorgenthal], ty

pondělky: na maaop.. 2. po sv. Jiří, 3.
po nar. P. Marie, 4. po všech Svat. Týh.
trh hat. Štoll.

Karlovy \'ary [Kuhbad], |. třetí pond.
v dubna, 2. rvní středu v měsíci říjnu;
trvá dva dn . Trhy na koně a jiný do
bytek, poslední pou. v červnu; kat. čtvr.

týh. hh.
Jiřelin Do ni [NiedergmrgenthalL!. naav. Knee ovíee, výroé. a trhy na koně &ho»
vezt dobytek !. den po .v. 3 Králích, 2.
Vojtecha, 2. v pon. před Bol. tel., 8. v pon.
před svatým Matoniem, 4. na svatého
v ent. po prevodní ned., 8. na sv. Jak..
Mikuláše.
4. den po ev. Jiljí, 5. na av. Voršila,
Jistebnice.
ty pondělky: 1. po av. 8. Inn-L Týdní trh na dobytek kazdý kvatembr.
líeh, 2. na av. Matěje, 8. po kvétné ned..
pátek, ve středu před zeleným čtvrtkem.
-t. po Velikonoci, &.po avatod. svátcích,
pak každý pátek po velíkouoci až do
vi. Svatých.
'
6. na av. M. Majdal.. ?. na av. Bartol.,
koňlké 4 dobytčí trhy po 8 dní; 8. v Katovice, první čtvrtek po hremnic., na
Filipa a Jakuba, 3. ve čtvrt. po Vavřinc.
pon. po ev. Matěji, 9, v pon. po vě. Sv.
Trhy na dob. haldě pond. od sv. 8. hrál.
&. dne 12. pres.
až do nanebevat. Páně.
'
Kdyně Novi [Neugedein], !. v pon. po
sv. 3 Králích. 2. druhé pon. po Velik. 3.
Josefov čili Plesy [Joeofstudt], výroční !
na sv. Bartol., 4. na sv. Ondřeje. Týdní
gředchůzeíicími
trhy !.napokoně
a hovězí
a dobytčí trhy od 2. poutního týdnu a!
obyteh t_v ooterky:
zvěstování
P.
do ev. Mart. každý patek.
Marie, 2. po ev. Markétě. 3. po ev. Vác
[v Chebském kraji) dva
lavu, &. po početí P. Marie; tyto trhy Klrehenberg
výr. a dob. trhy ve 4. aut v březnu: v
trvají vesměs po 3 dni; týdn! trh každý
říjnu. Dobytcí trhy ha!. 4. out. v ost.
pond. a čtvrtek.
měnících.
Racov, !. na nalez. ev. Kříže. ?. na av.
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na Kladno, ty pondelky: ]. po :obric. sv.
Pavla,
2. po av. Wm. 3. po ev. Viclav.
IV. Martina. Týdní trhy: !. den po hro
[Kladrau], 1. ve středu před
mnicích, 2. v pátek před květnou ned., 3. Kladruby
květnou ned., ?. v pon. po B. Tělo. 3. na
na sv. Michala., 4. v pátek před. ctvrtou
sv. Jak.. 4. na sv. Matouše
neděli adventní.

Kadaň [Kaaden], výroční, koňské : dob. mnůterec
trhy: 1. v pondělí po Jndika, 2. po ev.
Janu KB., 3. po pov. sv. Kříže, &.po ev.
Barboře, hald. trvá 3. dni.

Bamberg, 1. na sv. Jiří, 2. na povýě.rv.
kříže.
Kamenice, ]. prv. pátek v pouto,2 v ont.

[montana], výr. a dob. trhy ty

pondělky: 1. před hromnieemi, 2. před
ev. Johannou hrdlov., 3. před av. Barto
lomejem, 4. před svatým Martinem. Při
padne-li na ten den svátek, odbývá. ee
trh 0 olm dní dříve. Týhodni trh hntd.
středu.

velikou., 3. na Sv. M. Maid., týd. před a Klatovy. ty autorky : red obrtcením av.
Pavla, 2. po nedeli Enúma. po ava
den po ní, 4. ve čtvr. po nanebv'at. Páně,
po 3 dni, 6.'den po ev. Vid., a před tém Kiliann, 4. po av Jiljí. 6. po av.

Kateřině.
ním po 4 dni. Týdní trhy každé pon. na
koně, hověaí dobytek a rozličné jiné Klenčí [Elenka-h), 1. na sv. Matěje. 2.v
zboží.
outerý po svaté Trojici, 8. na svatou
Lucii. Týdní trhy
celý půst; trhy nn
Kamenlce česke [BUhmiech-Kamnitxlty
pondělky: 1. před rv. Duch., ?. po Pot
dob.: hatdý outorr, od postu at do sv.
Martina.
einnhule, 3. před Havlem.

10*
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[ChlomínL ty pondělky: 1. po Kouřim, výroční, koňekd . dobytčí trhy
ty pondelky: [. po n. roce, 2. po květué

hro-nnicu-h, 2. v třetn pondělí meeice

května, 8. po P. Marii Sueznóul. povi.
Svatých. Hlavni trhy na. dob. vpon. po

kvétné ned., po ev. Janu Křtit., po ev.
Vácázlvn,
pon
' |. :. před vánoci; týhod. trh. kde.

Knčiomostl

[FuntenbruckL výroční &

dob. trhy“ ty poud-L-lky: ]. druhý po av.

Feb. 3 beh. 2. druhý v postě, 3. po Ve
likon.. 4. před navštiv. P. Marie. 6. před
nanebovz. P. Marie, 6. po jmenu Panny
Marie.
Kmn NOVý [Nouknin], l.v poslední ma

lopudni čtvrtek, 2. v pon. po kané

neděli, 3. na. sv. Víta, 4. ve čtvrtek po
ev. Vavřinci, &. na sv. Ludmilu, 6. v
pon. před Havelekým posvícením, 7.11:
ev. Barboru.
Kocengrun [GoesengrílnL výr-oč.trhy ty
pond.: !. 3. v měsíci dubnu, 2. před ev.

ned., 3. před ev. Duchem, 4. na sv. Maří
Mnjd., &. po narození P. Marie, 6. po ev
Kateřině.

Kožlany, l.ve čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
čtvrtek po ev. Duchu, 8. na sv. Vavřince
dne 10. nrpna, 4. na nv. Matouše.

Krállky [Grulich]. 1. ve čtv. před hromn.,
2. druhý čtvrt. po Velik.. 3. ve čtvrt. po ev
Anne, 4. po ev. Luk. Týdní trh kud. pon.
Píipadne-ll na pondeli svitek odbývd :e
týdní trh v out.
Královice, výroční. koňské a dobyt. trhy:
L. ve čtvrtek před zvěstov. P. Marie, 2. v
pod. před ovat. Pet. ePavl., 3. vpon. před
nanebevz. P. Marie, 4. tenótvrtek před
lv. Havlem.
Královice Dolni, výroční &dob. trhy ve
středu před ev. Vojtěchem, 2. na ev. Jena
Křt. 3. ve stř. před Marií Stranou, 4. ve

Vítem, 3. po neneben. P.Marie,4. před ltř. před. ev. Václavem.
ev. im. : Jud.
Králnpy, 1. v ent. před. Velikonoci, 2. ve
středu před nerez. P. Marie. Týdeí trh ve

Kolešovice, výr : dob. trhy: !. dne 20.

břez., 2. dne 30. června, 3. dne 4. září,
středu na rozličné potravy.
4. dne 12. lietop.
Králův Městec, ' Konigsntadtn, trhy vý
roční & na hovez dobytek ty pondělky :
l. po ev. 3 Krůlích, 2. po Quaimodoge
niti, 3. po Božím Tčle; 4. na ev.Bertol.,
Kolin
Nov? trhy
[Neukolin],
výročnle
cházejícím
nedobytek:
1. vepřed
čtvr.
6. ve středu po ev. Frant. S., 3. ve středu
po 3 Král., 2. v pond. pb posl. masop.
po sv. Cecilii. Týdm' trhy na obilí po celý
neděli, 3. v pon. po svátostech, 4. na sv. * rok v pátek.

Kollnec, 1. na sv. Fil. & Jak., 2. na sv.
Vavrince, 3. na sv. Ondřeje.

Antonína Paduan., 6. v pon. po ev. Bar Kraslice (Grmlitzh 1. den po ev. Janu
tolomejl, 6. na av. Františka Seraf., 7. v
Křt., 2. druhé pon. po sv.biichaln. Trhy
na dob. 3. středu had. druhého měsíce.
pond. po ev. Ondřejí. Týdní trhy ve stř.
& v pátek.
Krásné Doly [Schbuthal] 1. ve čtvrtek
Koloveč [Koleutschen], 1. v out. Velikou.
před ev. Václavem. Ty'd. trh keř. sobotu..
2. na av. Jana Křtit., 3. v pond. před ev. Krinec, 1. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po sv. Ducha, 3. po sv. Bartoloměji, 4.
Havlem; týhod. trhy: ]. druhé pon. po
Velikem & po sv. Martinu.

po ev. Kateřině.

Kopidlno. Lve střed.poVelikon.,2. na ev. Křlvsoudov, na pondělky po sv. Jiří :
Jiljí. Týduí trh každý pond.
Prokopa., 3. ve stř. před nar. P. Marie, 4.
ve středu před počet. P. Marie.
Krucenburs
[Krucburek, Kreutzbergj,
Kostelec Černý [SchwankoeteletzL'LV výr & dob. trhy a 8 denní svob. ty pond:
pon. po ned. Rogue, 2. na sv. Jana. Křtit.,
3. na sv. Mich. nrchanj., 4. ? pond. před
poč. P. Marie.

Kostelec nad Labem [Elbekoeteletz]vý
roční, koňské &.dobytčí trhy: !. v pend.
před ev. Matěj., 2. ve čtvrtek před nale
zením sv. kříže, 3. ne sv. Víta, 4. na
svatého Jakuba, 5. na povýšení evatého

kříže, 6. na ". Šimonaa J adu. Kaden
tob. týh. trh.

1. po hromn., ?. před kv-ňnon ned., 3. před
vetoup. Páně, 4. den po ev. Vavř., každý
čtvrtek týdm' trh.
Krumlov Český [Bohmisch—Krnmntq,!.
ve čtvrtek po etředoposlí, 2. ve čtvrtek
po Božím Tele, 3. v pon. před ev. Havl.;
padne-li ev. Havla na pondelok. odbý
vá se trh 0 týden dříve; na sv. Kateř.
Trhy na dobytek od sv. Jiří a.: do ev.

Havle každou středu; týbodní trhy ka.

středu a sobotu.
jmenu P. Ječíše,2. před první ned. vkvčt. Krupka [Graupen], ty pondělky: 1. před

Kostelec u Náchoda, ty čtvrtky: 1. po
3. po ev. Matouři, 4. po poč. P. Marie. Trh

květ. ned., 2. před ev. Duchem, 3. před

zejícími trhy na koně : hovězí dob.: na
sv. Dorota., 2. ve čtvrtek před květnou
nedělí 3. v pondělí po netreba-vstoupení

1. ve stř. před ned. Litare, 3. ve čtvrt.
po ned. Kant-te, 8. ve čtvrtek po pozdvi
žení ev. kříže, 4. na sv. Bohumíra 8.
listopadu.

týdui na. středu.
ev. Michalem, 4. před ev. Martinem.
Ecetelec und Orlici. výročníe předchá Kryry [KriegemL výroční : dobyt. trhy:

Páně. 4. dne 17. července, &.na svatého
Bartoloměje, 6. na.Karla Bor. Trh týhod. Kumžák [Kor-igma:, typonděllq: !. po
'
Hromnících, 2. po
' enkordia., & po

ku. čhrtokš
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ev. Mntoušl. 4. na duličky. Trhy týdní :
dobytčí kařdý čtvrtek.
Kunštát [KronetadtL výr. & doh; trhy ty
pand.: !. po—l.v dub., 2. první v srpnu,
3. posl. v řřnn.

M*rtinnť oba. po 8 dní. Připadne-lí nv.
Merkety neb ev. Maninnna čtvrteh.začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
ntředy: !. po středopostí, 2. po Boi. Tčle,
8. po ev. Bartolomějl, 4. po nv. Martinu,

Raid—5 trvá 2 dni.
Kunžutrt.
Kuůvnrda, 1. o sv. Jiří, 2. o
m'. Michala arch., 3. 15. prosince.
I.lpnlce, výroční, koňnkě. a. hovězí trhy:
]. v pond. po sv. 3 Králích, 2. po Judika.,
Kuřívody [HtthnerwnneerL výroční trhy

nn dubyteh: !. v pand. po Velikou-uci, ?.
v pond. po Sv. Duchu. 8. na >v. Jana
Křt.. 4. v pond-Ií pa nnnebevz. P. Marie
6. v pand. po ev. Havla, 6. v out. přrd
nv. Tomášem apošf. Katdnu středu t_ť-h.
trh na dob lt : rozličné krámekó thoži.

Kyntvnrt

Kónígswnrq, výroční dobytčí

a koňské trhy: ]. na sv JOnefa, 2. v pond.

po nv. Marketě, 8. v pond. po všech Sve—

tých. Trh na obilí každý čtvrtek.
Landškroun [Lnndskron],1. v pondělí po

3. po IV. Petru n Pavlu, 4. před sv. Hav
lem, 5. po av. Martinu, 6. před Vánocemi.

Trhy na vlnu: ]. na sv Floriana. 2. v
pond. před ev. Havl. Trhy ua dobytek:
1. kazdý pond. od 8. ledna až do 9. lístop.
Týdni trhy kazdý pdlek po celý roli.
Llšov. 1. na velikonosní ooterý, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhodní
trh ve čtvrtek.
Lideň, 1. na čt rtý pondčlek po novém
roce. 2. ve středu před ev. Duchem, 3. na

8 Krúlíoh, 2. v out. po ned. Judika, 3.
av. Maří Majd.. 4. ve středu před nv.Vdclnv.,
na trvat.-duálníout., 4. na sv. Maří Majda
6. na sv. Alžbětu, též vždy trh na dobyt..
lenu. &. v outerý po ev. Matonii.
Litoměřice [LeitmerimL ty pond. !. po
Ledeč ]. v out. po neděli Septungeeima,
Fungesima, ?. po Knntate, 3. po naneb.
2. den před nanebevetonp. Páně, 3. den
P. Marie, 4. po ev. Kateřině. Týdn'í trh
v sobotu a \: outerý.
před nv. Maří Mnjdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, 6. ve čtvrtek před nv. anlem. thomyšle. 1.dne 27.1edna nanv. Christo—t.
Leskov, 1. dne 19. března, 2. dne 2. květ.., — 2. dne 7. květnnev. Blaniel.—8.dne 5.
3. dne 4. července, 4. dne 15. října.
září na nv. Vikt —4. dne 6. listop. na. sv.
I.;-vin, na sv. Matouše Evang.
Leonarda. — Kdyby některý z těchto trhů
Lllcnll'o [Elheuitz], ]. nn ev. Fabiana a
připadl na pátek, na sobotu, na neděli nebo

nát., odložíse napí'íntíúterek. Trh dobytčí
jest o den dříve; padne-li výr-oč. trh na
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
3. po sv. Bartol-xměji & 4. po ev. imonu
Týdní trh každ. sobotu.
& Judě. Týdenní trh každý outerý.
Lllerbnt'lly [Lauterbach] výroční & do—
bytči trhy: 1. na sv. Jana. Kn., 2. první
leeret
[ReirhexnhergLty pondělky: l.
pond. po růžencové slavnosti.
ph bílé neděli, 2. před sv. Vítem po 8
dní, 8. po naroz. P. Marie po 8 dní, 4. Litvinov '[OberleutenedorfL 1. ve středu
v pond. : v outerf po Stí neděli v říinu.
před květnou ned.. ?. na nv.Mnří Majda
5. ' pond. a v outerý před první nedělí
leuu, 3. na sv. Mich., 4. v pon.po všech Sv.
advevtní. Trhy nn vlnu: 1. v outery' & Lochovice, ). na sv. Jiří, 2. na av. Mat.,
3. dru předsv.Jana-m Křt., 4. na av. Leop.
po Míchnlu.
sv. Ducha.Trhy
2. vnn
outerý
a ve Loket |Ellhogen]. 1. na zelený čtvrtek, trh:
er&ntředn
du po ev.
dobytek:
v sob. před bílou ned., v sob. 8 dní před
na chléb, 2. dne 1. května, 3. první stř.
1. ned. ndv. Týh. trh knž. pon. a. čtvrt..
v září, 4. na sv. Martin:, 5. ve čtvrtek
I.lbl'šlt'f. výr. &dob. trhy: ). dne 8. dub.,
před
Vánocemi, pouzo na chléb.
?. dne 25. září.
.ehestiana, ?. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. 'h'h na přízi na sv. Linharta.
Libuň, ]. v out. po av. Mat., 2. po ev. Troj.,

Libice. 1. v pondělí pojmenu Pána Jeilše,

Lomnlte. v Bud. 1. na sv. Jiří, 3. na cv.
Jana RK.., 3. na sv. Mičhala.

2. na popeleční středu, 3. v pond. po ev. Lomnice. 17Jičín., 1. !. čtv. poutní, 2. ve
Janu Nep.. 4. v pond. pon. Prokopu, b. v
čtvrtek před ev. M. Majdalenou, 3. před
pond. po nanehevz. P. Marie, 6. neev.Havla.
nv. Šimonem & Judou, Hlavní trh; na
Liblín, ty pondělky: 1. po Littere. 2. po
dobytek a jiné věci 1. 8 dní po w-toup.
nv. Filipu n Jakubu. 8. před Bot. Tělem,
Pinč 3. ve čtvrtek po Boz. Tele. Týduí
4. po ev. Jiljí. 5. před ev. Martinem

1. v středopoetí,2. ten den trhy každý čtvrtek.
před nanebevet. Páně, 3. na av. Bartolom., Louny. výroční a dobytčí trhy; 1. ve stř.
před tučným čtvrtkem. 2. v pond. : v
&. ve úřadu po av. Václavu, 4. tu stř. po
out.. před nanebevetoup. Páně, 3. ve stř.
ev. Martinu. Každou středu týh. trh.
po natoz. P. Marie po 8 dní, 4. ve středu
Libouchec [Kčnignwnlde]v Litom., výr. ;
a. ve čtvrtek po ev. Šímonn a. Jude.
dob. trhy: 1. v pon. masopustní, 2. v pon.
před sv.Jan. Křt., 3. v pon. po nar. P. M. Louňovlco. ty čtvrtky: 1, před lv. 3.
lešteln
[LiebenateinL 1. v pand. po Krui. 2. před nv. Řehořem. 8. před ev.
Voštěchem, &. na. sv. Víta 5. ne sv. Maří
unvšt. P. Mania, 2. v pondělí před první
Majdnlenu. 6. ve čtvrtek před nv. Bano 
nedělí adventní.
Lipa ('esliů [Bdhmieeh-Lnipq. 1. ve čtvr— lomějem. 7. před ev. Václavem, 8. na ev.
leochovll'c

tek po nv. Martou, 8. ve čtvrtekpo ev,

Lokále, 9. na lv. Barboru
-.-4
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Lovoelee [Lohoeíe], ty pondělky: ]. po
Litare, 2. po ev. Troj., 8. po nerez. P. M.,
4. po sv. Barboře.

Lubenec [Lnbenz|, výroční: dobyté!trhy:
1. 2113“pond. po hromnicích, 2. ve středu

před ev. Václavem.

outerý předsv. Luu-em. Dobytčí trhy: l.
v pond. po květné neděli, 2. v pond. před
ev. Filipem : Jakubem, 3. v pand.. po ev.
Petru a Pavlu, 4. v pond. po nanenebevz.
P. Marie, 5. v pondělí předev. Františkem
Seraf., 6. v pond. před sv. Lazarem.

Lukavice. ve ntfedn po sv. Jiří. Týhod. Mezlmoeíi, !. na sv. Dorota, 2. na av.
trh každou středu.
Floriana. 3. v pond. po sv. Martino.
Luže. 1.ve sti-edu před nalezen. sv. kříže, Mikulov [Niklasberg], v pon. po ev. Víta.
2. ten den po ev. Petru : Pavlu, 3. ve MIN-in. l. na sv. Stanislavu, 2. na den ov.
Jena Křt.,3.dne licen-vc., 4. na den nerez.
Itředu před povýš. ev. kříže, 4. dne 4.
P. Marie. 6. na dušičky.
liltopadn. Trhy na dob.: ]. ve stř. před
imen. Ježíš, 2. ve etř. po 3. ned. postní. Dllleůov |Mileachau], výroční : dobytčí

trhy: 1. den před archnni. Gabrielem, 2.
l'. na sv. Antonína.. 3. dne 2. lístcp. Trh
na obilí každou sobotu.
den po ev. Antonínu Pad..8. v pond. po
pozdv. ev. Kříže,3. vpon. před nnroz.P:ině.
Lysá, 1. v pand. po ev. Filipu &Jakubu.
!. v pond. po stčtí sv. Jana. Týhodni Miletín 1. to středu po sv. Jiří, 2. v
trhy každou sobotu.
pond. po svatém Lukáši; každou středu
Malešov, ty outerky: 1. po 3. ned. post.
t_v'hodníobilní trh.
“Hill,
1. v masopustní pondělí, 2. dne 28.
2. před nanobevet. Páně, 3. před sv. Maří
července, 3. dne 14.září, 4. nan. Ondřeje.
Mejdnlenou, 4. před naraz. P. Marie, 5.
před av Martinem biskupem.
Milevsko [MilhlhamenL ]. na. av. Josefa,
Maňcíín. !. v pondělí po neděli Benge
2. v pondělí po ev. Trojici, 3. na svatou
Marketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
nima., 2. druhý pand. po velikonoci, 8.
na sv. Víta, 4. na sv. Met., 6. na sv. Barb.
5. na av. Voršila; týdnl trhy na doby.
Mnršovlco, !. dne 14. ún., 2. dne 18. říj.
tek. obilí a potravu každý čtvrtek.
Mašťov [hIeechauL ]. první nedělí v postě, Mimoň [Níemea], [. první pátek v poste,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den nar.
2. v pondeli po sv. Trojici, 3. v_pondc—lípo
sv. Mato-lži, 4. v pondeli po W.Sim. eJndě.
P. Marlo (8. září) 4. v neděli po všech
Svatých, kazdý trvá 8 dní. Trhy na. vlnn: Nllrotlce. [v Píeeckém quji|, 1. v pond.
1- první pátek po sv. Jiří, 2. druhý pátek
maeopuatm',2. na sv. Filga Jak., 3. v pond.
po ev. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.
před ev. Pot. a Pavlem, 4. v pondělí po sv.
Měděc [Knpferberg], l. v pondělí po ev.
Jiljí, 5. v pond. před sv. Martinem. Týdní
trhy na hovězí dob., obilí, dříví, len, atd.:
Vítu, 2. v pond. po ev. Matouši.
)Iědčin [Mledechín], l. v pon. po ev. Joe.,
1. v outerý před velikonocí, 2."v out. před
2. druhý den po sv. Marketě, :l. v pon
vánoci, takto ale každou stř. po celý rok.
po ev. Mikuláši. Týdní trh koč. pond. od Mírov viz ["rledlnnd.
ev. Joe. až do ev. Havle.
Mírov Ico, !. na“den obrácení sv. Pavla,
Mělník výroční, dobytčí a. koňské trhy ty
?. v p0ndňlí po Seung., 3. na sv. Vojtěcha
čtvrtky: !. po sv. 8 Králíci), 2. po druhé
-l. ve středu před Bozim Tělem, 5. na sv.
postní neděli, 3. v p0ud. po ev. Filipu)
ProkOpe, 6. na. den Marie Sněžné, ?. den
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
Jakubu, trvá 8dní,—l. v pondělí po sv.
Petru & Pavlu, 6. ve čtvrtek po nanebe
před sv. Havlem, 9. na den obětován! P.
Marie.
vzetí P. Marie, 6. po sv. Havlu, 7. na av.
Ondř. apost. po 8 dní. Týh. trh. hož. out. Nlleov
[\Viclmtřldtll.1.23. dubna, 2.1km
Merklín, !. v pond. po ev. Trojici, 2. na
24. června, 3. dne 30. listopadu.
av. Vavřiuge. 8. v pon. po av. Martinu. Mlnzovlce, !. v pondělí po jmenu Pána

Městečko Ceske [FriedlllnderNeustadtq,

Ježíěe, 2. v outer—ýpo Vulikonoci,

3. v

Ty pondělky: !. po ev.! Králích, 2. po sv.
outorý po sv. \'ítu. -l. v unterý po ev.
Kateřině.
Josefu, B. 14 clnípo Sv. Duchu, !. pojmem:
P. Marie, 6. po svatém Martinu.
Mnichovice ty středy: po nnnebevetou
Město Nová nad Metují [NeustadtLvý peuí Páně. 2. před Božím' Tělem, 3. před
narozením ?. Marie, 4. na sv. Martine
roční a dobytčí trhy: !. un ev. Anežku,
2. na av. Jiří. 3. na. sv. Jana a Pavla, 4.
biskupa. Hlavní trhy na dobytek, obilía
na den povýšení ev. kříže. Týdul trh na
rozličné věci: l. na tučný čtvrtek. 2. ne
přízi & obilí každou středu a sobotu.
zelený čtvrtek, 8. na sv. Jakuba apošt., 4.
Mčšov, Mnichov[Eineiedl|, ty pon.: 1. 2 po
ve čtvrtek po ev. Václavu, 5. na av. [Fran
Velikou., 2.po ev.J anu Křt.,3. předev. Hevl. „ tiška Xav., 6. den před Štedrým večerem-,
týhodní trh každý čtvrtek.
Mýto [MauthL 1. v pond. o první neděli
po velikonoci, 2. ' aute po ev. Trojici, Mníšek, !. na ev. Fabiana a Šob., 2. na.
3. na. sv. Matouše.
nv. Josef, 3. na sv. Filipa a Jakuba., 4.
Mýto Vysoke [Bohem-ntb), !. rvní dne ?. srpna, 6. dne 24. srpna 6. dne
24. r na.
čtvrtek v postě, 2. v out. před av. l-" “pem

n Jakubem, 3. vouterý po ev. Petru :! Most [Brilx], výroční trhy na dobytek: 1.
Pavlu, 4. v onterý po nanebevzotí ?. Ma. v pondělí Okolí, 2. vouterý sntodnlm',
rle, 6. 7 out. před".Frentíikem Ber., 6. v
s_n: n..! “l,4. v pand.po sv. Burkhardt:
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dulní; týhodm' trh na obilí : hoveal do
bytelt haidé pondělí po celý rok.
p ed nauebevotoup. Pine, 3. dne?. října. Nehořlce. výroční a trhy uo dobytek: ].
Mšeno, (vBolenbwekémkraji) ty středy: ].
dne4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
27. srpna, 4. dne 16. října.
po jménu Jej.:če, — 2. po ov. Fílipua
Jak., 3. ve středu před ov.Václ. —-4. posv. Neuklrelnen, 1. druhé pondělí po veliko
Martinu. Hlavní týdenní trh ve stř. po s\.
nuci, 2. v pondělí po pozdvíiení svatého

"geo eh:(Rambam),
výroční
trhy na
do
1. ve stř. po
nedelia Okuli,
2.den

Josefu &ve středu po navštívení RMM-ie.—

kříže.

\'enetupov. 1. den po av. 8 Krůlích,
Týhndní trh kuidé pondělí.
)luncll'aj (Smečno), !. den po ov. Vojtě den po Hromm'cích, &.na sv. Mnrlm evan
chu, 2. den po ev. 'chalu.
geliny 4.17 pond.. po Božím Tele. Tý
Matějov (Muttendorf), dne 24. srp.; týh.
hodni trhy každý čtvrtek po celý půst.
trh hrdý čtvrtek.
Neveklov, 1 dne 8.1'mora, 2. " onterý
Načeradec. výroční a dobytčí trhy: 1. ovatodnění, 8. dne 4. srp., 4. dne 29.1ůří.
první outerý v mampustě, 2.v onterý po Nevdeky (Neudeck), ty pondělky: !. před
kvetné neděli, 8. \—outerý po svatodušních

květnon nedělí, 2. po av. Míchalu, 8. před
všemi Svatými.
zvucích, 4. ve středu po sv. Jakubu, 5
ve středu po jmenu P. Marie, 6. na sv. Nymburk, Víeemilov, ty otředy: 1. ve
Terezii, 1. v outerý před vánocemi.
středopoatí, 2 po ev. Jenn KH., 8. po po
Nadějkov (Nadě'hau), výroční o dobytčí výšení sv. kříže.
trhy: 1. v outerý po ev. Rudolfu, 2. na Olešnice (Gimhubel), ty pondělky: !.
před Velikonocí, 2. před Bv. Duchem, 3
den sv. Štčpina (2. arpna), 3. v pond.
po ov. Maří Maideleně, 4. po sv. Barto
před ovat. Tereaií., 4. v pondělí po nv.
Kateřině.
loměji, 5. poev.Havla; týhodní trh každý,
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a vielilnf
Náchod, |. poslední čtvrtek v postě, 2.
hrůmshé zbozi.
na sv. Vito, 3. na sv. Martina biskupa.
Každý čtvrtek týhodní trh.
Oloví (Bleietadt), l. v pondělí poRogate,
2. druhé pc-ndělí po u. Michale.
Sazan-ky (Naneaherg), výroční &dobytčí
trhy: 1. ve čtvrtek po první postní ne Ondřejm 1. tu středupledov.Blateiem,2.
děli, 2. ve čtvrtek před sv. Norbertem.,
to
středu před
ov.Vojtěchem,
3. nn denvev.
Petronily,
4. na
den sv. Marhoty,5
3. ve čtvrtek po ev. Havlu.
Xečlyny, výroční': trhy na koně a hovězí středu před povýšením sv. Kříže, 6.vve
dobytek, 1. první pondělí v postě, 2.vpen.
středu před ev. imonem a Jedou. Kdyby
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
před nanebevzetím Panny Marie, 3.naav.
děli aneb na nějaký'Jiný svátek padl, drží
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Michala,
6. v pondělí po všech Svatých.
se tu středu před tím.
Nejiřelio. Nýrsko (Neuern), !. vpoodeli po Opočno. 1. na ov.Řehoie. 2. nan. Marka
dne 25. dubna, 3. dne 20. říiua, 4. na sv.
nanebevst. Plně, 2. v pondělí po naroz.
Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na kam!
P. Marie; týd. trhy ve stř. a sice na. obilí
a rozličný dobytek, jako! ijíné zboží:
&pntravu po czlý rok, na dob. o: ntřod.
a! do sv. Martina.
1. na obrúcwov. Pavla dne 25. ledna, 2
na svatého Rehoře dne 12. března, 3. v
Nehvizdy (Uroasnebwizd), výroční a do
pátek před ev. Jiřím. Trhy na vlnu: Lun
bytčí trhy, též na koně a vlnu, !. ve čtvr
sv. Petra .1 Pavla dne 29. června, 2. na
tek po nalezení sv. kříže, 2. druhý čtvr.
otětí sv.Jana dne 29. nrpna. Trhy týhndní
po povýl. sv. kříže, kazdý trvá 8 dní.
na obilí a kramářeké zboží hatdý půteh.
Nechanice, 1. v pondělí před sv. Matě
jem, 2. v p0ndčlí před Svatým Duchem, Osečno (Obie), ty pondělky: ]. po čtvrté
3. ve čtvrtek před nanehevzetím P. Ma
poutní neděli, '2. po sv. Vítu, 8 druhý po
narození P. Marie, 4. po ov. šimonu &
rie, 4. v pondělí po sv. Václavu, 5. v
Judo-ví, 6. před sv. Temnota.
pondělí před první neděli adventní.

Nepomukv, l.v pon. po hromniaích,2. v ostrov

(Schlachenwerth), !. v pond. před
sv. Jan. Eft., 2. v pon. před ev. Havlem,
pond. po Jubilůte, 3. ve středu po ov.Janu
3. v pon. před štědrým volí.; trh týhodní
KHL.,4. ve stř. před sv. Matoušemb. ve
a obilní haldou otředn.
středu po sv. Barboře; haldou středu od
bromuie a! do sv. Jans. Křtit. týhodnl trh. Oudllee (Eidlita), výroční adobytčí trhy:
Nepomyšl (Pomohl), 1. v pondělí před !. ve čtvrtek po smrtelné neděli, 2. v
pondělí po narnsení Panny Marie, 8.v
narozením . Marie, 2. na av. Mikulik;
pondělí po sv. Kateřině; při každém vý
trhy na dobytek 8 dní trvající: ]. na
ročním trhu jest spolu trh na dob., ialtoi
komín., 2. na sv. Víta.
hddý čtvrtek týbodní trh na obilí.,palivo
Netolice. výroční a trhy na koně & hov.

dobyt: ]. v pon. po hromn., anasv. Jana

potravní akoby.

KH., 3. druhý pon. po naneb. P. N., 4. na Ounošt (Unhott),1.
2. na sv. Josefa, 3.
lv. Michala, 6. na sv. Lazara 17. pros.
Pavlu, 4. ve středu
Velke trhy na koni a hovězí dobytek: [
Seraf., b. v pondeli
v outerý velikonoční. ,. ' outer-ýnato

den po novém roce,
den posv. Petru :
před ev. Prantllku
po sv. Martina.
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Ouplee (Elpel), l. na hromnice, 2. v ou- . Petrovice (Peterewrdde), 1. v pond. před
ev. Janem Nap., 2. v panel. 14 dní před
tcrý před sv. Jakub. V., 3. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po av. Martinu.
císařským posvícením.
Týdenní trhy tyto pon.: !. před velikou., Pilníkov, l. v omen" velikonoční, 2. na
sv. Víta, 3. na ev. imone : Judu.
2. před evatodušnímí svátky, 3. před ev.
Havlem, 4. před vánocemi. Týdní trh Pisek, 1. ve čtvr. po 8 Králích., 9.. pátý
keidou stř.
čtvrtek v poste, 8. v outer! po "r Tro
Ounuby (l'ollerskirchen), [. v pondělí po jici, 4. na av. M. Majdnlenu, &. nn den
hroumicích, 2. dne 22. července, 3. dne
povýš. ev. kříže, 6. na sv. Alibětn.
28. října. Každý pondělek trh na dobytek Plšeli. ty pondělky: !. první v poste, 2.
a obilí.
po nanehevv.. P. Mnrie, 3. po povýšení
_0ustí nad Labem (Angelg), výroční i
ev. kříže, 4. po všech Svatych.
dobytčí trhy ty pondělky: ]. po ev. Fa Planá (Plnn- Chebsk. kraji), 1. na ev. TOm.
binnu a Šebestiauu, 2. 14 dní před Ve
Akr., 2. v úterý před zel. čtvrt., — 8. v
lilwnocí, 3. po ev. Markete, 4. po lv.
pand. po nanebevetoup. Páně, 4. v pon.
Bartoloměji :! 5. po ev. Martinu.
po povýš. av. kříž. V pondělí na dobytek
Ouutn nad 0rllei (Wildenschwert) výro a v nobotu na obilí.
ční trhy :: předcházejícími dobytčími: !. Planá llorní, 1. druhou neděli po hrom—
v out. po středOpostí, 2. na ev. Víta. 3.
uicích, 2. 2hou neděli po velikouoci, 8. ne
na sv. Jakuba, 4. v out. po narození P.
ev.Marketu, 4. na ev. Michala; týlu.trh.
Marie, 6. ne sv. Martina. Každou sobotu
každý outa'ý.
trh na len, přízi, plátno : vlnu.
Plaňany, 1. nn sr. Fabien: &Sebastiana,
Oušlěk (Anne-he), 1. pátou stř. postní, 2.
2. na av. Metěie, 3. v evatodulní pond.,
4. na ev. Jakuba.
na sv.Jana Křtitele, &.na sv. BartolOmeje,
4. na av. Šimona !. Judu.
Planlce, ty čtvrt : 1. po ansim. po 8
uuu-rý (Neumarkt), ]. vonterý předkvět. dní. 2. do rozes ní ev. apost., 3. po po
nedělí, ?. ve čtvrtek před ev. Duchem,
výšení ev. kříže po 8 dní, 4. po ovat.
3. na sv. Jana Křt., 4. ve čtvrt před ev.
Hevlu, padne-li ev. Havla ve čtvrt., ten
samý den; týhodní trhy: l. na velký pů
Havlem, b_ v sob. před Ad. . Evou.
tek, 2. na av. Tomáše., od Josefa až po
Pacov, ]. v pondělí po neděli Kuntate, 2.
ev. Havlu na rozlidný dobytek kaldon
— na av. Annu, 3. v pondělí před sv.Plevlem,
sobotu.
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopostl m! do začátku adventu na koně, Platím (Platten), ty pondělky: [. před Sv.
chem, 2. po av. Vavřinci., :S. třetí v
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.
říjnu.
Paka Nová (Neupaka), l. v outery po Plzeň
(Pilsen), výroční & dobytčí i koň
jmenu P. Ježíše, 2. v onterý po neděli
uké trhy ty pondělky: 1. po Reminiecere,
Bog-ate, s. v outerý po Božím Těle,4.nn
2.
po
ev. Petra a Pavlu., 3. po ev. Bur
sv. Vavřince, 6. v autory po ev. Mamutí.
tolomějí, 4. po ev. Martinu. Trh n: vlnu
Každý ůterek týhodní trh.
drží se zároveň s trhem Petro-anelekým
Pardubice, 1. v pondělí ro hromníCích, : trvá plných 8 dní. Tyhodní trhnvd ve
2. v pond. v kfížnvém týdnu, 3. na sv.
středu a v sobotu.
Viktorína. 4. v outerý po početí P. Marie. Plzenec. výroční : dobytčí trhy ty out.:
Trhy nn dobytek: 1. v pond. 8 dní před
!. po hromníoíc'h, 2. po ev. Vojt. 8. po
ostatky, 2. druhý pond. v postě, 3. druhý
nnnebevzetí Panny Marie, 4. po n-atém
poml. po velikou., 4. v pond. před sv.Jak..
Diviňi.
6. v pond. po nul-lavle.
Počátky, ty pondělky: [. po jménu Pán:
Peela! (Peckeu), výroční, koňakd & do
Ježíše, 2. po na.nebe vstoupení Páně, 3.
byté-í trhy: !. v pond. po ev. 8 Králícb,
po nv. Františku Ser.
2. v poud, po Sv. Duchu. T_čhndní trh Podebrady,
výroční e dobytčí trhy ty
každou středu.
pondělky: !. po av. Josefu, 2. před ev.
Pečky (Petachkau), !. v pond. po jmenu
Marketnu, 3. po povýlení ev. kříže, 4.
P..)ažíše, 2. na sv. Jana Nep.. 8. na sv.
na sv. Havla; každou sobotu týh. trh.
Vavřince. 4. v pond. před rv. Martinem. Podhořany (Poderearu), výroční |. dobyt.
Pelhřimov (Pag-rnrn), ty outerky: ]. po
trhy ty atfedy: ]. před Velíkouocí, 2.
novém roce, 2. po utředopoltí, 8.panž.
před ev. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
Tčle, 4. po ev. Berwlomqji, 6. po ev. '
dní trh každý pátek.
mOnu a Jude. Trhy na dobytek každou Podhmdy, výroční : trhy na koně a ho
stí—ednpostní, pak 1. sob. před křížovou
vězí dobytek: [. v out. po velik., 2. drn
nedělí, i. v sob. před av. Trojicí, 3. v
hý out. před av. Bartolomějem 3. v out
noh. před ev. Prokopem, 4. v eob. před . po ev. imonu & Jude.
povýšením nv. kříže. Trhy na koně každé Podmokly. týdní trh v onterý I. ve
čtvrtek.
ond. před výročním trhem. Týhodní trh
ou sobotu.
Podoly Bíle (Weisspodol), 1. na hrom

Pernink (Bilingen), " rvní nd. mla'
září mh po svitkuquielapštruco. zce

nice, 2. na. sv. Filipa a Jakub

ev.M.hlqidelenu,4.nesv.V

3. u:

"»

Výročnítrhovčv CM
Poldi (Polín), 1. na ev. Marketu, !. nn
deníčky.



Police. 1. v pon. po ned. Knntdte, 8. na
sv. Prok., 8. na sv. Bernard.; padnou-ll
ale dva posled. trhy na sobotu nebo na
ned-li, drzi ne v pond. : oemiden. evo
bodným prodejem kremůřek. zboží. koní
. havet. dobytka. TýbOdm' trh každou
středu ne plitno, přízi : obilí všeho
druhu.
Pollčnn ', 1. v pond. po ní. 3 Krůlích, !.
půtý
tek v poctě, 8. v pondělí po sv.
Filipa :- Jakubu, 4. nav. Jenn KH., 6.
na sv. Bartoloměje, 6. na nv. mona .
Jndn; týhodni trh každý čtvrtek.
Políčka. !. v pondělí po sv. 3 Králícb,
2. třetí čtvrtek postní, 8. v outerý před
lv. Jiřím, 4. ve čtvrt. před sv.
10—
měiem, 5. v out. před ev. Šim. & Jnd.

Polna, !. ve středu po sv. Matěji, 2. po
lv. Filipu n Jelmhu, 3. po ev. Víta, 4.
po sv. Všclavn.
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poctě, 8. pátý čtvrtek v poutá, 4. no ev

Jane Křt.
Příhozy (Frubbnu), v pand. po uv. Bar
toloměji.

Přidoli (Príethul), !. nn den sv. Vavřín
ce. 2. v neděli po sv. Jiří; každou etl.
týhod. . dobytčí trhy.
Přlchovlcq výroční trhy ty pond.: 1. po
anil., 2. po ". Pet. v okovech, 8. před
ev. Havlem.

Přísečnice (Príeeen), trhy výroční . nn
dobytek: 1. v pond. před nanebmtonp.
Páně,
v (pond.
po Vev.
Bartoloměji.
8.
ve čtv.2.pře
poevíc.
témdnl
před adv.

ned. je po 6 dní trh na len; tyhodní trh

nz. sob.

Proseč. výroční : dob. trhy: \. v pond.
po bromu., 2. ve čtvrtek po ev. Řehoři,
3. v pond. po ev. Maří Maid., Lv pond.
před ev. Tereeií, 6. v pond. před svatou
Kateřinou. Dobytčt_trhy odbývají se před
polednem.
'

Poříčí Spnlcné (Brennporiden), !. na av. Proílvin. 1. ne sv. Vojtěcha, 2. na av.
Prok., 3. na sv. Havla. Trbyna dob. luz
Josefa, 2. ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. v
dý čtv. od 3 Králů počínajíc.
pondělí po ev. Bert., 4. v druhé pon
Bibi. !. v pátek po sv.Josefa, 2.no mta“
dělí po sv. Martina.
Trojici po 8 dní, 3. na ev. Bnrtoloměie, 4.
Postoloprty (Postelberg), výroční trhy:
mt ovat. Martine, po 8 dní; týhodní trh
l. v pond. před Vellkonocí, 2. v pand.
každou středu.
po ev. Trojici, 3 den po nanebevzetí P.
Marie, 4. nn sv. Ondřeje ap.; týhod. trh Rabšteln (Rabennein), ]. drnhon etředn
každou středu.
po nv. Jiří, 2. ve čtvrtek před ev. Vác
'
Postuplcc. !. dne 80. květ. 2. dne 6. září, levem.
8. dne 16. říj., 4. dne 20. liatop.
Radnice. [. v pond. po Jndika. 2. po ns
Praha, 15. března nn star. ndměetí; 12.
nebevetoupení Páně, 8. po Bol. Tělo, 4.
po naraz. P. Marie. 6. po Lukáši. zvu
květnu na miloetren. nůměetí : na těp.
nim.; 11. června ne mel. nim.; 24. září ltní trhy: !. na. zelený čtvrtek. 2. na. uv.
Tomdhe apošt.; trh na dobytek : obilí
nn Vůclev. nám.; 2. prosince na etnrom.
ma; ctvrte—l.
nám. -- vždy 14 dní.
Prachatice, 1. ve čtvrtek po ev. 8 Krá Radomyšl, 1. na sv. Vojtěcha, 8. na sv.
Mntoube.
lích, 2. den po ev. Jakubu, 3. na sv. Ma
touše; týh. trhy na dobytek & obilí kn! Rndonlce, výroční . trhy o. koně : ho
vězí dobytek: !. v pond. po ned. thare,
dý čtvrtek. : níchtto hlavni jsou ve čtrr.
po ev. Matěji : po ev. Vojtěchu.
2. na erat. Bartoloměje, 8. ' pond. po ev.
Prčice, výroční : dobytčí trhy; 1. v mn
Kateřině.
.
eopnatní pond., 2. v pond. po sv. Víta, Rndoušov (Graber), výroční trhy: l. na
av. Valentina 14. únor:. 2. na av. Víte 16.
3. po nenehevr.. P. Marie, 4. na sv. Ši
mana : Judo.
červnu, 3. na sv. Michala 29. ;zdřl, 4. na
Přelouč. !. ve čtvrtek po neděli Judikn,
dušičky 2. listopadu.
2. ten den po nevůtívení P. Marie 3. nn. Radyně (Ricbenbnrg), výroční trhy n na
proměnění Kristu Pána. 4. ne sv. Kateř.:
dobytek: 1. ve čtv. po Božím Tělo, 2. ve
trh na dobytek vždy 6. června.
čtv. po lv. Blrtolom., 3. v pand. před ev.
Vdclnvem.
Přestlce, 1. v pondělí po nanebevutoup.
Páně, 2. po Božím Tele, 3. po sv. Ver Rakovnik (Manic), ve čtvrt. po Remi
nie.. & ve středu
Knutha, 3. no roze
řinci., 4. den před ev. Krišp.; týh. trhy
na sv. Tomáše; pak od začátku postu
eliní ev. npoňtoln, 4. na sv. Ludmilu, &.
na den'ev.'Línherto'; týhodní trh na av.
až k ov. Mart. každý čtvrtek.

Přibyslav.

L prv. postní sobotu, 2. třetí

Tomue.

_

pond. po Velikonoci, 8. v pond. po ovat. Rataje. 1. v suche dní před evetým Ma—
Petru . Pavlu, 4. po narození P. Marie,
tějem, 2. v pond. před Velkunncl, 8. ve
středu po nanebevnt. Pánů, 4. v ponděl'
9. po ". Ondtqji.
Pribram. !. ve stř. po bromuicích. !. po před Vánocemi.
Valik., 8. po ev. Janu Křtiteli. 4. na sv. Ratibořice. !. v středopoetí.,!. nn svet.

Jiljí. 6. ve stř. po Linharh:

Jakuba; týdní trhy: !. na.muop. onterý.

' pond. před nv. Michal. Trhy na dob.

na lv. Šimon. : Jndn.

Příbram. (v dal.). 1. dne 23. dubna. a.

2. ve středu po Velkom., 8. no sv. Víta, 4.

1.prvnídtvrtekvpoetl,l.thtípond.v Rechetoln Dolni (Unturdchenttdn), !

vm enou' amb.

154

na av. Šebeet.,8. na sv. Vojtěcha, 8. na Rumburk, 1. v pond. po obrieenl erat.
ev. Jiří. 4. na av. Linharta.
Pavlu, 2. po avatoduš. svátcích, 3. před
Ročov Ilornl, městy., [. v pond. po avčet. ev. Bartolomějem, 4. po ev. Havla; týh.
trh kaldon středu.
P. Marie, 2. vpond. po Janu Křt.. 3. v on
terý před ev. Hav., 4. ve atřed. po podetí Rychnov (Reichen), ]. na ev. Bertolom..
:. na av. Michala.
P. Marie.
Bochllee. ty pondělky: 1. po velikonoci, Rychnov (Reichenau), výroční a trhy na
dobyt.: !. ve středu po jménu Ježiš, 2.
2. po ev. ProkOpu, 8. po naneben. P. M.
na den unie:. lv. křite, 8. na av. Proh.,
4. po císařském posvícení. Týdnl trh kaz
4. na av. Matouše, 5. na av. Lucii.
dý tma.
Rokycany. 1. v pond. po av Fnuatinu, Rychnov (Realty, 1. v pand. po Bellin
$I'ěle, 2. na avat. Ondřeje; každé pond.
2. po av. Torpeen, 3. po ev. Štěpdnn pa
týdni trh.
peži, 4. poav. Frant. Seraf., 6. po první
neděli adventní.
Rychnov Nový (Nem-eichenau).výroč. a
dobyt. trhy: 1. v pend. po hromnictch,
Rokytnice, !. na ev.Valentina, 14.února,
2. po av. Filipu aJaknbu, 8. před nane
?. na ev. Marketu, 3. ve stř. před první
bevz. P. H., 4. po ev. Martinu; týh. trh
nedělí adv. Poutě: [. na avat. Josefa, 2.
kaide pond. na plátno, přízi a potr. vech
v oktávu Božího Těla; týh. trh kaidě
etice Červená (Rothřečic),1. v out. před
pond.
Rokytnlee (Nieder—Bochum),vždy druhe
květ. ned., 2. v outerý po nanebevatgup.
Plne, 3. na sv. M. hhrjd., 4. na ev. bim.
pondeli: ]. po velikou., 2. po ev. Prok.,
a Judu, b. na av. Kateřinu.
\ 3. po nanebevzetl P. Marie, 4. po cíaahk.
Řečlee Kardašova (Kardaiředic),1. na
poavíc.
sv. Joa., 2. na ev. Vavřince, 3. na sv. Ma
Ronov, 1. ve čtvrtek před Vellkonocí, 2.
touše, 4. na av. Martina; trh na dobytek
před ev. Duchem, 3. před Vánocemi, a
každý outerek.
padne-ll na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.
Řevnice. 1. v pontL po ev. Matěje, 2. ve
Ronov (Bonaperg), ]. na av. Filipa a Je— stř. před oz. Tělem, 3. ve stř. před ev.
Havlem.
kuba, 2. v pond. po ev. Petru n Pavlu,
3. v pond. po naraz. P. Marie po 8 dni, Řlčnny. !. ve čtvr. po e\f. Matěji, 2. na
av. Zikmunda., 3. ve čtvr. po av. Prok., 4.
4. na av. Mikuláše, 8 dní.
ve čtv. po ev. Bart., 6. v pon. po ev. Václ.,
ltoudnlee (v Litoměřic. kraji) [. první
6. ve čtv. po ev. Mart., 7. v pon. před etě
čtvrt. v portů, 2. prostřední čtvrt. v po
drým ved.; týh. trh každ. eob.
st!, 8. v pond. po květ. ned., 4. na den
nalee. ev. kříle, 6. Ve čtvrtek po nane— Sadská, 1. v pon. po imenu P. Jez., 2. po
ev. Jenn til-tit., 3. 'po evat. Bart., 4. po ev.
hevetoupeni Pánů, 6. v pand.. po Božím
Havla; týdn! trh kat. pou.
Těle, 7. na sv. Maří Hajdalenu, 8. ve
Saudeva
(Sandau), !. v pon. po ned. Re—
čtvrtek po ev. Jilší, 9. ve čtvrtek po ev.
miniecere, 2. po ev. Duchu, 3.po ev. Mich.
Václavu. 10. ve čtvrtek po ev. Martinu,
Arch.,
4.
po druhé ned. adventní; týh. trh
ll. na den sv. Tomáše; týhodnl trhy
na obilí knždé pon.
každý pát. a na obilí kai. čtvrt.
Rovensko. výroční &dobytčí trhy: [. na Sázava, výr-oč.a dob. trhy ty autorky: 1.
av. tři Krále, 2. na av. Joeefa, 3. na av.
Vojtěcha, 4. na ev. Vita, b. na av. Mich.

před ev. Joe., 2. předev. Anh Pad., 3. před

dur-k-

totii trhy na len ; plátno: [. emp dm

nanebevz. P. Marie.
6. na uv. Martina. 'l'ýdní trhy nn ohilía Seč., výr. a trhy na koněihověz. dob. e8 den.
_iinQzboží každý out. a pit.
svobodou: 1. ve čtvrtek po sv. Víln, '2. v
Roždnlovlce, výroční a trhy na koně a. pand. po av. Jiljí, 3. na. ev. &
b
dobytek: [. ve čtvrtek po třetí neděli po
Na obilí, vařivo, vlnu a přízi: 1. v ont.
3 KrLL, 2. po Judika, 3. v outerý před
v
post.,
2.
v
out.
před
středopoet.,
8. v
nanebevetp. Páně, 4. ve čtvrtek po ev.
out. po Judika.
.
Marketě, 6. po ev. Vavřinci, 6. po svet. Sedlec. 1. v pon. po jmenu P. Jež., 2. na
Havla, ?. po ev. Martinu, 8. ve čtvrtek
ev. Jiří, 8. na Pia papeže, 4. na sv. Mi
v euchém temdni před Vánocemi. Týh.
chala arch., &. na Alžbětu.
trh každý čtvrtek.
Rožmberk, 1. na ev. Fabiana a Šebesti Sedlice. 1. ve etř. po čtvrté pout. ned., 2.
v pond. o nejevetejli Trojici, 3. ve atř.
2. na av. Vojt., 3. v pond. před ev.
po navli; v. P. Marie, L na av. Bartol.,
Václavem; trh na chleb na av. Mikul.,
5. na avat. Michala, 6. na ovat. Martine
týhod. trhy každou eobotn.
biskupa.
Roimltůl (Rosenthal), !. na av. Filipa a
Jakuba, 2. na ev. Jakuba dne 25. červ.; Sedlčany, 1. ve stř. v středopeetí, 2. ve
týhodní trh každou středu.
etř. před Velkou., 8. ve etředu před av.
nožmltůl. l. ' pond.po Judike, 2. na av. Duch., 4. den po av. Petru a Pavlu., 5.
na av. Jiljí, 6. ve stř. před ev. Havlem.
av. Filipa a Jakuba, 8. vpond. po Boi.
7. na sv. Martin, 8. ve stř. před Vinou.
Tele, (. na av. Vavř., &.v pond. před av.
Václavem, 6. na Kateřinu. Týd. trh kal.
Týhod.trh každ.etř.;taknuvanl. kooanda:



LJ..

\

--1

Výmolu!M
pred av.Petrem a Pavlom, 2.0m dní před
ev.

em.

Sedlo Sturd (Alt.—mnel),
]. v out. po sv.Jauu
Nep., 2. v pon. po av. Václavu, 3. ve atř.
před av. Murt.

Semily,

!. v pond. v ntředopoetí, 2. před

ovat..Janem Křt., 8. po av. Jiljí, 4. před
sv. Ondřejem. Týhod. trh každý pát.
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v Čoebdeh.

Solnice. 1.na masopustní pond., 2. na sv
Jana Křt., 8. na sv Jiljí, 4. na av Řím. a
Judo; týla. trh. každé pond.
Sovlnka, 1. ve čtvrtek před hromnicemi,
2. v out. před ". Vid.; týh. trh na obilí
a dob. každý čtvrtek.
Stadler: (Stahletz), 1. ve čtvrt..po ev. Janu
Nep., 2. ve čtvr. po početí P. Marie.

Senožaty,

!. na av. HLtu, 2. na av. Vojt., Staukov , l. v outerý po novém roce, :.
po ev. rantíčku Seradnakém; tfh. trh
každé poud.
Sezemice. 1. ve čtv.po jmenu P. Ježíše, 2. Stárkov (Starkatadtl), výroční a trhy na
ve athpí'ed květ. ned., 8. v pand. o sv
dob.: !. v první pou. v postě, 2. v pon.
Trojíci, 4. na sv. Bart., 5. na sv. 'm. a
před av. Duchem, 8. v pon. po sv. Voršila-.
Jud.; týhod. trh kaz. čtvrtek.
Případneli ev. Voníly na pondělí, drží se
Sknllce, 1. na av. Matěje, 2. na av. Jana
trh toho samého dne, a druhý den na to
Nep., 3. na ev. Vavřince, 4. v pond. před
dobytčí trh; týhodnl trh na přízi a plátno
ev. Kateřinou.
každou sobotu.
Skollcc Česká čili Velká. výroč.a trhy Study (Stanb), !. ve čtvr. před hromuíci,
8. na ev. Matouše, 4. dne 16. list., 5. d.
27. pros.; každý pát. trh na dob.

na dob.: 1. ve stř. píed hromn., 2. po sv.
Filipu a Jak., 3. po av. Vavřinci, 4. před
všemi Svatými. Týh. trh na obilí, přízi &
potravní věcí každ. out.

Skuteč. !. první out. v poště, 2. v úterý
svatoduňní, 8. na povýioní sv. Kříže,4. na
av. Lucií. 'Ih-hy na koně a hovězí dobyt.:
]. na den sv. Karla Vel., 2. na první out.
postní, 8. v pát. řed květ. ned., 4. na
proměnění Kr. Pana, 6. na sv. Martina
bisk., 6. na av. Lucii.

Slané (Schlau), 1. na sv. Filipa a Jakuba.
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
obětování P. Marie. Trhy na dob.: 1. druhé
pond. v poště, 2. na den proměnění Kr.

2. na sv. Jiří, 8. ve středu po sv. Michala,
4. v outerý před ev. Martinem. Případnelí
svatojiraký trh na neděli ueb svátek, od
loží se na příští outerek.
Strakonice,
1. 3. ledna, 52.ve čtvrtek v
středOpoetí, 8. v outerý po nauebevatoup.
Páně, 4. v out. před sv. Maří Mafd., 5.
v out. po naroa. P. Marie, 6. na den ev.
Ším. a Judu. Pnkli některý z těchto trhů
na neděli a svátek padne, drží se násled.
dne a jestliže bv trh na sv. Maří Majd. JI
Vodňanským trhem stejně padl, drží se ve
čtvrtek před nv. Maří Majd. Po celý rok
ve att. dob. trhy; ve čtvrtek a v sob. trhy
obilní a na běžné zboží.

Pána.
Strašecí Nové (Neustrnšíc), !. ve čtvrtek
Slavětín. I.tyto ltř.: předkvět.ned., 2.před
před kvétnou nedělí, 2. v outerý před

av. Ignác., 3. před av. V/tclawun, 4. po
nanebevstoupením Páně, 3. ve čtvrtek
občtov. P. Marie.
před navštívenírn Panny Marie, 4. \? pand.
Slavkov (Schlaggenwald), !. v pondělí po
před and. atražcem, 5. v pond. před ev.
ned. Septuag, 2. po jmenu P. Marie.
Havlem, 6. na sv. Barboru.
Smidary.. l. v out. před zvěst P. Marie, Strašov. ]. na sv. Jiljí. 2. na sv. Martina.
2. v out. po ev. Stanislavu, 3. v out. po av. Stráž (Neuntadtl), !. v pond. před av. Ja
Mat-kotě, 4. v out. po unrox. P. Marie, 5.
nem Křt., 2. na av. Kateřinu; každý ou—
v out. po všech Svatých. Kažinu sobotu
terek trh na dobytek.
trh. na obilí.
Stráž.
(Platz), l. v pondělí po smrtelné
Hmlřlcc. l.ve stř. po hromnicích, 2. před
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tele, 8.
av. Jiřím, 3. po navštívení P. Mar.. 4. po
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucií; trh
uv. Mat., &.před adv. Každou etř. týh. trh.
ua dobytek každý pondelok.
Smržovka (Morchenstern), 1. ve ntř.před Stráže (Warteuberg), výroční a dobytčí
sv. Josefem, 2. po ev. Marku, 3. po sv.
trhy: l. v druhé pond. po Velikonocí, *.'..
Marketč, 4. po všech Svatých. Týh. trh
po rozeslání ev. apost.., 3. před av. Havlem,
každou středu.
4. po ev.Marňun; týhodní trh: 1. ve
Soběslav, 1. v pand. po obrácení sv. Pavla,
středu před Velikonocí, 2. před Vánocemi.
aneb v pon. před hromnícemi, 2. před sva—
Strážov
(Drown), [. ve čtvrtek po ".
todučními svátky, 3. po povýšení ev. kříže,
Matěji, 2. po ev. Jiří, 3. po ev. Jakubu
4. před av. Kateřinou. Trhy na kouč ! den
4.
po
ev.
Martinu.
potom, trhy na hovězí dob.od druhého pon.
. vpoatě a! do pon. po svete Troj. každ. pon. Strmilov (Tremlee), !. dou po novém
roce, 2. druhů pond. v postě. 3. čtv-rtů,
Sobotka. 1. ve čtvr. po 3 Král., 2.ua velk.

poud. po velitnmucí, 4. v poud. po Božím
lee, 5. na av. Jiljí, 6. na av. Havla, 7.
na av.Michala, 6.na av. Kateřinu. Tčhnd.
trh každ. sobotu.
den po r_v.Oudtejí; trhy na dobytek haž
dd pand. od !. hltal. až do 81. října.
Sokolov (Falkenan), 1. v [ -:í. pied Sv.
Trhy na obilí každé pondělí.
Duchem, 2. po sv. Jakubu ve., 3. na nv.
Mich—la;trhy uadob. kat. 3. pon. v katů. Stříbro (Miny výroční a dobytčí trhy;
out., 3. na sv. Maid., &. -|:I' sv. Bart., b.

tablet.

[. v outerý po

P. Marie,I.“
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pon. po velikou., 8. v pon. po ev.Vavřinci, Štčknn (Stecken), 1. onterý po iní neděl.
4. po ev. Frant. Seraf.
' v pestě, 2.vout. předev.Jiljí, 3. nerv.“l'eklui

Síropulce(8tropnk:), 1.5. dn., 2. na nvatod. štčpůuov.
ont, 3. 6. list. každý out. trh na. dob.

Strunkovice,

!. v pond. po nejsvětější

!. dne 31. března.. 2. na sv.
Bartoloměje. 8.v onterý před ev. Havlem ;
trhy na všeliký dobytek po celý půst
každou středu.

Trojici, 2. na. ev. Vavřince, 3. na sv.
Františka Sen; týhodní trhy vždy v out. štět. (\Ve „mam, výroční trhy na dobytek ;
1. druh čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
Bukdnl, v outerý před ev. Havlem, 2. v
onterý před ev. Tomášem apošt.
čtv. před ev. Vavřincem, 3. ve čtvrt. před
Suaipt'l'k (Sonnenberg), !. dne 1. května, „ sv. Havlem, 4. po početí P. M1rie.
2. na av. Michela.
Štoky (Stecken), ty pond.: !. po sv. Joe.
Supi llurn (Geieraberg), výroční a trhy
2. po ev. Vita, 3. po ev. Vavřinci. 4. po
na. dobytek: !. po hromn., 2. po druhé
všech 8vat.,5. po početí P. M.,6. po hrornn.
ned. po velikou., 3. po svete Mnrketě, 4 Švnrcentnl. výtce. : trhy na koně a do.
bytek: 1. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
po ev. Mntonši, 6. po obětováni Panny
dne 8. května, připadne-li svitek, tedy v
Marie; trh týhodní na obilí každé pond.
Sušlce (Schattenhofen), 1. v pond. po 3
onterý, & padne-li 8. května v pandělí
Králich, 2. v onterý eretodnšní, 3. na sv
o týden pozdéii, 3. v pon. po ev. Bart.,
Rochn, 4. na sv. Františka Ser., trhy ne
padne-li ev. But. na pand., tedy příští
dobytek od kvetné nedele .: do sv. Marti „ ponděli.
na; každý pondělekapdtek po celý rok St'lllov, !. v pondělí po neděli Litare, 2.:
trhy na obilí.
na ev. Víta, 3. v pondělí po ev. Václavu,
Světlá !. v onterý týd. po ev. 8 Králích, 2
4. v pondeli po ev. anii, kazdou střed.
na sv. Vojtěcha, 3. na av. Bartoloměje
týhodní trh.
_,
4. na sv. Michala.
Tábor. 1. na sv. Reboře, 2. na sv. Urba
Sviny (Schweinic), !. den po ev. Trojici,
na, 3. v pond. před ev. Bnrtol., 4. nev.
2. v neděli po nanebevzetl Panny Mnrie
Havla, 6. na. sv. Ondřeje, padne-li ně
Padne-li na ten den trh v Llšové, drz
který z těchto trhů na sobotu aneb jiný
se o oem dní dříve, 3. na sv. Františka
židovský svátek, drží se příští středu.
Semňmkého.
Tachov čili Dřevňov (Techno), !. v pon.
Svojnnov, výroční 3 dob 'tčí trhy, kteréžto
po iménu P. Ježíle, 2. po květ. ned., 3.
posledni drží se před po ednem: [.na ma
v pand. po Božím Téle; trhy týdní kaz
eopnltni onterek, 2. v ont. před květnon
středu a pátek.
neděli, 3. ve středu přednanebevetonpením Teplá (Tepl), trhy na. koně a jiný dob.
Páně, 4. na sv. Maří Mejdalenu, 5. ve
!. ve středu před hromnicemi, 2. před
čtvrtek před ev. Tomišern.
Velk., 3. po anilate, 4. po ev. Kilianu,
6. na. sv. Jiljí, 6. ve středu před cleahk.
Svratka.. !. v pond. po sv. Fab. e Šebest.,
2. po velikonoci, 3. na. sv. Prolwpa, 4.
posvlcen., 7. ve středu před Vánoci; trh
na. obilí každou středu.
ve středu po sv. Martina.
nov (Schannn u Teplic), !. posl. out. v Teplice (Teplic), l. v pon. po ev. 3 Král.,
dubnu, 2. v out. před ev. Janem Křt., 3.
2. po av. Jenn Kit., 3. po ev. Jiljl, 4. po
nv. Havin; hlavní týhodní trhy v onterý
v v pond. před vánocemi.
'
Senbnch, !. v pendčlí po neděli Kantůte
každého téhndne e týdní trhy každodenně.
První hlavni týhorlní trh v kazdem měs.
2. po všech Svatých; trhy na dobytek
_, každý první čtvrtek v měsíci.
je npoln trh na. dobytek.
Senbncll, ]. v poud.po první neděli veliko Teplice (Weckeledorf),1.v out. po jménu P.
noční, 2. v onterý před sv. Jan. Křtit., 3.
Ježíše, ?. po nencbevetoup. Pán-*.,3. po nn
nebevzt. P. Mar.. 4. po všech Svat.; týhod.
v pond. po jmenu P. M., 4. v outerý po
všech Svatých.
trhy kal. outerý na plátno, přízi & len.
enfeld. [. v pond. před nv. Bart., 2. v Terezín (Thereaienstedt), 1. v pondělí po
„ pond. po ev. Martinu bisk.
sv. 3 Krállch, 2. první pon. po velikou.,
Senllnd, 1.druhe pond. před nv.Jan. Křtit.,
3. ve čtvrtek po ev. Petru & Pavlu, 4. v
2. v pond. před první adventní nedělí.
pon. po ev. Václavu.
Šenllndn (Krásná Lípa), 1. druhé pondeli Tejn Horšův (Bischofuteinic), 1. v out.
po velikonoci, 2. v pondělí před ev. M.
před hromnicemi, 3. po
výěeni svet.
Kříže; týhod. trh na. obilí aždon sobotu
„ Meidalenou, 3. v pondělí po ev. Martinu.
Skvorec, výroční a dobytčí trhy: !. v
po celý rok.
outerý předVelikonocl, 2. před ev. Havl. Tejn nad Vltavou (Moldantein), 1. dne
8. před Vánoci.
8. května, 2. dne 26. července, 3. dne
21. neli, 4. dne 25. listopadu, trhy pro
luknov (Schlukenan), 1 v pond.
ne
dělí Okuli, 2. po ltllnebevetoupeníJoP.. 8.
poutníky dne 19. března a 15. června;

týdn! trhy na potrevní věci bidon etl.
Sone-li
ev. sv
Vavřinci,
4. neb
po ev.
Mntonši;
pn
pocelý rok.
Vavřince
Matouše
v pond.
d'“ "“ “h *" ""DÝden; týh- trhy kazdý Tejnee llroehdv (H:achovteinic), !. ne
čtvr., na zelený čtvr. : ve čtvr. v ldv.

putting; dlí hranici.

den ev. Mat. 2. re' čtvrtek čtvrtého td
hodne po velikou., 8. na. ev. Jena Křtit.

Výroční trhovč v Čechtch.
4. den po lv. Mich., 6. na sv. Tomáše;
trhy na dobyt o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatnich den před tím.

chulce

Lnbski (Elbeteinic),!. v pond.
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čtvrtek po Velkonoci., 2. pran čtvrt. po
Božím Těle, 3. první čtvrt. po sv. Fren
tiškn 8ernf„ 4. v pondeli po početí P.
Marie.

po 8 Králich, 2. po kvetne neděli, 8. v Týniště. výroční trhy na dobytek: !. v
pon. po nejsv. Trojici, 2. na sv. Lukas,
out. před sv. Duch.. 4. v pon. po sv. Jana
3. na ev. Vavřince, 4. ne ev. Tomin, 6.
Unit., 5. 1 out. před ev. Bartolom., 6. po
sv. Václava.
velký týh. trh v pond. po květné ned.

Tejnlce Panenská

(Jungfemteinic, 1. v

Týh. trh kaidý pond.

pon. před bromu., 2. po sv. Jiří., . před Utvlun (UittWa), 1. v pand. po sv. Vítr:,
2. po sv. Mich.
neroz. P. Hulk Na sobotu připadlytrh
Valeč (Walč), výr. trhy a ne dobytek: !.
drči ee přilti ponděli.
ve středu po sv. 8 Krllich, & ve středu
TOuŽim (Theising), l. na zelený čtvrtek,
po ev. Václavu.
2. dne 1. května, 8. druhé pond. po Sv.

Duchu, 4. ve čtvrtek po naroz. P. Mit., \'nmbeřlce, 1. pátý čtvrtek v postě, !.
na ev. Annu, 8. na sv. Fr. Seraf., 4. na
&. ve čtvrtek po sv. Martina, 6. ve čtvr.
sv. Beth. mad pon. týh. trh na Job.,
před Vánoci; s druhým, třetím a čtvrt.
vlnu : přízi.
trhem jsou trhy na dobyt. spojeny; týh.

Vnrtemberk. viz swe.
trh kudy čtvrtek.
Třebechovice (Hohenhruck), výr. : dob. Velcůiu, 1. na svatého Josef:, 2. v on
trhy: ]. ve etredn po obrác. sv. Pavla,
terý evatodnůni, 8. v pondělí po svatém
anlu.
padne-li ale stř. na ten evitek, dál na
trh v přitti středu, 2. na proměn. Krista \'elhertlce, !. na zelenýčtvr., 2. ve čtvr.
Prins., 8. ne ev. Kosina eDam., 27. září,
4. na av. Kateřinu, každý čtvrtek týho—

dni trh.
Třebešlce,
v oktávu
Františka
Třebenice,

po nenehevetoup. Púne, 8. na sv. Maří

Maidel., 4. den po dniič.
'
Velvary, !. v pond. po zjevení ev. Mich.
[. v sobotu po sti-edoposti, 2.
dne 8. května, 2. ve středu po ev. Pet.

sv. Petra a. Pavla., 3. na evat.

Ber.
výroční trhy na dobyt.: l. ten

: Pavlu., 8. ve etl-edu po sv. Bartolom.,
&. na sv. Šimona : Judu, 6. na sv. Mar
tina bisk.

den po bromu., ?. na. sv. Jiří, 3. v pon. \'erueřlce (Wornstadtl), Lnn ev.Vojtěcha,
před proměněnim Krůta P., 4. den po vi.
2. v pát. po sv. Mnrketě, 3. na sv. Ond.,
Svatých.
4. v pon. před ev. Havlem. Týh. trh kal.

onterek.
Třeboň (Wittingan), 1. na svatého Filipa
a Jakuba, 2. na svet. Jilji, 3. na evat. Veseli nad Lužnici, 1. ve středOpoeti,2.
Tomáše.
ve středu po nnnebevetonp. Páně, 3. na
Třebovn Česká (Bóhm.Trubau), !. na
sv. Prok0pa, 4. ve stř. poev. Frant. Se
sv. Matěje, 2. v outerý po vstoupení P.,
raf.: trhy nn vlnu: !. ve čtvrtek po sv.
3. na sv. Vavř., 4. na sv. Matouše. Před
Filipa a Jakubu, 2. ve čtvrtek po svet.
každým trhem je trh na dobytek. Trh na
Jiljí.. Trh na dobytek od Velkou. až do
Sv. Ducha každý čtvrtek.
obilí každý čtvrtek.
Trmice (Tilrmic), !. v outerý po Velikou., Veselí nad Cldllnou (Kochweeeli), [.
2. v pondělí po Rognte, 3. po sv. Mich.,
&. po pečeti Panny Marie.
Trutnov (Trautennu), výroční &.trhy na.
dob.: ]. na obrácení sv. Pavla, 2. po av.
Joo., 8. ve čtv. před Sv. Duchem, 4.. na
ev. Jak., 5. na. sv. Mich., 6. na sv. Alz

bčtn. Všecky trhy, s výminkou evatodnl.
trhu, drží se první pondčlek, na který tu
slavnost padLjinnk následující pondělek
i . trhem na. ev. Jos. : sv. Alžb. povo
leným na koně : hovězí dobytek; pak
lí-by trh na koně o sv. Josefu s Chru
dimúým stejně padl, drží se v TrutnOvě
na pondélek před tim; mimo ty jest kaz
dó pondělí : čtvrk tyhodni trh na obilí,
přízi : plátno.

na. sv. Matěje na všecko zboží a. dobyt.,
2. na sv. Vojtěcha na plátno a přízi, 3.

na sv. Jana Eh. na vlelihké

zboži &

dob., 4. v out. po ev. Vavřinci nn zboli
| dobyt., &.na ev. Mich., 6. na sv. Mart.
na přízi & plátno.

Vejprty, [. v pondeli po Božím Tele, 2.
třetí pon. v červenci, 8. v pon. po nu.
P. Marie.

Vlldšleln;

[. v pondělí po sv. Jana Křti

teli. 2. v pondělí po ev. Mich. Od břez.
:: do Hine každé posledni pond. v me—

sici dob. trhy.
Vllemlee (Wilomic), 1. v pond. po svet.
Jiří, 2. před evat. Havlem.
\'lllmov, !. v první čtvrt. v poste, 2. ve
čtvrt. po let., 3. na ev. Vevř., 4. ve čtvr.

Tučng
1. dne
kaz ; ,pit.
trh 27.
na květ..
doh. 2. dne 30. l$l-i; po sv. Mart.
Turnov, I. po 3 krůlich, 2. ve středu po Vllnbcrk (Winterberg), 1. ve stř. před
sti'edoposti, 3. před evntým Janem Křti
Velika., 2. na sv. Prok., s. na. lv. Bart.,
4. na. sv. Mart.
telem. 4. po sV. Jiljí, &. po Božím Tele,
6. před proměněnim Krista. Pine, 7. před Vlachovo Březí (Willilchbirken), 1. na
viemi Svatýml.
sv. A 'nliře, 2. ne sv. Ludmilu, 8. na

Tnčkov, Výroční. trhy na dobyt. l. druhý

ev. Mikulik, po kádě ' oemid. probe.
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vyfotí.: trhon ' Če'chdeh.

den. Velké týd. trhy; ve ltř. ředVel., Všeruby (Neumerkt), 1. ve čtvrtek po ne
dělí Knutem, 2. večtvrtek po Božím Tele.
ev. Duchem : Vánocemi; týd trhy na
Trh na obilí : dobytek každou středu.
obilí, hov. : vepř. dobytek kai. středu.
Všeruby (Vteran), 1. na ev. Blažeje. po 8
sedne-lí
svátek, odbývá Ile trh předch.
ee.
dní, 2. na sv. Marketu, 3. na. sv. Filipa a
Vlašim, 1. v muop. pon., !. v pon. před Jakub., 4. na ev. Mich-.la, po 8 dní, 5. na
ev. Mikulůie.
Velikou., 3. v out. před uanebevet. P., 4.
v pondeli před Bv. Duchem, 6. v sob. Vysoké (Hochstedt), l. v pondělí po Que
po ev. Jiljí, 6. nadnšičky, 7. v druhé pon.
eimodogeniti, 2. páté pond. po velikonoci,
před nar. Krista Pána. Týdní trh každ.
3. v pond._po ev. Prokopa, 4. v pond. po
sobotu.
nanebevx. P. Marie, 5. v pond. po natoz.

Vltavice Dolni (Unter-Wuldnu), !. na
obrům sv. Pavla., 2. v ned. po ev. Jenn
Ki't. Týh. trh každý čtvrt.

P. M., 6. v pondělí po sv. Šimonn &Judč,
7. v pond„ po ev. Barboře. Týhodní trh

každou sobotu : outerý.
,.
Vodňany, výroč. : trhy nn koně : hov. Vyšší Brod (Hohenfurth), !. evoboduýtrh,
neev.Bertoloměje. Trhy ne chléb: 1. na
dobytek: !. třetí out. v portů, 2. v out.
před ev: Janem Nepom., 8. na den roze—
slání ev. apoštolů, 4. ten den po nei-oe.
Panny Marie, 6. ne. ev. Barboru. Velké

týd. trhy a. ne dob. ty out.: ]. druhýpo
jmenu Ješ., 2. druhý po Velih., 3. před
ev. Havlem. Každý out. trh na obilí :.
potravní věci.
Volary (Wellern), !. ve čtvrt. před květ.
ned., 2. na sv. Mikulka.
Volyně, l. v pon. po obrdc. er. Pavle, 2.
v pon. po nenebeve. P.; oba 9 dní, 3. v
out. po nenebevz. P. Muris, trvá. 8 dní
4. v poud. po všech Svat. 8 dni.
Votice. I.“ ve čtvr. před květ. ned., 2. ve
stř. v křižov. témdni, 3. ten den po nn
vůtívení P. Marie, 4. na ev. anř., 5. po
neroz. P. Marie, 6. na sv. Frant. Ber.,
7. ne sv. Petra : Alkentery (19. října),
8. ne. sv. Tomáše, apost.

\'oilce

Mladá (Juugwožic),výr. trhy na

ev. Matěje, 2. ne ev. Josefa., 3. ne zelený
čtvrtek, 4. v pondělí po ev. Trojici, 5. na
ev. MMaidalenn, 6. ne ev. imone &Judu,
7. ne lv Tomita; týhodní trh každý pou—
délek | dobytčim trhem ze letních měsíců.

Záblatí, 1. na av. Floriana, 2. ne 11th ev.
Jana, 3. na sv. Ondřeje.
Zeclcř (Schatzlar), 1. vouterý po 3 Kra.
2. v outerý po evetodutm'cb svátcích, 3.
na sv. Martina. Trhy týh. v outerý : pát.
Znhrůdke, 1. ten čtvrtek po středopoetl,2.
na ev. Vita, 3. ten pondelok před ev. Ber
tolomějem, 4. na ev. Hevln, 6. nn ev. On
dřeje; v out. každého týdne trh na dobyt.
Zákupy, každou středu týdn! trh.

Zámostí (Friedberg), v. Frimburk.
Zásmuky. 1. v pondělí po hromnicích, 2.
po ev. Filipu &Jakubu, 3. ve středu po ev.
ProkOpu, 4. v
udělí po nanebevzetí P.
M., 6. ve etře “ po ev. Václavu, 6. ve

etředu po vi. Svatých; trh týhodní kaš
dobytek : rozličná zbozí: l. v out. po
dou stí-edu.
ev. Retru :. Pavlu, 2. po zvěstov. Panny
Marie, 3. po ev. Voit., 4. po nanebevet. Zblrov. l. v outerý velikonoční, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.
Pánů, 6. po Bož. Těla, 6. po nanebm.
Panny Marie, 7. po ev. Metonli, 8. po Zbraslav (minimal), 1. dne 4. dubna, 2.
ev. Elmham
v pondeli po sv.Jana Nepom., 3. po jmenu
\'raná, [. dne 21. března, 2. na sv. Jana
P. Marie., 4. po ev. arch. Rafaelovi.
Křtit., 3. druhý den po ev. Mat. Malé Zbraslavice. ]. v outerý po hromnicich,
trhy: 1. ve čtvrtek po ev. Filipu 11Jak.
2. po neděli Judike., po 8 dní, 3. po ev.
Trojici, 4. po navštívení Panny Marie, 6.
2. den po ev. Bertoloru., 3. ve čtvrtek
před ev. Lukášem, 4. ve čtvrt. po svaté
v pond. po ev. Vavřinci, 6. v outerý po
Barboře.
ev. Václavu, 7. na av. Kateřinu, trvá 8
\'rqjl (Freiheit), [. v onterý po přenei. dni, 8. na ev. Tomáše apoštola
ev. Václave, 2. po Boi. Tele, 3. po un Zdlslevlce, výroční trhy ne rozličné kre
miřeké zboií ». epoln trh na dobytek, 1.
rozem' Panny Marie, 4. první outerek v

adventu.
Vrch ev. Šebootlůna (Bohutianebergy [.

v pond. po ev. Trojici, 2. první pon. po
ned. po ev. Havla.
Vrchlabi (Hohenelbe). 1. den po ev. Me

ve čtvrtek před hromniceml. 2. ve etředo—
postí, 8. po nalezení ev. kříže, 4. den před
Božím Tělem, 6. ve čtvrtek po ev. Mer—
keté, 6. po povýlem' ev. kříte, 7. den po
ev. Bnrboře.

tdji, 2. na evnt. Filipe eJekube, 3. den Zehlce (Zettwing) 1.druhý pond. po Veli
konoci, 2. v pondělí před ev. Martinem;
po Vavřinci, 4. na sv. Kotel: Týb. trhy
trh na chléb každý outerek.
vždy v out. a v sobotu na rozličné obilí
: vní-ivo.
Zlonlcal. první pond.v portů, 2;na ev.Voj
techn. 3 .na av.Ondřeje,4. na nanebevzetí
Vroutek (Budig), trhy výroční a na. do
Panny Marie. Druhý : třetí Má 8 dní;
bytek: !. ve středu před květnon nedělí,
trh každý pondelok.
2. ve čtvrtek po ev. Janu Křtiteli, 8. ve
čtvrtek po ev. Bertolomčji, 4. ve čtvrtek Zruč, l. na sv. Dorotu dne 6. února, 2. na
proměnění Krista P.; trhy: v outerý před
před pod. Panny Marie. Kudy autorek
trh na obilí.
zeleným čtvrtkem, vouterý předVánocemi.
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Zvíkov. výroční trhy v pond.: 1. po rv. Zeland Ruda (Eisennteln),trhy na obilí
a dobytek: 1. ve svalodnini outerý, 2. na
Valentino, 2. po Božím Tele, 3. po pový
leuí ov. křlte, 4. po ev. Alžbětě; trhy tý
hodní na obilí, len, přízi & rozličné po—

travní veci kaldon středu.

Žamberk (Senftenberg),výroůadob. trhy

av. Vendelína dne 20. října. Mel-liby po—

llednejií trh na mbotn neb nedelipadnoutl,
odbývá se v pondělí na to.
Zune (Scheles), 1. v ont. po sv. Jiří, 2. v
outerý po sv. Václava.
erec (Bchnrz),1.v onterý předav.Filipem a

ty pand.: !. před hromn., 2. před Mari
Snežnon, 3. před ov. Havlem; hlavni týh.
trhy na všecko zboží v poodélí před Vel
Jak., 2. v onterý před ev. Bartolomějem.
konocí, před Bv. Duchem a před Vánocemi '
každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí. ' Žirovnlce, výročnía dobytčítrhy: l.v pond.
po svatých 3 Krdlích, 2. po svet. Filipa a
Zandov (Sandell), ]. v pondělí po jmenu
Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy na doby—
P. Ježíše, 2. třetí v poste, 3. po sv. Anto
tek každých čtrndct dní od druhého on
nínu, !. před sv. Václavem; dobyt. trhy
terka po nv. Matěji až do sv. Havl..
každý poslední čtvrtek v měnícíod února
1. ve středu před sv. Jiřím; 2.
a! do konce listop.; týh. trh každe pond. thcllce,
na sv. Víta, a. v pondělí po narození P.
Zetec (Sana), !. v pond. před obrdc. sv.
Marie, 4. v pond. po všech Svatých, po
Pavla, 2. ve 15th po neděli Okolí, 3. v
kside 8 dní; na krundhké zboží v pátek
pond. před Sv. Duchem, 4. v pond. před
před květnon ned. a před vánocemi každou
naroz.P. Marie, 5. vpond. před sv. Kateřin.
středu trh na obilí.
trhy chmelové: v září, v říjnu, listopadu
a prosinci každý čtvrtek; od 15. a! do Žleby. 1. den po sv. 3 Krúlích, 2. den po
31. října každý vlední den.
navštívení P. Marie, 3. den po všech Sva
Žebrák, 1. ve čtvrtek pojmenu P. Jelíle,
tých;týhndní trh den před všemi Svatými.
2. nasvnto něníonterý, 3. na sv. Vavřince, Zluílce (Lntitz), !. vonterý VelikonočnLž.
_ 4. na' sv. imona a Jndn.
v outerý svatoduňni, 3. v pond. před ev.
Zeleznlchíaenntadt),l. ve středupojmenu Bart., 4. na av. imona a Judu.
Pána J.. 2. v pondělí po ov. Janu Nep., Žumberk. výroční a dobyt.trhy ve čtvrtky :
3. ve středu po narození P. Marie; trh na
i. před. hrom., 2. před sv. Vítem. 3. před
obilí každou středu.
nanehevl. Panny M,L. před viemi Svatými
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HLAS,
casopis Cirkevní.
P. 'I'. pánům spoluůdům

Dědictví ss. Cyrilla & Methodia, jakož !

čtení-um Moravana

odpomčlti máme u potřebné . prospěšné.
Časopis tento přináší nejen náboženaká. i mravně

zábavná i poučná pojmhuíní, ale také zprávy církevní
z našich vlasti i z cizozemeka, & zvláštní. o všem, co se

týká Velehradu

na:-eho pLLmátx-xóho.
-— Také. uvádí

vždy ve známost. kdy se knihy z Dědictví vydávají,

jako jiné?-931mm

Dědictví Cyrilla - Methodějského,

které spo'lm—idůse týkají
aneb jim jsou zajímavé.
Kdoby ae předplatiti chtěl. aneb si přál předešlé roč

níky (vychází od roku 1849) míti, nechť se ve frank-)
vanám išatu obrátí na expedici „Hlasu“ v knčhkupc
ctv'i Antonína Nitsche na Velkém náměstí v Brně; ročp

níky však 1860 a 1861 jsou úplně rozebrány. Vychází
počátkem r. 1861 třikráte za měsíc, 5.. 10., 26. každé
ho mimice. poštou amjí 3 zl., kněhkupectvtm

2 21. r. m.

Karol .Šmidek,
redaktor.
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