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časoPis církevní.
P. T. pánům á spoluúdům
Dědictví ss. Cyrilla a Methodia, jakož
Moravana

“*

i čtenářům

odporuěiti máme za potťeduš “*Pro'pěšné'
v

Casopis tento přináší nejen náboženská imravně
zábavná i poučná pojednání, ale také z_práyycírkevní
z našich vlasti i z cizozemska, á zvláště o všem, co

se týká Velehradu

našeho památného. -—Také

Uvádí vždy ve známost, kdy se knihy z Dědictví vy
dávají, jako jiné záležitosti Dědictví Cyrillo-Methoděj
ského, které spoluúdů se týkají aneb jim jsou zajímavé.
Kdoby se předpiátiní chtěl. aneb si přál předešlé roč
níky (vychází od roku 1849) míti, nechť se ve franko—
vaném listu obrátí na expedici „Hlasu“ v kněhkupe
cuví Antonína. Nitsche na Velkém náměstí v Brně,
ročníky však 1860 a 1861 jsou úplně rozebrány.
Vychází počátkem r. 1861 třikráte za měsíc, 5., 10.,
25. každého měsíce, poštou stojí 3 zl., kněhkupectvím
2 zl. r. m.

Karel Šmidek,
redaktor.
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i\ílomvan.
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Kalendář na- rok obyčejný

1509,
Ročník osmnáctý.
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla & Methodía.

Pořadatel:

Jan Kr. Vojtěch,
prof. theologie.

V komisi u Antonina Nitsche v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouci

a Karla Řivnáče v Praze.
Tiskem národní kněhtiska'rny Joa. Šnaidra..

Leden (měsíc-.třfkrálový)má Bl.-dní.
Polsky.:-Styczeň.'Ili1_-skyzSečanj.Slovinsky; Prosijneo. Rusky; Jaguar,
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vc21111
1116-i matku

mj.-;. „.cs:

_ _

ťáó

1:3
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7 53 ;4

413.
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S.Melaniusb.7514 9 223 020 2029

7 Č. S. RaimundPen Lucian 111.7 50 4 10 3 35 0 46 :? Ě blb
8P. 1—S.Severm
Op Theofilm.
749 411 445 31153433
9 S_. S.Marcellin b. Julian m.

_

_ xxchšla prěni „» 'Í.jaV.1.in'<

x _Vchiámu Jenn
10 P.5; .S,
S Byglnus
PĚvel poust.
_Agathon pp._
11
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9118
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7 3942110531023
_19U. S. Kanut kr.m. Mariuam.
738 42211131128
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7 37 4 23 11 36 ráno
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Únor (m'ěsíc lírbmhiční) má. 28 dní.
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3 Št.

Velača. Slo_vin'sky:Svečan. Rusky: Febru_ar.

Slúnce
Měsíce
Čtvrti mě
vý_
vý_
hod západ chod západ
sice.
církevní
c
očasi
h.|_1n.h.|m.h.í131.h.lm. ap
x
S. I at 1). m. Efrém kn.
7 20 441 10|53 10 24
Učlš. P. MaríePřa'm.ud). p. “J.K 718 443 ráno 1050 „. _; :
S. Blažej b. m. Ansgar b.
7 16 445 1'2511 18 “; 3 3 _.
Svátk 7 aslavnosti

4 &. S. Ondřej Kors. Gilbert v.

7 15 446

2!36 11 50
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Neděle II. po dpvífníku. (Qlllnq'lagoglmas), Ježíš

68.

, _

E' &' >.:;

7 14 447 3,42večerl1o 935 ?

S. Dorota p. m. Aman'd b.
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uzdraívuie slepěhq. Luk.
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É Š : ..:

7 NS Ramualdop.Richarďkfr.
SB. S.JanMat.v. Emilianb)
9U. S. Ápolloúiap'. m.Niceform.

-7111b450 534-111 33%:
*79
4511 619 2 2iŠŠ>Š
7 “8 453 656 257“ „ „a; 9

10%131—
Po el. středuS. Školastikap.
11
. 'H-S'.esid.b..Amadensv

7 6 455 775450
28 3 5-7 526.33
€ : >.
74457

12P. JS.Eulal_....mea.mt:r.k.p..J
72459

817645523

138.1-1'SBemgnusmKateřRmcp 7_—04,0 838 7|7 Za::
Nedšle I. postní (Invopawt) Pan Ježíš pokoušen
, od (74514.Mat. 14.
,
I\ S. Valentmm Denúm. s Cyri.
'H'S. Fauštin

_agJóvita m.

%

Eri—."
532,5;

6 59' !) 72 1858 8 12
'6 57 Í75''4

'% $%)

9 19 9 17

1-1-$.Júliana m.-Porfýrius vi, 656 5 6 9 40 10 23
. +s.'l;heodu1m.Donatm.
654 5 710 3 11 24
'H- Š Sim. b. m. Helladius b.

6 52 5 9 10 30 ráno

. TSĚMansMPanxkahř-pl.
650 51111 4 145
_S... _++Š. Eucbenusb 1713545 .“ 648 5131145 252
Neděle 11. postpí.(R9mm1scere) Proměna
Krista"

P“_á._na.'_Mat. 17. ,

N S. Servulus m. Fortunatm x ' 6|46 515 večer 3'56
_R. ++ Sídl. s. _Petraf.
's'.Pspji'asb. 645 516 036 454
_U. ++s. Petr Dam. uč. Floren. m“ -6;43 518 139 5I41

jSt. ++s. Matejap Montanm.

šxš;ǧ
|“ 9.
3:5
2 ...s,

ešte-.:;
$.: ; 5
93 “*

6.42 519 253 626 gošaš

: č. ++s. Markéta Kort. Justus m 6 40 5 21 4,14 7 1 $"": .;3
P.
..Alex.b Pam. pl. p. 11.Xta 638 523 539 7 31 1-42RŠ a

:s. ++ Lea'_nd_erb
Aniígoum 1637

524 714 759 “234.32
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(Kýchavná, Olclulř).
Ježíš vymítal
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Březen (měsíc.postní) mánal dní.
Plosky: Marzec. Ilirsky: Ožujak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.
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6 34:
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54.55.
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43 Št.. _*H'
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kr.

5P.+

ln.

.'I\icianpp.b.
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6 S. H- S. Bedřich. Viktorin m.
Ned. 4. p_(mtní lLaeLale

Šnfg'

6 26 5 35 3 32 11 57 : z : 3
dl n\ZcbnMŘ P. 'Ueziá '

naaitil 5000 mužů. Jun 6.

S. Tomáš Ak. Perpetua

xF a? : E

. “Š ; g 3

6 24 „5 37 4 19 večer i?

. 'l'1'S.Janz'Boha.v.
Ap olon.m. 622 539 458051
. H- S_.Františkař. vd. acianb.
. “H“40 av. muč. Krescencius m.

3 ::

Ířžš

6 21 5 40 5 31 1 50 -.“3 53agg
6 19 ,5 42 5 59 .2 5 _„_
3.2 3 > 

. 'H' S. Kandídus m. Eulogiusk. 6 17 5 44
. ? S. Rehoř v. uč. P.n.kr. p. J. 616 5 45
'H- S. Kristina m. Theodora m. 6 14 5 47
Ned. 5. pustnl. (Judica mmlulnů) Kdo z
bude mm:; & hříchu hastati? Jan 8

6 22 3 55 : ': ':
6
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S. Mathilde. cís. Eutychius m. „6 12 5 49 7 24
© GWP)
. 'H'S. Lon nus m. Cyriakusm. 6 10 5 51 7 45 8 15
\

. 'H'S. HerŠertb. Dionýsiusm. 6 8 553 8 7 82
. 'H-Bl.Jan Sark. Patricius b. 6 6 555 833102
. 'H' S. Eduard kr. Eukarpius
6 4 557 9 3 113

. +S.Josefp.P.....Sl7bolPM

'H-S. Jachimot.M.Eugeniusm.

6 3 559 940r

6 1 6 O 10261|45

Nod. kvótnůJP. Ježiš na oul'wi. slavně“ jede
do Jeruzaléma. Mat. 21.5
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s Bened1ktopFilemonm.6'0 6 '1|1_1|22
244 :; ;Š

'H-S. Oktavian in. Benv'enutb.
H- S. Frumenciu'sTheódosiam.
+1 6. Gabrielarcb. Seleukus'v;
'( Ávěstov. P. N *) Zol. čtvrtek
. + Velký pátek.S'v.Emanuelm.
_ + Bílá sobota. Sv. Rupert b.

5 56
556
554
553
551

6 3 večer
6 ' 5 028
6 7 „144
6 9 3 5
610 429

335
4.19
456
527
555
549| 6|12 5:54 622

Boží hod;velik()uqční._ť. JOŽÍŠ vstal:
mrtvýchlýlm'k. ..16

8N. Ned mmm. s Gúntramkr. 547 614 718 646

2 “" o,
35 7“ .
„. „*ŽŠ
g lo E %
u 3 5 o

g % E _;
g =_ E.; \_
94 3 .S 35

3262

91,1 Pond. velikou. S. Eustasius (gp. 545 6116 841 7 15
3-5 É'
30 U. 6. Jan Klim. op. Regulusb.
544 6|17 10 2 747
=,:s „
31 St. 6. Korneliam. Balbína p. x 542 6(191147 622 - 3-“'c;;: u
*) V tento den, co zasvěcený svátek, každý katolík povinnen,
Mši sv. nlyšeti; pročež tam, kde více knězů, více Mši sv. obětováno bude.
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IC. S. Hugo b. Valerik 0%
£1,620 ráno 9 3 -'
2P.
FrantišekaP.
33 o.
3 S. TS.,
S. Rich.
b Evagriua Urm.a-.nblží-93) 622 126 950
943 >=;
5—35%
Ned. I.- po Valikrmnci 17.Jqžíš ar,-7.19
EEŠŠ
'-

vuje

111364111111an J: m

121).

= z .:i 27;

4 N. SýIgidor b. Zosimus poust.
5 13. S. Vincenc Fer. Irene .
6 U. S. Celestin. Denúm. s. eth.

5 35 6 26 2|59 11|42 ;. ? Š .a
5 33 6 28 3 34 večer “*: š 00
5 31 6 30 4 3 043 23 "2 _“

7%.. S,
S. Dionysius
Albertv. Hermanv.
8
h. P'erpetuusm.

530 632
631 450
448 250
146 33 ĚÉÉ
529
> > :.5

9P. TSMarieEg. Demetriusm. 527 634 510 354 >3'gž:
I10 S.

S. Ezechiel _prcr. Terencius m., 525

6 36 5 30 . 5 , 0 až
„, 3 ..,3 .d

Ned. 2 po Vclikcnnei __.lámom pastýř
'ýldobr J'mv IU

11

S. Lev uč. círk. Izák v.

1213. S.Juliuspp. Zenov.

638

:..—23:2

._

__

523

75 _; 5m

_____________ .

)0 „u

5|50 6 6 g_i—; *;

522 639 612 712 33:75.

. S. Hermeneg. kr. Justinus m.

S. Tiburc., ValerianúsaMax.

5 20 6 41 6 13 8 20 m 21nm:

5 18 643 7 „4 928 MQQĚ

S. Anastasia m. Maro m. " 5 17 '6 44 7 3910 35 '
1“S. Kallistus m. Turibius bi 515 6 46 8 21 11 40
S. Anjcet p_p.Rudolf
5 13 , 6 48 [9.13 ráno

"

Ned. 3 po Vciiknnmi Mladičká :; nmmhif
mne. Jun 16.

s__'

'—

—ecTI

Eleutherius b. 5510
12 6653112
50 1011 217
32
. S.
S. Apclloniusm.
Leo Ipr. Timonm.

Ě%
3—56

. S. Sulpicius m. Marcian kn.

. S. Anselm b. Puricius m. 5,

5 . 8 6 55 večer

2 55

>? š—Š

5 4658

355

š.-,

45 6 657 04

S.SoterafK_aju_sm.'

2

'I' S: V0)téch b. 111.Gerard m__. 5 „3 6 59 32

. S. Jiřím. Fidelis m. 5
.
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Ned; 4. po \'d'ílcrmcci.1ď11
mm—11061311 hin

. s. Peregrinv. Citnp :

s š :; .

*; =íš_ Š'.
c

3.9

E .gd-É Íg.
:;
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7| 2 6 11| 513 53g.;53
7 3 733 541 Fh ní % š

456 7 6852

. Bl. Petr Kan. v. Vitalism. ; 464

“ 8.5

o

Marý').

HŠ.

| 459
458

;

4 21

5 1 6 O 44 84|47

i:"tnmn.

8. Marek Ev. Anianusb.
S. KletusaMarcellin m.

327

614

.7 1710 6 653

„1:65
mia?

S. Hetr Verona. m. Antonia p. 4 52 7 9 11 13 '.7 38

413%;: '

“1S.Kateřina Sen. p. Séveruab.

É ?; ž

4 51 7 10 ráno

8 30

'

': 0

>
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Svátky aslavnosti
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církevní
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Rusky: Maj.

' Měsíce

vý_

'

vý_
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chod západ chod západ
.
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_

:

WW?

b.lm.

a.Jakub ap.

b.lm.

b.lm.

mě

Sice
a p'oča'sí

h—Ií.

_

4|50| 7|11 0157x912"“_'“ > '

“Sul 5 po _Veli
kouuoL Budete 11mě prusiti
“Š ,;.
_.Otco Jan [6..,1.- " ;" š'š > .
x
—: -__
“_"214. “".—s
SŠ—gismund
k. Athanasius b. 443 '7_ 13 11"35 1013013 a si ?
313. Nal. sv. kříže. S.' Alexander _5 447 -714 2 71133
"" .=?a; 'E'

45St.
Ú. s.
S. PiusV.
Florian pp.
m. Monika.
vd. LE. 446
7 15 256
2 33 večer
2 “>2
Gothardb.
446 716
038 „,
03; a
6 e,

1111131131111.
v. 3. Jan Damasč.

443

7 18 3 16 _142

7 P.

TS. Stanislavb. m. Fl'aviam.

442

7 19 336

249

o 3:15“©

as.

Zjev. s. Michala Akathiusm.

441 720 3|55 354

„'; :=; ,;

Ned

__,

6 po Vol1kouucl.__l_í11vžpli_|dc.

u_tašitul.Jun

').

S.BehořNaz.b.Hermasm.
. S. Antonínb. Gord. Epimach.

*

437

|. ““5

_

439 7.22.4165

ŽE“ o 4

g = ; "5

2 š '; Ž

'0 35233.

724 439 ;6 8 "o *" toš

. s. Mamertusb.FrantišekdeH. 436 726 5 6 717 = Esš

. s. Nereusm.Pankrác m
s. Servácb. Glyceriam.

1-S. Bonifácm. chhorn.poust.

+s. Isidorroln. Zoňap.
8011

bod

sva$<1d11Ř1\1. Miluw

Jan

7 30 7 81036

111.2,9

430 731 6 71132 519

429

B. v. 428

7—l3

73

914

028

s_.
Venanciusm.Erikk. m. “E. 427
73146
-'.-.S=Ivo kn. Petr Celest.
425 73 vešer
Š. BernardinS. Asterius m. "'

. +s. Fel. aKant. Synes'.m.

429

423

ráno

v,

059

131
1 59

73

6 2 25

73

226 249

.“ HŠ. Juliap. m.Ritavd. [š, 422 739 347 314.
Nad. 1 pm av I)!ML'HIZ.„n.m.-\ |cul m1.v51.llktí
_

'

11 _kdv 13:40.

1.4.

\1111_1='1\110d1š111_
S. Jan Nep.

1411111„111.71 S. Paskal

434 727 539 826 53.4:
433 728 619 933 o ; :;

431

„NHL “PLL)-\\.

'

3 ŽŠ 51„_11111111-1Hqu.Desxd.b.m.422 7'39' 518

41?. Sl.p. Marie,p. kř. S. Johanna 421 740 6274

5U.- s. RehorVII pp. Urban pp.

—

" ; =

ŠŠŠ
> 2 5
>; Ž 8.

„%s—;

58.3%
Eggs

_

_ É_Ěššš%

_

340

ÉŠÉŽ'S ,
10 313,3:9:3 .

420 741 744 445 ';ř 333 :

6S_t. S. Filip Ner. v. Eleutheriusm. 419 742 855 527 OšgJŠ“ :
71.. 111.111.:
131 s. Ma dal. deP 418 743 953 616 MĚ
%;
8 P. 1-S. German b'.Emšius m.
9 S. S.Maximinb.Theodosia.m.

4 17 7 44 10 50 7 13
&$ 33
416 7 4511|34' 8 114- “::EŠ'Ě

\ed.2.111161.1)11cl1_11.
(F_Álnk
ve11k<111 [ 11k

11531111
večeři

Ja.-ERT
a..-15Ě:

'U'?

+:až
O|P\_IŠ.
Ferdinand p.
kr.Petronillap.
Felix pp. m. 4l115 7746
9 18
S AngelaM.
46 ráno
0|37|10l

'

červen

(měsíc Božího Těla) má, 959 dní.

Polsky: Cžel'W'ieb. Ilirsky: Lipani. Slovinsky: Rožnik. Rusky: Junij.
„ wi

Slunce

Ě Š
g

;

Qo

Qo

Svátky aélavno'sti
církevní
...,.

1 Ú.
32 Št..
4 P.
5 S.

„„...

x

'— \

„_

Čtvrtl mě

chod západ chod západ
sice
b. m. b- m. .h. | m. h. m. a počasí
__

.__*_„___

S. Ivencius in. Firmus m.
_arcellin kr.
Erasmus
S. Klotildís
Ceciliusm.
1“S._František K. Kvirin m.
S. Bfónifac b. Dórotheus
=

Měsíce

_

4 13| 747 1 1 11 28
22V O33 .g
o-%
o' Ě6 2
4412
11 7 48
49 1 42
4 10 7 50 2 1 1 39 'Í g É “*
4 10 7 50 2 21 2 44 Š „331-'s'

-

.

“co

Nad. 3 po sv. Duchu. () utracené uvui.
„u

lf)

*

6151. S. Norbertb. Sl. ard. p. Marie. 49

,

.09

“0-0 0 '$
0 % .= *“

'

751 242 3.51 53%?

712. S._R'obertv.Sa.binianm. 4875237

8 U. S. Médardusb. Sallustian v.
9 St. 8. Primus a. Felician m. _

'

,á't': Š':

4 7 753

337

5 1 ěššž

6 11 „, >_:: E
Ž 3 „: 35

4 7 7 53 4 14 7 20

mě.

s. Markétakr. Maurinusop. 4 6 754 5 1 826 :: g::

11 P.

1-S. Barnabáš ap. Parisius v.

12s. s. JanzFak'. Basilidesm.

4 6 7 54 5 57 9 26 : '“ 5 g;

4 5 755 7 71018 5:53
;
to „»
ru

Nad. 4. po sv. Duchu. Ježiš učil z lodičky

už 5 :; Š

Lú

13 . S.AntonínPad. Lucianm.

3535

4 5 7|55 81711

1 22123

14 I?. S. Basilips v. b. Kvinácian m. 4 5 7 55 9 34 11 36 © %$;
. S. Vít, Modest &Krescenciam. 4 4 7 56 1054 ráno

. S. Fi'antišekReg. v. Bennob.
S. Rainerv. Nikanderm.

4 4 7 56 mm 031
4 4 7 56 O 13 055

S. Markus a. Marcellian m.

4 3 7 56 1 32 1 19

.

S.JulianaĚ.GervasaPro_tasm. 4 3 757 251 143
Ned. 5 po sv. Duchu Nchudeli
sprpvadlnost vaše Wm. 5
s. Silverius p. Florentina p; 4 3
S. Aloisius onz. Albanus m. 4 3
;. lOtisícsv. muč. S. Paulinusb. 4 3
.x s;A*g.-ippinam.

Felix m.

.. S. Jan Křest. Firminusm.
+ s. Vilém op. Prosperb.

S.JanaPi_1'velm. _

hojnější

7|57| 4 9 210
757 5 25 242
7 57 637 32

4 3 7 57 744

ggg.
EE:
::.?šš
€:?
šťg

4 6 , 21%“i

4 3 757 842 459 '$ 3.5%
4 4 7 56 939 558 0 3:75;

.. 4 4|75610 :; 42333;
q; .

hud. 5. po sv. Duchu, P. Ježíš nauyti'

*

% E_Ěi

4000 mužůx na poušti. Mmk 8
p. ŠŠŠ
.> o
S. Ládislaý kral. Kresčencm. 4 5 7 56 10 39 8 7
5: g.:

+.+s Leo II. &,+).
sere-num.

4 5 75611

5 913

Petra &Pav
7l|55 1127
10 23
18
.Pamítka
sv. Pavla. Luc-ina v. 44 66 7l55
11 47 11

2+3;
_:
šfš
Q=IŠE
% &

ian

„teplo.
*a

červenec

(měsíc CyrillomeťhodějSký)má 31 dní.

Polsky: Lípiec. Ilirsky: Sarpn. SlovinskyíMali Serpan. Rusky: Julii. _
É; rci

š

Slunce

35

Š

_Svůtkyaslavnosti

Ě

_

církevní

s a

„_

*

01106 2 Pad “boa z pad

h.m. h.|m.b.|m.h.|m.

1 . S. Theobald pst. Domician op.
2 P.
gis.

Měsíce

á

.

Čtvrti mě
sic;

i

a_Poas

4 5 7 55 ráno večer

Navšt. P. Mar. Process. Mart. 4 5 7 55 O 25 O 29H . . _
. Irenous b. m. Heliodor b. ' 4 6' 7 55 0 25 1 35 %? % „š
Ned. ?. po BV. Duchu.

'

proroků.

Varujto

4N. s. Prokop op. Udalrik b.
5 P.

se falešných

É É _E'Š>

Mat. 7.

39:35 “ZŠ

4 6 754 17 9 243 53554

S.Cyrilla eMethoděje & . al.

6Ú. S.Dominíkp.m.Romuusb.

4 7 7 53 136 5 51 30:52,

4 8 752 2 9 5 1 Ešcho

7 St. S. Vilibald b. Odo b.

4 8 7 52 2 51 6 9 "2.230 0

8 C. s. Alžběta král. Kilian b. m.

4 9 7 51 344 713

551.53

9 P._ 1' S. Veronika J. p. Anatolie. p. 4 9 7 50 4 47 8 10 a.:953110
10 S. S; 7 'bratří muč. Rufina m.
4 10 7 49 6 O 8 58 váš
g 95
ÉŠ"
a
'U

Nod. 8. po ev. Duchu. Co slyším 0 tobe?

:_2 3:23

Vydej počet. Luk. 16.

sžšzw

s. Pius I. pp. Pelagia m.
411 7 48 7 18 937 "34:5 “23
S. JanKv.op. Nabor &Felix m. 4 12 7 47 8 39 10 9 ; Š 233
. S. Anaklet ap. Silas uč. ap. _

4 13 7 46 10 O 10 37 a. 2 „:> m

. S. Bonaventura b. Cyrus b.

4 14 7 45 11 20 11 2 gag/©

S. Jindřich cís. Antiochus m. 4 15 7 44 večer“ 11 25
'l-P.7Marie Karmel. Faustus m. 4 16 7 43 O 40 11 49
S. Aleš žebr. Marcellina p.
4 17 7 42 1 57 ráno

Ned. 9. po ev. Duchu.
' Jeruzalémem.

P. Ježíš plakal nad
Luk.

9.

_

s. Kamil. deL. Symfor. a. syn. 4 18 7 41 313 0|44
s. Vincenc a Paula.. Symmach. 4 19 7 40 4 26 1 19

U. 5. Jeróným Emil: Markéta p.

4 20 7 39 5 33 2 1

. S. Praxedes p. Daniel pror.
S. Maří Majdalena. Theoňl m.

4 21 7 38 6 33 2 50
4 22 7 37 7 24 3 57

1"S.'_Apollínař b. Libor b. ,

4 23

S. Kristina. m. Ursieiniiš b';

4 24 7 35

Ned.

10. po sv. Duchu.

() 'farieeovi

7 36
&

8

6 4 49

0-&'E

"š ::
5,5%

;: s:
,: 35.
EÉ %
_ "5 “' ,:

8|4O 5 53 % ,Š „';-g

ubll-

5 7.3.43:
O“

_
kánovif Luk.. 18.
P
0 E'ššg
s. Jakub větší ap. Krištofm.. 425 7 34 9 s 6 59 2 15:33
S. Anna matka M, p. Olympiue 426

7 33 9 31 8 5

:S „ " E

. s. Pantaleon m. Konstantin m. 4 27 7 32 '9 52 910

5,53

. S. Nazarius, Celsus aViktor
S. Marta p. Felix, Simplicius
1“SJAbdon a Sennen m.

É ŽŠŠ
5330 ,š
a „;O'm

s. Ignát zLoj. Fabius m.

4 28 7 31 10 11 10 15
4 29 7 30 10 30 11 20
4 31 7 29 10 50 večer

4|92 7 28 u 11 0|26

== 3;

.

—>
bouř

imo

Srpen

(měsíc poutnický) má 31 dní.

Polsky:Sierpieň. Ilii—sky:Kolovoz.Slov.Veliki Serpan. RuskyzAugust
% “g

'

)% 3
5 Ě
s

"Slunce

Svátky a slavnosti
církevní

Měsíce

Č

vý_
v _
chod západ chod západ

a

.
tvrti mě
gice ,

h. Im. h. lm. b. | m. h. Im.

& POčaSI

Ned. 11... o sv. Duchu. P. Jeziš uziirnvii
uohonbmého.

Mark.

4.

„6

1 N s. P;trap. vokov. 7bratr. M 434 72611|36

133 tejtg? ?

2 E. S. Alfons Lig. Sl. Porciunk.

2 41

3 U.

Nalez. sv. Stěp. m. Lydia

4 36 7 24 ránu

uč.

4 37

7 23

O 42

€ ?; 2 E

3 49

F_íá “7-5
_:

v. Perpetua
54 Št.
_. S.
P. Dominik
Marie sněžné.Osvald m.
kr.
6 P.

44 39
38 77 22
55 _;5
: “A53
% É az
21 21 29
27 4
5 55
Ž.
1-ProměněníP. Jež. Sixtus pp. 4 41 7 19 3 36 6 48 : ... .d %

7 S.

SKaíetan

v. .mAfra.

'

4 42 7 18 4 54 7 32 -=o ..:; ...
“za

Ned. 12. po sv; Ducha. O milomdném Sumer
ritánu.

Luk.

10.

8 N. S. Cyriak. Largus, Smaragd m. 444
9 E. S. Emidius b. m. Roman m.
10 U. S. Vavřinec m. Asteria m.
11 St. S. Tiburcius a. Susanna m.

12 C. 5. mm
13 P.

v

„Š% ŽŠ

_ *

É : 2 g

7 16 6 10" 8 8 .; É ;,- Ž

4 45 7 15 7 40 8 38 _g *: Ž :
4 46 7 13 9 2 9 5 _; :, .S 75
| 4 48 7 11 10 25 9 29 a “0 ==..5

p.- Hilaria m.

4 50 7 9 11345 954

1“S. [Hippdlit &.Kassian m.

4 52

;. .: T::.

7 7 večer 10; 19

c : "S.3

14 S. 'H' S; Eusebiusrn. Athanasia v. 4 53 7 6 II 311058 z “:

Gaav“*

Ned.13.pu sv. Duchu P. Ježíši zahojil [U
. málomocných. Luk. 17.
15
N. S.Nanebevz.P.Maiie
16 E.
R'ochus v. Hiacint S.
v. Alip.
17 U. S. Liberat m. Eutychian m.

454
17 12
11|21
4 56 77 35 2
3 26
O:
4 57 7 2 4 28 ráno

18 St. S. Agapit m. Helena cís.

4 59 7 O 5 21 1|4O

“_ *

19 C. S. Ludvik Tol. b.. Agapius m.
20 P. 1“S. Bernard gp. Filibert op._

_5 1 6 58 6. 5 240 '! gg“
5 3 6 56 '6'
3 43
"a'.S
|21 S. S. Johanna Ch. vd. Patern. ' 5 _5 6 54 7 11 448
€::
\ Ned.14. po sv Duchu Žádný nemůže dvěma
$% %.
pánům sloužiti. Mat (i.
.
5 „E

2 'N s. Timotheusa. Hippohtmm 5 „6 653“ 735 5i54 3133;
3 BL S. Filip Ben. Eleazar m.

4 U.
5 St.
26 Č.
27 P.
SIS.

'

5 8 6 51 7 57 559

S. Bartoloměja
Ptolomáus
5 9
S. Ludvík kr. a'(genesius m.
5 11
S. Zeňrin pp. Konstancius m. 5 13
“|-S.Josef Kalas. Rufus b. m. 5 14
S. Augustin
b. uč. Hermes m.
5 16
x
Ned. 15.137.sv.buchu.1'.zš]i;is
rmtvého

„v kaimu.

6 50
6 48
6 46
6 45
6 43

817
8 36
8 55
915
9 35

8| 5
9,10
10 14
11 20
večer

3 g“ : "š
332 3 '“
'g = :; 'š
o; % *“
mÉl'E &
& :: €

\zkřizsil

Luk

9 N.| : 1.4 ani atr._Stětis.Janakř.18|

: 5.33
„a ___,
ŠŠŠ

6|41 ml 4 0:27

01 I?.
Adauc. m.
19| gl40|19
U. S.
S.RRůžena
_aimundLim.
Non.Fel.
v. Optatus
b.|5 5|21
38 11 37|Ši
18
[fi-“Š'

Q“.:g.;
% _g

„:
.
'

'

Září (měsíc anjelský) má 30 dní.
Polsky: Wrzesieň._11irs,ky:Rujan. Slov. Kimovec. Rusky: Septembr.
Slunce

Svátkya slavnosti
církevní

".“S.
Ji'l'jí

'

—

Měsíce

__. „_

Ú—

Čtvríjl mě

chod Západ chod Západ

gc;

h.|m.h.|m. h.|m mí,

op. 12brali-ům.

5 2.3
376 3,6 ráno

525 6 34 114

s. Štěpán kr.El;pi_di1_15fb.

“PŠ “

i

3 40 '

35

5 27 6 32 2 25 5 22
6 31 3 45

1-S. ;Serapia p. Mansvet b.
QQIIDenytémdxíu
ŠD
:'U
S.
H[Den
mě51
e_l
„_
m
o:

'

...vý_

Rozalia p. Kandida p.

Nad.16.po uv. Duchu. Sluší-li v sobotu '
—
uzdravovqti'? Luk 14
5 N. S. Vavřinec Justé b. Bértinus;
5 30 6 29 4|10 6,35
6 ff.
7 U.
8 St.
9 Č.
10 P;
|11 S,

S. Zachariáš pror. Petronius
S. Regina p. m. Pgmňlus b.
Sl. Naloz. P. Meir S. 'Adrían
S. Gcrgonius m. D01 otheus m.
1-S. Mikolaš Fol. Pulcheria cís.
S. Protus a Hiacint m.

ch.17.

5 32 _6 27 6 36 7 „3
5 33 6 26 8 O 7 30 _

5 35
5 36
5 38
5 40

624 925
6 23 10|47
6 21 večer
6 19 O| 5

7 55
8 20
8 48
9 20

po n\.1)uchú.Milovnti budežPáua
,'

Bohn.\1:xt.-.22

'

12 P,.
N. SQLigoríus
Sluv. jm. :PmManio—
S. Kvido
9'55'
13
Amatus
kn. 15342617
5 44 6 15 „118
2 23 10'43
©
mění
pondělí
ráno.
6.
dne
19.
h.
cvm.
oš'ý
14 Ú. Pozdvižení sx.kříže. Maternus 5 45027 6 14 3 N\.Í
19
11'34

Pnj'vní
9)večer._
neděli
32_m.
h.
10
12.
čtvrt
v Úplněk
úterýo
(i
old—."—
1.1.19
28.
10
večer.
čtvrt
vm.
pondělí
ráno.
%
10.
dne
9h50
v0m.
. Páč-1

15gti
TS.Ludmilak.
Nikom.m;Eúfemiam.
Eutlópia p. fc
č 547
4 4.4
6 ráno
16 . S.
5 49 612
6 10 ,4
1 35
17 P. '-.S Lambertb. Hildegard Š 5 51 6 8 514 2 39
18 s.

++s. JosefKup. Tomáš V Í:
hud.

5 53 6 6 5 40 3|44

156.110 uv ])uolm.1)urxfe._i_ayn_u, ud
|H)uutčjl BU+101)ě1!1|Ch_y.NM.U.»:_

". :S.Jám1arb. Koqstancia
. "S.Eustach a Theoplstm

_4

_

, . S. Matouš ap. Jonáš pror.__ ,
. S. Mcric pl. m. Emeramb. m.

35 Š

5 55 ' 6! '3 6 23 5 56

sš &

5

641 7 1
--7' 0 +8 6

5.5%
Žena“

7 20 911

go?:

l'

c. s. Linus pp. Thěklap. m. ex

.

x

._ 1- P. Marie od v_yk. S.Jaromír

6

7 41 10 17 4.5 naš „%

“s. Igleofášuč.P.Cypřian b.

6

8 611 24 % ,gz...

„

a

V

Nědígwšgpui u_v.Duchu. Íšválqn'rylzviuubuuké ».
_,j—j_.i
:!le

SVM<11)RÍ,_I\1;\L. ZZ.

-S. Justinem. Albany.
Ž
S. Kosrn'aá &Damian m
,
5. Václav Íkn. č. Sílvin b. '
. S. Michal arch. Hexakleas m
.

:'g':

5 54 6; 5 6 '3 4 50

S. Jeroným uč. c. Honorius b.

6
6
6
6

'4
6
8
O

5 5
5 53
5 51
5 49

a

„ og

£ <33'
> 1:3

a.

8|36|ve—č'er&% E“
9 12 O 28
„3:5
9 58 1 30
má
10,54 2 26
:: 3.3

6 3 “5 47 -rán'o

3 15 = “Š »:

3321 €
.=: 0 B

Říjen

(měsíc posvěcení chrámů Páně) má 31 dní.

Polsky:Padziernik. Ilírsky:ListOpad. Slov.Kolopersk. Rusky: Oktobr.
Š

3

'U'

,

E

s

;

a

a,

1 P.
2-S.

Slunce

Sváti: a slavnosti

73

y

VÝ'

církevní

Měsíce

zá ad

ChOd

P

vý“

chod



zá. ad

Čtvrh-mě
Biče

P

č

h.„|m1 11. m. h._ m. ním.?

1-S. Remigius b. Notburga p.
S. Leodegar b. Gerinus m.

,

a Po 1881

614 545 1 15 3'56l
6 16 5.43“ 2 37 4131

Ned. 30. po sv. Duchu. P.Jcž1ů uzdravil
syna králíkova, Jan 4.

3—14. Růžencováslav. s. Evald m.
4 E. S. František Seraf. Aurea p.
5 Ú. S. Placidus m. F laviana p.

_
:o;
3 233 W,:

618 5 41 4 2 3 1 “:*-Í ; 5
6 20 5 39 5 28 5 28 5 E. r—",'
6 22 5 37 6 54 5 53 “_;; .d ;

6 St. S. Bruno op. Magnus 1).

6-24

5 35 8 20 6 18 *; : “c“o

7 C. 8. Marek pp. Au ust kn.

626

533

8 P.
9 S.

6 28 5 31 111 1 717 “EE,—g.?
6 29 5 30 večer 7 53 :; :; Í >_

1- S. Brigitta vd.
estor m.
S. Diviš b. m: Guntér op.

_

943

Ned. 21. 0 sv. Duchu. Král 141.164puče!
_

ne afužebniky

645

o o „z;

'

;;;g:

svými. Mat. 18.

_g : “; :

167P. Sv.
s. Frant.
Borg
.31.Mat. P. M.
11
Probus.
S.Andron.

6|31
013 8—
363 55 28
26114
9 36
26 i$ v5 f„, g?:

15 S.
P.
'16

6 41
39 5 20
35 .
18 43I469 21 41

12 Ú s. Maximilian b. Valfrid b.
13 St. S. Eduard kr. Koloman m.
14
S. Kalixtus pp. Bulkbard b.

6 35 5 24 2 5 1023 > “: : :,
6 36 5 23 2 46 11 25 ; Š';- ;
6 38 5 21 3 19 ráno M&M

1“S.
Terezia
Aurelia. m.
m.
S. Havel
op. p.
Florentin

Nad. 22. pon.

Duchu. smat-11 daň dávati

císaři. Mat. 22.

17—N._51.1>„av.c1.r4m ns. Hedviga,
18 P. S. Lukáš a—. Ferdinand kr.
119Ú. S. Petr z A k. Akvilinus b.
|20 St. S. Vendelín v. Irene m.

1543.
6 421
6 46,
6 47

22 P.
23 S.

6,50 5 9 6 9 9 17
6|52 5 7 637 10 23

21 C. s. Voršila m. Hilarion op.

"

“|“S. Kordula m. Salome vd.
S. Jan Kapistr. v. Severin

5
5
5
5

16
15
13
12

4
4
5
5

29
48
6
25

3'46
4 52
5 5-7
7 3

6 48 5 11 5 46 8 10

Duchu“151.9
Kníže klaněln se
A Ned. 23. po?avJežíši

„ , „
ŠŠŠ
31“ :
>g2.95.

3,3:

_„55 E
23.533

23 3.755:
Eště
o.5 g.

124N. s. Rafaelarch. SPI.číst. P. Mar. 654 51 6 71111|25_.3 :; >
25 E. S. Krišpin m. Chrysanthua m. 6 55 5 4 7 53 večer > : __;
6 U. S. Evarist pp. Gaudiosus b.
6 57 5 2 8 44 O 23 8 šéf-:
287 Št.
,.
29 P.
OS.

S. Simon
Sabina. a.
m.Juda
Frumentius
b.
S.
&
1-S. Zenobius kn. areissusb.
'H- S. M_arcellus. Klaudius m.

86 591
7 3
7| 41

Ned., 24. po sv. Duchu.

Ježiš 1111111
bouri

Ian

54580
4|55
456

9 45
10
55
ráno
1|32

11 55
13
2 31
3 1

mořskou. Mat. 8.

III—J
. | S. Volfgang b. Lucille p.

| 71 5| 4|54| 2125| 3126

na
_gš2.2*
“';-73“
lig-g
Q.;š—Ě

= 53

DJU Dn

Listopad

(měsíc všech Svatých) má. 30 dní.

Polsky:Listopad. Ilirs.: Studená. Slovinsky. Listopad. Rusky.:Novembr.
% vg
"5
Ě

Slunce
_

Svátky a.slavnosti

Ě

církevní.

Čtvrti mě

Měsíce
_

——
2

síce
a počasí

Olma Západ “had Západ

55

h.m.h.|_—..-m..h|m.hlm

1 :P

špeh jgV
af

S. Cesaiius 77

2 U. Vsšlechšvěr. dušiček S. Theodot.

3%.

4č.

S. Huber-tb. Malachiášb.

45

7 8 4 51

_. 7 9 45

5. Karel Bor b. Vitalis m.

419 352

5 46 4 16 .

711 442

710 44

834 5.11

5 P. “|“S Emerich K. Zachariáš pr. 7 12 4 4 7 952 544
6 S S. Leonard v. Felix m.
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I. Přehled židovského kalendáře na rok 1869.
Dle počtu židovského 5628—5629.
Počet křesťan.

Počet žzdoosky'.

15. pros. .

1. Tebeth

24.

1 . „

„

.

13. ledna .
12. února .

1 Šebat
1. Adar

Počet křesťan;

9. července .
„

.

8. srpna .

6; září
7. '„
8. „
26. :
_
Sušan Purim
13. března
1. Nisan
:
15. „
27.
„
Zač. fsvatk. velik. * 20. „
21. „
28.
„ .
Druhý svátek*
26. „—
2. dubna . . Sedmý svátek*„_
3.
„
. 'Konec sv. volili? " 27.- =",—,
28. „
12.
„
1. Ijar.
29
La B'omer
6. října .
1. Sivan
11: května
5. listopadu
29.
„
1 . „
Slavnost letnic.
5. prosince
Druhý svátek'“
17.
„
.
10. června.
1. Thamuz.
14.3 „[

24

27.

Půst Esther

.

1..

u[



. Nový rok 5628
. Druhý sv. novor.
Půst Gedaljab
Slavnost smíření*
. Slav. pod zeleným*

Druhý svátelč

Slavnost palmové.
Konec

sl. pod zel.*

. Radost ze zákona
. 1. Marchešvan
. l. _Kislev
. Posvěcení chrómu
. 1. Thebeth
10. Půst obležení

' Půst dobytí chram“
Posnamenáni.

Počet židovský.

1 Ab.
Půst spal. chrámu.

Jeruzalema.

Slavnosti hvězdičkou* znamenané se u židů přísně slaví.

11. Pohyblivé 's'vátky' na.—rok'1869.
Slavnost Jmena Ježíše 17. ledna. . Hod Boží“ svatodušní 16. května.
Neděle Devítník 24. ledna.
"
Nejsvětější TrojiCe 23. května.
Památka modlit. P. J. Ch.26. ledna. ' Hod Božího těla 27._'května.“
Památka umuč. P. J. Ch. 2. února. Slavnost/nejsv. Srdce._ P. Ježíše
4. června.
Popeleční středa 10. února.
Památka'trnové koruny P. J; Ch. Slavnost přečistého srdce P'. Marie
6. června.
12. února.
Neděle první, postní 14. února.
Slavnost sv. Anielův strážných
29. srpna.. '
Památka kopí a hřebůP. J. 19.února.
latna P. J. 6. února.
Slavnost Jmena P. Marie 12. září.
„
ran P. J. 5. března.
Slavnost růžencova 3. října.
„
nejdražší krve P. J. Ch. Slavnost mateřství bl. P. M. 10. října.
12. března.
Slavnost 7 bolestné P. M. 19. března.
Neděle května 21. března.
Zelen čtvrtek 25. března.
Hod oží velkonoční 28. března.
Prosební dni 3., 4., 5. května.
Na nebe vstoupení Paně 6, května.

Obecně posvěcení chrámu 17-.října.
Slavnost čistoty bl. P. M. 24. října..
Slavnost ochran „bl. P. M. 7. listop.
První něděle a ventni 28. listop.
Maso ust počínaje dne 7. ledna, trvá.
'

o 9 února.
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III. Dnové postní.
Dnové postnljsou v kalendáři nejpřísnější dnové postní, kdy se
našem pm úplnou jistotu znamená zachovati mé půst dokonalý, kdy to
nl trojími znameními. Dnové jednim tiž povinno jest se zdržeti masitých
černým křížkem znamenání, jsou ti:-„ pokrmů a spolu jen jednou za den
koví dnové postní, na kteréž každý se'do syta najísti.
kat. křesťan masitých „pokrmů se
Spolu též připomínáme katoli
zdržeti musí, ale vícekrát za den se kům di'o'cese Brněnské, že nejdůsgt.
nasititi .může. — Dnové dvojím čer Pan biskup náš oběžným listem ze
ným křížkem zneam'enání jsou ravněž 6'. listopadu 1865 ne;?nilostiuéii do

dnové postní, .-na kteréž masitých_ volili ráčil, v rodinách

nezámož

pokrmů- jisti ee (dovoluje, ale porou— ných k _maštěni & připravě jidel

čí se .“Církvi svatou, jen jednouza iv postní dny uživntijakéhO
den.-do .syta se najisti. — „Dnové koliv sádla.
červeným křížkem znamenénl

jsou 

\

IV. čtvero suchých čili akvatembrových dni.
1. Dne 4,6.

a 7. března.

. . 3 Dne 16., 18. a' 19. záři.

2. Dne. 3., €).-"a.6. června;

4. Dne 16., 18. a 19. prosince.

V. Nedělní písmena..

C.
VI., Posvátný čas velikonoční
trvá. od_.čtvrt—éneděle postní„až
do slavnosti (Nejsvětější Trojice.

šenělga úplně .se vyznati čili zpo
ví'dati, a'nejsvětéjší svátost'oltážnl

V_„tomtoposvátném časo'povinnovén jest každý, "katolický krestan,
knézi k sly'šenl' zpovědi n\stanovenému ze všech hříchů svých skrou-

čistým. srdcem ,a pravou pph'ožností
\přljmouti. 'K'd'o' nehodné přijímá.,ne
vyplnil zákon církevní, a nového
.fš
hrtchu se dopustil.

vn.
Jmeno.

Znamení oběžnic čilif .blud'ic větších; xx

:.

;

Znamení.

1. Dobropán
2.
Krásopaní (Mercuriusšr
čili Lada., enus) - Q
$.
3. Země s 1 měsícem, Tellus)
4. SmrtOnoš (Mars)

Jmeno.

.

„, Znamenl.

5. xKrálomoc se 4 měs. (Jupiter) ŽL
6. Hladolet s 8 měs. (Sat'urnus) 1?
7. Nebešťanka s 8 měs.-(Uranus) ©

C? -, . 8. Vodan (Neptun).

Mimo tyto větší oběžnicej'esít mnoho jiných menších, podobajícfch
so hvězdám 9. — 12. velikošli, to jest tak malým, ano-zdanlívě nejmen—
ším hvězdám, které “prostým okem, bez hvězdářských dalekohledů nejsou
ani k spatření. Posud jich bylo 54 vypétráno, z nichž nemají“ “všecky
posud jmena, aniž znameni, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazy

vsjí se Planetoidy.
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VIII. Zatmění slunce a měsíce.
Roku 1869 budou d vě zatmění slunce a dvě zatmění měsíce, z nichž
'enom první zatmění měsíce v našich krajinách viditelně bude a připadne
]. dne 28. ledna; započne o 1. hod. 39 min., a skončí se o 3. hod. 57 min.
ráno. Toto zatmění bude viditelné v Europě, Africe a Americe. — 2. Za
tmění slunce dne 21. února., k spatření jenom v jižní Africe a Americe. —
3. Zatmění měsíce, dne 23. července, k spatření v Australii a částečně ve
východní Asii aAfrice. — 4. Zatmění slunce dne 7. srpna, viditelně v části
Asie, v severní a střední Americe.

IX. Roční časové.
Jaro započne 20. břez. o 2. h. večer. Jeseň započne 23. září 0 1. hod. ráno.
Léto
„ 21. června011.h.ráno. Zima
„ 21. pros. o 7. „ večer.

X. Noremni dnové.
Posvátné doby (Tempus sacre volně přidá den úmrtí sv. Cyrilla, a
tum), v nichžto po zákonu církevním den úmrtí sv. Methodia, 6. dubna.
_ Plesy (bály), hudby (muziky),
zapovězeny jsou všeliké hlučné krato
chvíle, plesy čili bály, veřejné hudby všeliké divadelní hry a všecky zá
čili muziky & těm podobné zá bavy veřejné zakázány jsou též nej
vyššími zákony císařskými:
bavy, jsou:
1. Poslední 3'dni adventní, dne
1. Doba adventní a svátky
vánoční až do slav. sv. tří Králův. 22., 23. a 24. prosince.
2. Na Boží hod vánoční, dne
2. Celý 40tidenní postní čas a
týden velikon. až do neděle průvodní. 25. prosince.
3.0 čtveru suchých čilikva
B.Na středu popel., d. 10. února.
4. Na slav. Zvěstov. P. Marie.
tembrových dnech, jakož iv pátek
5. .Po celý sv. týden před Ve
a v sobotu po celý rok.
4. Ve svatvečer před hlavními likonoci.
6. Na Boží hod velikonoční.
svátky.
7. Na Boží hod svatodušní.
5. Na den sv. apoštolův našich
8. Na slavnost Božího Těla.
Cyrilla a Methodia, k němuž jistě
9. Na slav. Narození P. Marie.
každý katolík v národě našem dobro»

XI. Letopočet nové doby.
Rok 1869 po narození Pána. a Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok
mající 365 dní.
Rok tento jest :
Rok tento jest:
Od stvoření světa .
.
6034 Od bitvy na bílé Hoře
249
77
Od potopy světa
4263 Od smrti císaře Josefa II. .
Od založení íma . . . . 2622 Od založení Rakouského moc
nářství
. . . . . .
65
Od narození Krista Pána . 71869
1800 Od nastoupení císaře Fran
Od zkázy Jeruzaléma
Od císaře Konstantina
. 1563
tiška Josefa I. (dne 3.

Od příchodu sv. Cyrilla

Methodia

a

do krajin

prosince 1848.)

. -.

.
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Od uvedení jazyka českého

do úřadů a do škol .
československých . . . 1006
Od založení Pražského arci
Od založení Dědictví sv. Cy
525
biskupství . . . . .
rilla a Methodia v- Brně
377
Od vynalezení Ameriky .
(na den sv. Víta 1850) .
2

21
_

_
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Svatí patronové zemští,
jichžto památka slavně se koná. v zemích našeho císařství Rakouského.

Svatí Cyrill aMethod, dne 5.Svatý Michael,

vaH iič.

červen ce na Moravě.

Svatýkvětna
Jan Nepomucký,
v Čechách.
Svatý VŽcslav,

dne

29.

září

dne 16. SvatáŠHeduvíka,
dne 15 října ve
Slkezs

Sedmihradsku.dne 27. června
dne 28. zářív Če- Svatýv Laduislav,

Hlaič i.
Svatý ;Šbtěpán,
dne 20. srpna Svatý %tanislav,
dne 7. května
hříc 11.
Svatý Eliáš,
dne 20. července
Svatý Leopold,
dne 15. listopadu
Dolním Rakousku.
v Chorvatsku.
Svatý Jan Křeatitel, dne 24. Svatý Florian, dne 4. května

června v Slavonsko.

Svatý Jiljí,

tansku.

v Horním Rakousku.
dne 14. září

dne 1. září v Koru- Svatý Ruprecht,

v Solnohradsku.

Svatý Jiří, dne 23. dubna v Kra- Svatý Spirídío
Dalmatsku.n, dne 14. prosince

v
ins
Svatý Jouse f, dne 19. března v Ko Svatý
v
rutansku, v Krajinsku, v Pomoří,
ve Štyrsku a v Severním Ty
rolsku.
|Svatýv

Virgil,

dne 27. listopadu

Jižním Tyrolsku.
Terstě.
Ju
stus,

dne 1. listopadu

Nejvyšší císařský rod
panující v říši Rakouské.
J. ap.VeličenstvoFrantišek
Jos eí I.., z Boží milosti Císař Ra
kouský, král Uherský, Český, Lom
bardský, Benátský, Dalmatský, Chor
vatský, Slavonský, Haličský, Vladi
mírský a Ilirský, markrabě Morav
aký atd. narodil se dne 18. srpna
1830, za plnoletého prohlášen dne
1. prosince 1848. Když byl Jeho
strýc, císař Pán Ferdinand I., dne
2. prosince 1848 v Olomuci ko
runu složil, a Jeho otec arcivojvoda
František Karel trůnu se odřekl,
nastoupil vládu. — Chuť císaře Pána

Děti Jeho Velič. cís. Pána.
Cís. Výsost, arcivévodkyně Gi
sela, naroz. dne 12. července 1856,
Rudolf, kralevič, naroz. 21.
srpna 1858.

Rodičové J. Volič., cís. Pána.
František Karel (Jos.) syn
císaře Františka I. (1- 1835), naro
zen dne 7. pros. 1802: Chci jeho

Žofie (Bedřiška, Dorothea, Vile
mina) dcera 1: krale Bavorského
Maxmiliana Josefa, nar. 25. ledna

Amalia, Eugenia, dcera 1805, zasnoubená. dne 4. list. 1824.
Jeho k. Výsosti Maxmiliana. Josefa, Bratří Jeho Velič. cís. Pána.
vojvody v Bavořích, a Její k. Vý
F e r (11n a n & (Maximilian,
smati Ludovíky Vilemíny, nar. 24.
pros. 1837, zasnoubena ve Vídni Jos.) nar. 6. července 1832, císař
dne 24. dubna 1854.
v Mexiku, usmrcen 19. června 1867.

Alžběta,

2%
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Karel Ludvík, nar. dne 30.
července 1833.
Ludvík (Josef,Anton, Viktor),
nar. dne 3. května 1842.
-

.

Ferdinand

I., Dobrotivý

18. dubna 1793. Zasnouben :: Marii
Annou, dcerou 1-krále Sardinského,
Viktora Emanuela, nar. dne 19. září
1803, zasnoubena ve Vídni dne 27.
února

1

.

'

Bratr & sestra. otce Jeho Vehč.
831_
_
ísaře P án &.
M a r_ia Klementina, narozena
c
dne 1. brezna 1798, zasnoubena

dne. 18. července r. 1817 a král.

bývalý císař Rakouský, naroz. dne princem obojí Sicílie, Leopoldem.

'

Vytah
příjmů a, vydání při Dědictví sv. Cyrilla. & Methodia od
1. ledna. až do 31. prosince 1867.

Příjem.
Na ůpisech.
60720 zl. — kr.

Koncem roku 1866 zbylo:

Na. hotovostí.
6187 zl. 86
kr.

Nový příjem:
1. Přibylé jistiny:
a) přistoupením
nových

_

údů

2062 zl. *'-——
kr.

b) doplacenim

384 „ 55 „
2446 zl. 55

2. Úroky

.

.

.

.

.

.

kr.

.

3115 „ 915/10 „

3. Ztěžoného za knihy .. .
Úhrn “veškerých příjmů . ' .

308 „ 6
„
60720 zl, _ kr. 12058 21-385/10kr.

Vydání:
1. Na. nová. díla:

a) honoraru . . 584 zl.. 51 kr.

b) zatiskapapir 5998 „
c) za. vazbu.
ti) na. daně

9 „

. 2124 „ 20 „
.

.

739 „ 20 „
x 9446 zl_.—

2. Jiné výlohy . .
'Úhrnem
Když se od příjmů
odtahuje vydání

. . .
. . .
. . .
. . .

Zbývá k dalšímu účtování

.

111
9557
60720 zl. —. kr. 12058
9557

60720 zl. _ kr.

2500 zl. 615/10kr.

V Brně, dne 31. prosince 1867.

Ludvík Tidl,
revident.

kr.

„ 77
zl. 77
kr.
„ 385/10 „
„ 77
„

Fr. Sušil,

Fr. Maršovský,

starosta.

pokladník.
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Stanovy.
%. 1.

Účel dědictví sv. Cyrilla a
Methodia.

stávající zákony tiskové zevrubně
zacbovávati.
g. 4.

Dědictví pečuje o zvelebení 

lidu M 0 r avs kěb o, jakého náš

Zřízení DědictVí.
1. Spoluúde'm Dědictví státi

čas požaduje; o zvedení v če s tr an se může každý, kdož za sebe jeden
n ě, avšak na základě v í r y k a kráte za vždy položí 10 zl. 50
t o l i c k e, s vyloučením všeliké kr. r. č.
2. Kdo však témuž ústavu
politiky.
zl. r. č. věnuje, považován
s. 2.
bude za spoluzakladatele,
a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
Prostředky k dosažení účelu vydaných
zdarma.
tohoto.
3. Kdo jednou na vždy dá
1. Spisování avydávání kněb 42 zl. r. č., bude téhož ústavu
a sice .netoliko výhradně náboženf spoluůdem, 1. třídy, a obdrží
ských, nýbrž vůbec vzdělávacích a 3 výtisky. —- Kdo 21 zl. r. č.
k duchovním potřebám věku na dá, stane se spoluúdem 2. třídy,
šeho prohlédajících, zvláště děje a obdrží dva výtisky. — Kdo 10
pisu, zeměpisu, poznání vla zl. 50 kr. r. č. položí, bude spolu
sti, přírody, řemesel a orby údem 3. třídy, a obdrží jeden vý
atd. I v zábavných spisech tisk zdarma.
obsažena býti má buď obrana, buď
Kdyby bylo zapotřebí dru
utvrzování pravdy některé katolické, hého neb třetího vydání ně
které již vydané knihy, spoluúdově
jížto se odbor časový dotýká.
Vydávati se budou Dědictvím ji dostávati nebudou, nýbrž budou
se prodávati ve prospěch pokladnice
knihy ve trojí řadě:
Dědictví, aby se nákladnější dila
a) Obšírně životopisy Svatých.
b) Spisy poučné.
vydávati mohla.
4. Řehole, děkanství vi
c) Spisy zábavné.
o—
Casopisy a všelijaké listy běžné kariaty),osady,kněhárny,ě
— Orgánem Dědictví sv. Cyrilla a ly. rodiny, spolky, bratrstva
Methodia jest „Hlas, časopis cír atd. vstupujídvojnásobným
kevní.“*
přís p ěv k em do spoluzakladatelsví
3. Předměty umělecké, ku př. a v nadřečené třídy.
Spojí-li se pak manžel s
obrazy, zemčvidy čili mapy atd.
5. 3.

Šetření zakonův tiskových.

manželkou svou v jeden to

liko základ o 10 zl. 50kr. r. č.,

vydávají se jim knihy jen do úmrtí
prvního z nich.

Při vydávání časOpisův, kněh
Aby úmrtí spoluúda
běžných, obrazů, a. t. d. budou se přišlo ústavu tomuto ve zná.
*) Jelikož výborný tento katolický list
všelikě zprávy stran Dědictví našeho
přináší, a na něj činěné přeptávky
zodpovídá, dobře by bylo, kdyby ho
ůdové společné podle farních esad
odbirali.

most,

žádají

se vel. pp.

du—

chovní pastýřové, aby úmrtí
takové pokladníkovi Dědictví,
třebas přímo poštou oznámiti
ráčili.

Podobnébo oznámení písem a Methodia, vede výbor sestávající
níbo zapotřebí jest, kdykoliv spoluúd z kněží, kteří buď v Brně, buď na
některý buď k vyšší důstojnosti vy blízku přebývají.
nikl, neb se jinam přestěhoval.
10. Ujinýcb osob a. úřadů za
Poznamenání 1. Rodinase béře, stupuje Dědictví sv. Cyrilla a Me—
pokud jmeno se netratí. Dcery thodia starosta, a v jeho zaměstnání
provdané, synů-li není, odbí— jeden z jednatelů.
Výbor scházívá se čtvrt
rati budou knihy, pokud žijí;
dítky pak jejich, jiné již jmeno letně, a k vyzvání starostovu i ča
nesoucí, nemají již práva to stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
hoto.
v poradu bral, a většinou hlasů při
Poznamenání 2. Polovicevkla tomných výborníkův o nálezícb pro
du totiž 5 zl. 25 kr. r. č. se celé Dědictví platných rozhodoval.
ýbor má právo, počet ůdův
nepřijímá.
5. Každému volno, doplněním svých odcházejících doplniti nebo
vkladu u vyšší třídu postoupiti. i rozmnožšti, avšak ne jinak než
Zašle-li tudiž ku př. spoluúd 3. třídy katolickými kněžími, a každoročně
k prvním 10 zl. 50 kr. r. č. opětně uveřejňuje zprávu o činnosti své. '
10 zl. 50 kr. r. č., stane se spoluúdem
12. Každý spoluúd Dědictví má.
2. třídy, a tak dále.
právo písemně návrhy své činiti a
Avšak spoluúdství postoupiti přání svá projevovati dotčenému
jinému nedovoluje se.
výboru, kterýžto při svých shro
6. Každý přistupující mážděnícb zavázán jest, jich svědo
račiž jmeno a místo přeb vání svého mitě v úvahu bráti, a dle nich, po
jakož i biskupství a dě anství (vi kud potřebno, prospěšno a možno
kariát) & poslední poštu zevrub jest, se zachovati.
n ě udati.
13. Ve sporech z poměru spol
7. Každý kněz, který jest údem kového snad vzniklých, odvolává
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, se k starostovi, a v domněle nedo
béře na sebe povinnost, bud ve statečném vyhovění k příslušícím
slavnost, buď některý den v oktávě c. k. úřadům.
14. Kdo témuž Dědictví obč
svat ch apoštolů Cyrilla a Methodia
kaž oročně sloužiti mši svatou za tuje práce své literní neb umělecké,
všecký živé a.mrtvé spoluúdy dotče obdrží na výslovnou žádost hono
ného dědictví; a bude-li libo a mož rár podle výbor-nosti, obširnosti a
no, i jinou“ mši svatou za. obrácení důležitosti spisu svého, o čemž vý
národův slovanských od jednoty bor ůsudek pronese.
církevní odloučených, kterouž po
g. 5. x
božnost jistě každý spoluúd co věr
ný katolík spolu konati neopomine. Rozesílání kněh a. výtvorův
8. Zemřelí, za které někdo
uměleckých.
vkladek k Dědictví učinil, tak jako
O rozesílání kněb, 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 účast ných postará se výbor. Každý při—
nými duchovních milosti v přede stupující k Dědictví račiž ihned ozná
miti, jakou cestou se mu knihy
šlém g.)aždý
čísle
jmenovaných.
jenž
byl vkladek uči mají posílati aneb v kterém po—
nil za mrtvého, pokuď živ jest, kni bližším kněhkupectví je sobě brát
hy bez ohledu na velikost vkladu zamýšlí.
— ovšem nejméně 10 zl. 50 kr. r. č. Ponamenání 1. Pravidlem
na věci t_éto ostane, co na list
— po jednom výtisku dostávati má. _
9—Správu Dědictví sv. Cyrilla

ku tištěno jest, že na pouká—
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zání lístku svého každý spo
luúd v hlavní komisi u pána

Antonína Ni tsche, kněhkup
ce v Brně, Řivnáče v Praze a
Grosse v Ol'omůci knihy sobě
vybírati má. Kdoby však chtěl
poštou knihy své dostati, ra
čiž se obrátiti frankovaným
listem na jmenovaná kněhku
pectví.

Poznamenání

2. Všeliké dopisy

Kubínkovi, jiné peníze pro
'Dědictví sv. Cyrilla a.
Meth. dluží, aby peníze
tyto též pod adressou výše
uvedenou zaplatit sobě
neobtěžováli a v té i ja
kékoliv záležitosti Dědic
tví se týkající vždy čislo
svého diplomu udali.

' g. 6.
v záležitostech Dědictví sv. Cy
rilla a Methodéje budtež po Poměr k vládnímu řízení.
sílány pod adresou na Dr. Fr.
9. Vládnímu řízení se pone
Sušila, starostu Dědictví, pro
-fesora bohosloví; zásilky pe—,chává nahlédati v jednání spolku,
něz pak buďtež činěny v 'bdíti nad zachováním nařízení 1!
listech frankovaných pod propůjčeném potvrzení daných, aneb
adressou:
všeobecnými předpisy stanovených,
& nzná-li za potřebu, přidati spolku
od přislušlcího úřadu určeného cl
sařského komisara.
a Methodéje
2. Kdyby se spolek rozejíti
z Brně (Dórnróil číslo 2).
měl, rozhodne výbor 0 jmění v
Ěduchu
sv. Cyrilla 9. Me
Poznamenání 3. Žádají se ithodia, Dědictví
podá o tom předběžnou
všickni, kteří budto Dě zprávu avysokému
c. k. místodrži
dictví druhou polovici telství, a svému P. T. nejdůstoj
vkladu svého, aneb Seb. nějšímu p. biskupovi.
*

Pokladnictví sv. Cyrilla

Řídící výbor.
Dr. theol. František Sušil, rytíř rusk. řádu sv. Anny II. třídy,
čestný kanovník, prof. theol. v Brně, starosta. — Frant. Maršovsky',
ředitel v ústavu pro hluchoněmé v Brně, pokladník.
—-Jan Kř. Voj
těch, prof. mravovědy v Brně, jednatel.
— Beneš, děkan v Příboře.
— Dr. Jan Evang. Bílý, farář v Předklášteří Tišnovském. -— Dr. lil.
JOSÍÍ
Chmelíček, profesor
pastorálky
v Brně.
— Jan
Fáborský, rada,
farář
v
ohořelieích.
Bedřich
Gez'ssler,
skutečný
konsistoriální
farář v Telnici. — Tomáš Hájek, farář v Kurovicích. — Dr. theol.
František 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 Křížkovsky', kněz řádu sv. Augustina
na Starém Brně. ——Beneš Method Kulda, titul. konsist. rada, vikář
a farář na Cblumě. — Eduard Karlík, kanovník v Mikulově. -—
Cyprz'an Lelek, farář ve Vod co v Prusku. _— Peregrz'u Obdržálek,
administrator v Topolaneehý — “Frantzšek Poz'mon', ředitel hlavní
školy ve Slavkově. — Emanuel hral-ě Póttz'ng, kan0vník Olomoucký.
— Jakub Procházka, duchovní správce v klášteře Voršulinek v Brně.
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— Mate? Procházka, titul. konsist. rada, gymnasiál. profesor v Brně.
—- Jzří Slota, farář na Slovensku. — Jan Soukop, farář v Doubravici.
_ Eduard Stuchl ', titul. konsist. rada, děkan a farář v Nosislavě. —
Bedřich hrabě Sy va—Taroucca, kněz církevní. — Tomáš Šz'mbera, farář

vaomíně. — Arnošt Šín/:, prelát a opat v Nové Říši.'— Dr. ňl. Frant.
Skorpík, tit. kons. rada, děkan a farář v Kučerová. —-—Karel Šmzdek,

gymnas. prof. v Brně, redaktor církev. časopisu „Hlas“ -- Ant. Šubert,
arcibisk. pražský notář, farář v Lulči. — Robert Suderla, akut. kons.
rada, děkan a farář v Modřiclch. -— Josef Šum, děkan v Opavě. —
Josef Téšík, tit. kons. rada, farář v Telči, bývalý c. k. školní rada. -—
Ludvík Tz'dl, čestný kanovník, arcikněz, děkan a farář v Šatavě. —
Ignát Vwrm, vikář v Qlomouci, poslanec zemský. — Josef Vykydal,
farář na Velehradě. -_-—František Veber, farář v Miloticich, poslanec
zemský. —- Dr. theol. František Zez'be'rt, profesor církev. děiepisu a
kan. práva v Brně.

Seznam zemřelých údůnDědictvi sv. Cyrilla
a Methodia, pokud oznámeni byli.
Uzavřen 20. ledna 1868.*)
Z arcibiskupství

Olomouckého_

13100. Pásek František, řeznický mistr
v Krásensku.
2019. Nudlová Josefa, podruhyně v Novosadech.
"
9706. Roušek Frant., výměník z Králic.
2919. Střelak Anna, chalupnice z Králic.
5870. Nevrlá Antonia z Králic.
5679. Malovaný Frant., 1 láník z Králic.
5575. Dokoupil Josef, 'Aláník zVittonic.
5445. Přikryl Josef, výměnkář z Vittonic,
4569. Dvořáček Flor., 1/,lá.níszrubšic.
12772. Přemeslovská Maria z Bedihošti.
11961. Hasník Dominik z Ottonovic.
5821. Pitner Jan, stolář v Hulíně.
10499. Hlobil Josef, 1/zláník z Pravčic.
10672. Zlámal Karel, l/,láník z Hulína.
10416. Machaň Jos. z farnostiThmačovské.
10130. Burešová Anna z far. Tlumačovské.

10131. VyhlralAnt.zfarnostiTlumačovské.

6943. Nesrstová Anna z fur. Tlumačovská.
2037. Vylečílová Maria, dcera domkáře
z Hrubého Týnce.
2038. Tkadlcová Cecilia, dcera domkáře
z Hrubého Týnce.
2894. Nesvadba Matouš, sedlák z Vsiska.
3165. Bedliva Josefa, výměn. z echovic.
3823. Obrtel Antonín, 1/21áník z Hrubého
T noc.
3989. Dosoudil Vácslav, sedlák z Hru
bého Týnce.
5052. Šmoldasová Kateřina, hospodyně
z Hrubého Týnce.
5505. Galaš Jakub, sedlák z Grygova.
7185. Polášek Fabián, výměn. z Grygova.
9859. Zácpal Jan, chalupník z Boskovic.
8752. Zlámal Teresia, výměnkářka z Hru
bého Týnce.
9684. Kyselý Jan, sedlák z Grygova.

*) Uctivě se žádají všickni příznivci našeho Dědictví, aby úmrtí spoluúdův správě
Dědictví rychle oznámili, jelikož se to od mnohých spoluúdů teprv po mnohých
letech stávalo.
.
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. Dočekal Jan, domkář : Kněmaně.
. Obrtel Josef, cblalupník z Hrubého
Týnce
. Kelná.Anna, svobodna z Hrubého
T nce.
. Dřížga Josef, pasekář na Čeladné.
Mikulková Anna 2 řelova.
. Konečná Teresia z Křelova.
. Dvořák Petrouilla z Kroměříže.
. Winkler Františka z Kroměříže.
. Hubík Jos., posl. zemský zTravnika.
. Dostal Ant., cbalupník vLoučanech.
. Ondruh Fr., hoferkyně v Troubkách.
. Balcar-ková Kateřina, cbalupnice
v Lesnici.
. Matoušek Fr., výměnkář v Lesnici.
. Horáková Anna na Jacbimovč.
. Niklová Antonia, vdova ze Štarnova.
. Důstojný pán Navrátil František,
arcikněz a děkan v Přerově.
Gardovský František, tkadlcovský
mistr v Prostějově.
. Hubačková Maria, vdova v Cbolině.
. Kotlková Maria, vdova v Přerově.
Hejbalová Anna v Starém Ptíuě.
. Matějka Jan, kožešm'k z Bucblovic.
. Malíček Flor., výměn. z' Přaslavic.
Dukát Jan, vzorní učitel v Brumově.
. Zacpalov Emereuciana, výměnkář.
z Hrubého Týnce.
. Tkadlec Frant., domkářzHr. Týnce.
Skopalík Matěj, domkář z Grygova.
. ZlámalováAnua, výměn. zProsenic.
. Bouchal Valent., domkář z Malých
Proseuic.
. Polívka Jan z Doloplas.
. Pastrnek Kateřina z Kelče.
. Pastrnek Františka z Kelče.
. Mácek Pavel rolník z Bilnic.,
. Prokopová Josefa, služeb. z Bilnice.
Velebný pán Pavlík Josef, kněz
deficieutní v Brumově.
Popp Josef z Lipníka.
. Poppová Rosalia z Lipníka.
. Novák Jan z Jezernic.
. Šlosarová Anežka z Lipníka.
. Kovaříková Kateřina z Podolí.
. Pochylý Matouš z Popovic.
Kadlčík Jan z Kunovic.
. Navratilová Petronilla z Derňuf
Velebný pán Seibert Alois, farář
z Pačlavic.

Z biskupství Brněnského.

13139. Černý Frant., I/,lánlk z Tvarožné
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s syn. Františkem a dcerou Josefou.
Vein-reich Jakub, výměn. z Kozlau.
Vel. p. .Vaněk Jan, farář v Měříně.
Vaserburgová Alžběta vKavryanově.
Ludvík Prokop v Brně.
P. Filipský Tomáš, učitel z Příspě.
Letovský Tom., cbal. z Ratiškovic.
CatetkováMaria, vdovuz Ratiškovic.
Suchý Karel, výměnkář z Mobelni.
Vel. p. Nesrsta Jos., farář z Pozořic.
Vel. p. Babiš Alois, farář zLažánek.
Vytopil Ondřej , mistr tesařský z
Vicomělic.
Kellnerová Judita z Bučovic.
Hladký Matouš z Trnavy.
Prchal Frant., měšťanz Černé Hory.
Smihlová Martha z Kloboček.
Pokorný Šimon, l/,ník z Sv_atoslavy.

Kadlcová Maria, 1/.nice %Cučic.
Soukop Matěj, výměn. z Ketkovic.
Šimáček Jiří, %ník z Nemojan.
Modlitba Fr., hospodský z Nitkovic.
Hranáč Jan, mlynář ze Zvonovic.
Haška Jan, soused ze Zvonovic.
Nenutil Josef, mlynář ?.Nemojan.
Kachlíková Maria z Knmína.
Hošek Josef, v.nlk ze Žabovřesk.
Hrubý Jakub, domkář z Ořeohovic.
Zoufalová Anna. vdova ze Syrovic.
Mlčoušek Petr, výměn.z Chvalkovic.
Maděranková Anna ze Soboutovic.
Kocmanu Adolf, obyvatel z Karlova;
Iraková Rosina, vdova a J ezdovic.
Šabata Josef, l/zlánik z Slavětic.
Slrorpilová Anna, vdova po mlynáři
z Komořan.
Zelený Maria, měštauka z Bystřice.
. Vel. p.Lenoch Ant., far. ze Strnžku.
Ouroda Josef, hospod. z Ratibořic.
Kolbler František z Třebetic.
Taborská Teresia z Vostejkovic.
Kostka Josef z Kobilí.
Bílková Maria a Vrbic.
Doležalová Maria z Lesunek.
Havlík Havel, l/4n1'kz Medlovio.
Novotný Josef, výměn. z Nosislavy.
Svobodo'váVikt., výměn. zNosislavy.
Slouk Jakub, výměnkář z Nosislavy.
Slatina Matěj, výměnkář z Zerotic.
Důst. p. Irro Ignát, farář z Dalešic.
Vrána Jakub, výměnkář z Morašic.
Maňásek Barbora z Brna.
Velebný pán Brhel Jakub, duchóvní
správce z Štaroviček.

. Taterová Teresia z Bejkovic.
. Kolařík Vit, obchodník zLelekovic.
Z ao'cz'bzskupstvz'Pražského.
. Mašek František, l/„láník a jeho
manželka Františka v Medlanech. 12 43. Důstojný pán Zvik Jan, arcibiskup.
vikář a farář z Bříství.
. Sika Fr., stavitelský mistr z Dačic.
. Vaček- Ignác, Vzlánik z Křtěnice; 12185. Salač Josef, syn Vácslava Salače,
sedláka z“Cbarvatic.
. Vospalec Vácslav, l/zl. z Višňového.
. Fiala Jan, mistr kolářský v Dou 59195. Hájek Petr, kovář ze Slaného.
5696. Bráuer Josef, učitel ze Slaného.
bravníku.
1192
'.
erný Ludn ila, sousedka z Křenku.
. AnnorlMatej, l/„ků syn z Miroslavy.
. Příkazký Jan, chalup. z Ratiškovic. 6529. Berounský Vácslav ze Star. Vestce.
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11314. Pletiehová Anna z Příbrami.
10587. Důst. pán Burda František, děkan
ze Sedlčan.

Z biskupství Bude'jovz'ckého.\.
.
.
.
.
.
.

Brašna Jan, domkář ze Struhadla.
Hubata Vojtěch, soused z Božejova.
Soukupová Maria z Janovic.
'
Vel. p. Mašek Jan, kaplan z Písku.
LedvinaMartin, měšťan zDomažlic.
Vel. p. Fróhlich Mat., farář z Bělčic.

Z biskupství Králohradeckého.

9596. Tomsová Anna z Nového Bydžóva.
7 730.
197 3.

Frinta Josef z Králově Hradce.
Vel. p. Štěpánek František, koope
rátor z Klášterce.

5460. Raus Karel, %láník z Kameničné.

5816. , Junek Josef, učitel vzorní z Tě

chonín.

6700. Potůček Jan z Králově Hradce.

Z biskupství Lz'toměřz'ckého.
8334. Urbanová Kateřina z Psinic.
8510: Eliš František, domkář z Oudrnic.

Z biskupství Ostříhomského.

6434. Sobotecky Anna z NovéhoBydžova.
11714. Hank Ignát, zahradník ze Seredt.
8198. Novotný Anna. z Nového Bydžova.

Odpočinutí lehké dej jim Pane, & světlo věčné at jim sviti. Amen.
___-___.
__

Svatá rodina.
(Viz titulní obrázek.)

Pod palmami v Nazaretě
Chaloupka se ukrývá,
Rodina tam v celém světě
Nejšťastnější obývá.

Vykonává práci sladkou
Pro miláčky vesele,
Ježíšek mu z drahou matkou
Slouží jako anjelé.

Obývá tam Josef cnostný,
S Ježíškem a s Marií,
Viji věnec přemilostný
Z růžiček a lilií.

Když pak ruka mdlobou klesá.
Synáček řeč rozpřádá
O Bohu, až srdce plesá,
An jim Zákon vykládá.

Nenajdeš tam stříbra, zlata
U chudého tesaře,
Kvete tu však láska svatá
V zimě jako na jaře.

Hle jak oko jeho plane
Ohněm božské moudrosti,
Otcův to duch na něj vane
S jasné nebes Výsosti.

A ta láska Boží zdobí
ivot skromné rodiny,
Tam, kde není hříchův zloby,
Rajské plynou hodiny.

Pěstoun, máti naslouchají
Zázračnému dítěti,
A dech se jim v prsou tají
Láskou k tomu poupěti.

Sotva v okénku se třese
Prvý ranni červánek,
Modlitba se z chyžky nese
K nebi jako skřivánek.

Ježíšek jim nahražuie
Světa všeho klenoty,
Ont jim práce oslazuje,
Zapuzuje trampoty.

A než slunko zlatou září
Polibl svět veškerý,

Zádáš-li též blaze žití
' Jako svatá rodina,
Ježíška hled v srdci míti,
Out tvá spása jediná.
Jan Soukop.

„ Josef s utěšenou tváří

Chápe se své sekery.
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Rozličné školy a studie.
Obrazy ze života od Fr. Pravdy.

[.
Ukončil se školní rok, pan
učitel v Olešnici má naposled-své
žáky před sebou a loučí se s nimi
moudře a upřímně. Mnohé z nich
ve škole již neuvidí, odrostli, budou
sloužiti, budou se učiti řemeslům,
minulo jim dvanáct let, déle v kraji
málo kdo školu navštěvuje. Ba ani
do dvanáctého roku dítky do ní
nechodí, vystoupli již napřed, opa
tí'ili si služby anebo doma zahálí,
mají-li rodiče nedbalé & nesvědo
1té.

Přišlo-li dítě do školy již před
šestým _rokem, chce z dvanáctého
roku něco strhnouti, aby škole ne
obětovalo víc než šest let; přišlo-li
ale teprv po šestém roku, zajisté
nic dobrovolně nevynabražuje a ro
diče ho nepobízí a nenutí jsouce
rádi, že na ně pan učitel ztratil
právo. Mohou je potřebovati doma
a kdyby třebas nepotřebovali, škola
jim za to nestojí, aby v ní dítšdéle
sedělo než musí. Neposílali ho ani,
když to bylajejich povinnost agkdyby
člověk ty hodiny, ty dni a měsíce
spočítal, co se za šest let promeškalo
a vynechala, přesvědčil by se, že
na školu neodpadla ani polovička.

schází a se nedostává, ale nebude
jim na ní záležeti a ještě menší
prospěchjim přinese nežli škola oby
čejná, že snad se jí vyhnou na
prosto.
Pan učitel v tom ohledu si
nashromáždil mnoho smutných zku
šeností a napomíná, prosí a zve že
školy vystupující žáky, aby se mu
nestali nevěrni.
Poslouchají ho pózorně a ne
pozorně podle toho, jaká je jejich
povaha a mnohý se již ani nedo
stavil na tu poslední hodinu ne
chodě do školy již dávno, že se mu
to doma trpělo.
Je tu Vácslav *Zvědák, Vít
Kmínek, Josef Šišma, Martin Sekoun
mimo jiné chlapce a dívky, jichž
se týká řeč učitelova. Všickni k ní
mlčí a nepřišlo jim ani na mysl, že
by třeba bylo ňáké odpovědi. Ovšem
by se měli učiteli a pěstounu svému
poděkovati za práci a namáhání, co

sisnimi bral za tolik let; !le nikdo

jich na to neupozornil, jim to nepři
kázal a oni sami to zajisté nepová
žili. Vždyť jim škola nebývala milá,
těšili se, až ji budou míti za sebou
a tomu, čemu se v ní učilo, nepři
Jako jinde, tak to bylo i v kládali velké ceny.
v Olešnici a hodný pan učitel na
Byli na. tom vinni velcí, jenž je
konci roku propouští sve žáky s od školy zdržovali, jako by škoda
těžkým srdcem, věda, že někteří bylo času v ní ztráveného. Zalovali
si již školu odbyli, a více se v ní a nuříkali často na to učení a vše
neukážou. Má o ně starost, naučili lijakým spůsobem je zlehčovali.
se málo, jeden neumí ani dobře čísti, Je prý zbytečné, nevede k ničemu,
druhý se sotva podepíše„ rozum lidé před nimi bez něj obstáli a byli
jejich se nevzdělal, srdce neušlech— dost hodni a šťastni. O učiteli pro
tilo: škola jim nepřinesla užitku, že povědělo se při tom všelicos, což
si jí nevážili oni ani jejich rodiče, mu sloužilo jenom na potupu a vy
majíce ji za břemeno a ne za nej ložiti se mohlo za urážku. Museli
větší výhodu.
mu odváděti ten nenáviděný školní
Budou sice zavázáni k škole plat., jemuž se leckdes říká „sobo
opakující, jenž se odbývá v neděli, táles“, to je mrzelo, to se jim pro
aby dosadili a doplnili, kde co tivilo a proto ho hanili a pomlouvali.
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Nebylo tedy divu, že děti se
školou a učitelem pohrdali nejsouce
vděčny za prokázaná. dobrodiní. Uči
tel byl jejich nepřítel dle 'ejich ná.
hledu, chtěl z nich kořistiti, a marně
je soužil a týral. Myslili si: „Nyní
se ho zbavíme, již mu po nás a
nám po něm nebude nic“ a sotva
nad tím utajili radost.
Martin Sekoun štouchl svého
souseda Josefa išmu loktem a po
šeptal mu do ucha: Mne sem již ne
dosta e, at si mluví a dělá, co chce.
išma odpověděl: „Mne také
ne.“
Sekoun řekl: „Ja si zavejsknu,
až "dnes ze školy vykročím.“
išma přidal: „A já udělám

sloužilo důtku. Kmíne'k je udavač
a donášeč a všecko si vykládá na
špatnou stranu. Oni jen mezi sebou
něco měli a pana učitele se—to ne-

týkalo: mohli by se na to zadušovati.
Pan učitel je zná. a nepochy
buje o Kmínkovi, nýbrž o nich, ale
že ničeho na sebe nechtějí dopustiti,
nesoudí jich, nýbrž ponechává soud
itrest Pánu Bohu, jenž jim vidí do
srdce a ví, jestli a čím se provinili.
I mluvil k nim vážně a důtklivě
řka: „Bylo by mi líto, kdyby někdo
z vas neměl za důležité přítomné
okamžení, v němž jste naposled po
hromadě, a neubránil se zlým úmy
slům. Pečoval jsem o vás všecky
bedlivě a svědomitě, chtěl jsem vaše
kotrmelce“
dobré a staral jsem se o vaše štěstí.
Smáli se tomu skrytě a shý Jestli jsem každému neprospěl, jak
balí se pod lavici, aby jich pan uči jsem žádal a jak jsem si přál, pře
tel neviděl. Však vidělje Vít Kmínek kazili jste to sami nedbalým navště
a pohoršil se, že si k posledku a vováním školy, zahálkou a nepo
k závěrce ve škole tak lehkomyslně slušnosti. Ještě všelícos můžete na
očínají. I mračil se na ně, a hrozil praviti, bude-li vám na tom záležet,
jim prstem, aby přestali, ale oni ajá. doufam, že bude, jste dospělejší,
mu začali nadávati -a dělali si z něho iste moudřejší, vystupujete do světa,
šašky a žerty, až si toho pan učitel. jenž vam připraví mnohé boje a
povšimnul. Ptal se, co se děje,a obtíže. Budete se učit chléb ve
Vít Kmíoek mu vyzradil, že Šišma zdejší si vydělávati a to neni tak
se Sekounem nedají pokoje jsouce lebka; jak se vám snad zdát brzy
nozbednř rozpustili ».neberouce si se o tom přesvědčíte. Je vám za
k srdci pěkná.a důtklivá jeho slova. potřebí rozličných znamostí, jichž
Zarmoutil se nad tím a chtěljim ještě nemáte, musíte si je opatřiti a
domluviti a je pokarati, aby se zlou musíte se utvrditi, aby nad vámi
nezvítězilo pokušení a v bídu a
vůlí
něho neodešli.
Když se
na zkázu vas neuvrhlo. Škola a kostel
chví pryč
i bylod
zamlčel
bolestně hledě
před
sebe a skoumaje v duchu, co by se vám pomohou, vas zachovají, a vas
jich dotklo a co by jimi pohnulo, ostříhají, proto školu a kostel po
napomenulSekoun išmu: „K ničemu držte v paměti a v uctivosti a hle
se nepj'iznej a ja také budu zapírat.“ dejte v nich, co jinde se vam nedá.
Sišma pravil: „Jen jestli to a dáti nemůže. Jsem hotov ujímati
se vás, raditi vam, učiti, cvičiti a
prospěje.“
Sekoun řekl: „Když nepro vzdělávati vás jako posud. Uvidím
spěje, nebojme se ho, již nam nic vás rád, až přijdete, budu vas oče
neudělá. a nedejme se mu, kdyby kávati, budu se těšiti a budu Pánu
chtěl něco udělat.“
Bohu děkovati, když lepší vůlí do
S tím Šišma nebyl srozumněn kážou, co až do této doby mi od—
a dal Sekounovi výstrahu, aby si porovali podléhajíce vlastní nechuti
to s učitelem zcela nepokazil, dokud a cizím vplyvům.“
Domluvil a dal jim s Bohem
nebude míti vysvědčení od něho. To
Sekcun uznal a nyní zapírali a lhali prose, aby hned 0 nastávajících
oba, že nic nespáchali, co by za prázdninách ochotnost svou dokazali
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podstoupiti nový život a důstojně přijmete, milý pane učiteli, tatínek
a. maminka nemají nic proti tomu
53 k němu přichystati.
Vít Kmínck měl v očích slzy, a rádi mne zde nechají. Za to, co
chtěl něco říci, ale nemohl pro jste nám již prokázal, děku'eme
pláč, Václav Zvědák to viděl, a an vám srdečně a upřímně a budeme
adio mu, aby sám oslovil pana. se za vás modlítí, dokud živi bude
učitele. Ozval se nesměle, a koktal me, aby vám to Bůh odplatil, že
a zajíkal se při tom, ale netrvalo my vám to odplatiti nemůžeme. o
to dlouho a on se rozhovořil, že vídam a slibuji to za sebe a za
všecky, jenž se ke mně přidají, a
se všickni podivili.
zvedák byl maličký hoch, ale v povinností a počestnosti mne chtějí
minulo mu již také dvanáct let a následovat.“
, Povstali všickni žáci, Josef
nepatřil již do školy, jak se to oby
čejně jmenuje. Mezi žáky se vy bišma a Martin Sekoun váhali, ale
znamenal a pan učitel ho měl za vidouce, že by zůstali sami, zdvihli
prvního, což mu nikdo nezáviděl se také a panu učítelovi se poklo
věda, že to zasluhuje. Rodiče jeho nili jako druzí na znameni, že s
byli chudí, nemohli naň platiti a Vácslavem Zvědakem se shodují.
sotva ho ošatilí a uživili, že měli
Vít Kmínek se zatím zpama
ještě více dětí a. to menších než on. toval, pláč mu již nebránil a on řekl
Přece nikdy neschámel ve škole, vážně: „Spolehněte se na nás, milý
posílali ho, ačkoliv ho doma potře pane učiteli, Zvědák mluvil pravdu,
bovali, a k vůli němu si všelicos ja se k ní také přiznávám a co
odepřeli. Ovšem jim to dělalo radost, jsem slíbil, budu držeti, to máte na
že dobře prospívá a uzavřeli a od to ruku.“
I vystoupil ze stolice a podal
hodlali se, že ho ve škole ještě po
nechají, aby pokročil a se zdokona mu ruku, po něm to učinil Zvědák
lil ve všem umění. Je na řemeslo & po Zvědakovi to učinili ostatní
ještě slabý, zatím vyroste a sesilí, a jeden po druhém k panu učitelovi
pak dáli Pán Bůh vyhére si ňáké se přiblížili.
—
išma a. Sekoun mezi všemi
povolání
a oni k němu
a v něumu
budou nápomocni.
Netajilí
oho, byli poslední a šoukali a loudali se,
nýbrž vyjednali to s ním, a svolili jakoby se jim pranic do toho ne
a. slíbili, že školu ještě nepřestane chtělo. Pan učitel to pozoroval a
navštěvovati.

„

'

ještěobmě
tu jim
aby
Byl potěšen a plesal v duši a je
čil dával
a abyvlídná
si jeslova,
naklonil
nyní na konci roku vyjevil to panu získav je dobré věci. Nevěděl po
učite10vi v řeči, ' již mu

přednesl dařilo se mu to čili nic, tvářili a

z vlastního udání. Pravil: „Milý
pane učiteli, my víme, že to
s námi dobře obmýšlíte. Pečoval
jste o nás jako otec a učil aí vy
chovával jste nás, aby se z nás stali

usmívali se potutelně a jak říkáme,
ani neceklí.
kola se vyprázdnila, žáci &
žačky “jsou na ulici„ jdou, běží,
mluví, křičí, pan učitel se za nimi
schOpní a h_odní lidé, praví a šle dívá. a myslí si: „Milé děti, vzda
chetní křestané. My vám udělali
se ode mne, Bůh vás prová
mnohé starosti a mnohé mrzutosti llujete
zej, čeho se dočkám, a co z vás
a špatně jsme se vam odměňovali. asi bude!“
Odpustte nám to a nebněvejte se
na nikoho z nás, však my vám bu
Martín Sekoun a Josef Šišma
deme vděčni, chceme se říditi dle
vaší rady a dokoname, k čemu vy rozvázali jazyky a stali se bujnými
jste pevný základ položil. Já do a rozpustilými, jak mile školu měli
školy ještě přijdu, jestli moe ještě za sebou a učitelovi s očí byli zmí
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zeli. Sekoun v skutku zavejskl dal, když ho něco dojalo a pohnulo,
a išma v skutku udělal kotrmelce, přece se nedal týrati: postavil a
že školy a učitele _jeprost, a radost protivil se, bojoval a obyčejné vy
el Sekounovi a 'Sišmovi na—
jejich byla převelká. Nezatajili ji hral.
"před druhými žáky, nýbrž plesali a proti, když se proti nim hnali a

smáli se, soudíce, že si, co dnes ve golal na Zvědáka, aby necouv—al.
škole se dělo, pan učitel mohl zajisté Rekl: „Schovej se za. mne, máš-li
.uspořiti. Jim prý to nespletlo a ne strach, já. jich na tebe nepustím, a
zamodrchalo mozky jako Kmínkovi ty mi pomůžež, až je budu porážet.“
& Zvědákovi, a do školy jich pan
Zvědak byl nejmoudřejší, všec
učitel již nedostane, kdyby si plíce ko znal a všecko věděl a děti k
vymluvil. Nahažili a nasytili se jí němu pohlížely jako k svému vůdci
a nyní si nedají od nikoho porou a vzoru. I Kmínek se mu podro—
četi. Ve škole se jen soužili a trá boval, koře se jeho duchovní stateč
pili, to přestalo: nastupují život nosti, a důvěřoval mu, jsa přesvěd
svobodný.
čen, že se mu nevyrovná. obratností
Sekoun si ještějednou zavejskl ani sílou. Kmínek si rád hral na
a Šišma udělal ještě jeden kotrme— jeho strážce, obhajce a ochrance a
lec, aby prý dokázal, že se nebojí. vždycky se ho ujal, když to bylo
Chtěli, aby děti, co šli s nimi, také třeba. Byl také bohatší než Zvědak,
skotaéili. Byli naposled ve škole rodiče jeho měli dům a hospodářství,
a mají k tomu příčinu jako oni. a rodiče Zvědákovi bydleli v ná
Některé již svolovali a shromáždil jmu a živili se prací nádenickou.
se okolo zástup, jenž začal hulákati Těšilo ho, když Zvědákovi někdy
& povykovati na znamení, .že je mohl přispěti, daval mu, čeho se
mu ve škole nedostávalo a zval ho
mu blaze mimo školu.
Kmínek a Zvědák a jiní sly k sobě, aby s ním pojedl, co měl
šeli to, stojíce stranou, a nemíchali' dobrého. I obnošené šatstvo mu
se mezi ně, aby neupadli v pode poskytoval, ale nesmělo býti špatně,
zření, že jim snad přisvědčují. Však aby se Zvědák za ně nemusel sty
Sckoun a Šišma jich nenechali na dět'.a byl by se styděl sám, kdyby
pokoji a.zvlašt na Kmínka a Zvědáka ho byl podělil nějakým hadrem.
hleděli a. mířili, aby se jím pomstili. Rodiče jeho se z toho radovali, že
Kmínek žaloval panu učitelovi a má. tak bezpečného přítele a spo
udal je, Zvědák je zahanbil a panu lečníka a- bylo jim milo, viděti je
učitelovi něco vypravoval, s čím oni často pohromadě. Učili se spolu,
nejsou spokojeni. Oba pana učitele opakovali si, dělali úlohy, co dostali
chválili, mu děkovalia slibovali ve ve škole a Zvědak Kmíukvi oby
jmenu všech, kdo pak je k tomu čejně pomahal. Kmínek nebyl tak
oprávnil? Jsou lízalové a pokrytci, nadán jak on, a s úsudkem svým
chtějí se povýšiti a je chtěli ponížiti, za ním někdy zůstal pozadu, ale
pan učitel drží s nimi, máje rád a také lehce pochopil a lehce po—
ostatní pronásleduje. Musejí je za držel v paměti, co řekl a. co slyšel.
to potrestati a Sekoun navrhl, aby Rodiče jeho viděli, že mu Zvědák
jim hodně vyprášili. Mínil tím, aby prospívá v učení a dobrém chování
jim vybili a když se nikdo k tomu a. proto se mu všemožným spůsobem
neměl, že se děsil následků, dali za to odměnovali. Syn Kmínek sám
se do nich Sekoun a. išma sami a si to pokládal za čest, že s ním
a již se s nimi táhali a hašteřili. obcuje nejvýbornější žák z celé
Malý Zvědák se neuměl potý školy, byl na to pyšný a když mohl,
kati a rváti a chtěl ustupovat, ale okázal, že mu i on býti může k
Kmínek byl udatný, a ačkoliv měl užitku. Kdykoliv někdo Zvědákovi
měkké srdce a hned do pláče upa chtěl ublížiti, stál na jeho straně a
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bránil ho, jako by útok na sebe
odrážel.
byl Mimo Sekounaa Šišmu neměl
Zvědák skoro žádných nepřátel a
ti byli i Kmínkovi nepřátelé, že
jim překážel v rozpustilosti. Jdouce
naposled ze školy kuli proti mm
zlé úmysly a doufali, že je již mine
trest, když je vyveden. Aby byli
silnější a mohli vinu uvaliti také
na jiné, chteli se spolčiti s ně
kterými svými druhy & naváděli
a štvali je proti nim.
.
Nepodařilo se jim to, jak Jsme

již praviliakdyž se do nich pustili
sami v naději, že Zvědáka snadno
přemohou a pak i nad Kmínkem

Kdy by ho nebyla chránila. čepice,
byl by měl hlavu proraženou anebo
alespoň silně dotknutou. Boule mu
prece naskočila a bolesti pocítil,
že až zavrávoral. Však nedal se
tím zdržeti a zastrašiti, nýbrž po-'
spíšil si ještě víc, dohonil je a mlátil
do nich pravítkem.
I nahodil se k tomu otec je
dnoho z nich a sice otec Sekounův,
a velmi se rozlobil, že se synovi a
společníku jeho činí veřejné násilí.
Chopil Kmínka za kabát, vytrhl mu
pravítko a zatočil je proti němu.
Křičel: „Co to děláš? Já dítě své
od tebe nedám trýzniti. Opovážlivý
uličníku, mluv, než v tobě ,všecky
kosti polámu.“
Kmínek mluvil a pověděl mu,
že on nezačal, nýbrž Sekoun a
Šišma, jenž proti němu a Zvědákovi
nepřátelsky se chovali.
_
Sekoun volal: „Oni nás ve
škole žalovali panu učitelovi“ &
išma dosadil: „Zvědák nás tloukl
pravítkem, a nyní nás pravítkem
tluče Kmínek.“

dobudou vitězství, nalezli větší od
por než očekávali a Kmínek jim
sám zastoupil cestu.
Zvědák stojí za ním a drží v
ruce pravítko míře s ním na smělé
protivníky. jenž se Kmínka „chápa
li. Již Šišmu uhodil přes prsty a
Sekounovi dal ránu do nohy, tak
že až poskočil. Tím je pod:;áždil.
Sekoun se vrhl na Kmínka, Sišma
„Proč jste na. nás házeli ka.—
na něj a. již všickni čtyři leží na
zemi. Kmínek je na vrchu, ale meníml“ vytýkali jim Zvědák s
Zvědák dole a Kminek vida to ne Kmínkem, aby se ospravedlnili.
chal Sekouna a vysvobodil od Sismy
„Celá škola je proti nám,“
Zvědáka.
posteskl si Sekoun otci a išma
Přítomné děti se napřed jen pravil; „Všiekni se na nás vrhli
dívali a smáli, ale když ZVědák jako draci.“
„My jsme jim nic neudělali,“
prohrávalw přiběhli mu ku pomoci
a proti Sišmovi a Sekounovi se tvrdil Sekoun & _išma nat—knul i
obořili. Nepůjdou-li pokojně domů, pana učitele, že prý vždycky jen
zaženou je třebas klacky, jenž tu proti nim se ozývá, všecko věří, co
jsou na hromadě anebo je nazpátek se mu na ně doneslo a druhých
dovedou do školy, aby jim pan učitel šetří, když na nich křivdu spáchali.
uložil pokutu za jejich nezbednost.
To vášnivého muže jestě víc
Kmínek pravil, že na ně vy popudilo. Dal se do klení, strkal
stačí sám, vzal si Zvědákovo pra— a třásl s Kmínkem & vysázel mu
vítko a šermoval proti nim jako jich několik na záda. Děti se toho
mečem. Dali se na útěk,“ ale ještě hrozili, vědouce, že se mu činí bez
jednou se obrátili zdvihajíce kameni práví aZvěvdák želel, že trpí za něj,
a házejíce jím po dětech. Již lítalo protože se ho byl zastal, když pod
v povětří a děti se museli schová lehl nebezpečenství. [ prosil sta
vati a vyhýbati, aby ušly poranění. rého Sekouna, aby ho nechal řka,
Kmínek dělal hrdinu a běžel za že je nevinný, a. děti svědčili, že
nimi chtěje jich zapuditi a neško je to pravda. Zvědák chtěl radší
dnými učiniti,! a'e zasáhli ho kame sám býti bit, než aby Kmínek za
nem" a zrovna do hlavy ho udeřili. něj a všecky se stal obětí a děti se

odvolávali na ana učitele, aby on žuje mu, týrá ho, popuzuje proti
němu celou školu, dnes on sám
byl jejich sou cem.
"„Já budu soudit vás i vašeho tomu řišel, když s ním děti špatně
učitele,“ osopil se na ně Sekoun, pře naklá ali a Kmínek ho tloukl pra
lomil pravítko a odhodil je a pak vítkem'.
Kmínka vlekl ke škole.
„Ano tak je to,“ svědčil otec
Děti následovali, některé pla— Šišma a huboval, že jeho hoch ve
kali, některé křičeli a některé utekli škole je také povrhelem, kdežto se
domů, pro rodiče. Zvědák' nehnul jiným holomkům, bídákům a chudá—
se od Kmínka, věrného svého pří kům dává přednost, jakoby na nich
tele domlouvaje mu, těše ho a po Bůh ví co záleželo.
moc učitelovu slibuje.
Sekoun pravil: „Ti se něče
Sekoun učitele "snižoval a za mu naučí a. ti naši ničemu, že učitel
vrhoval, směje se, že on sám pomoc na ně nehledí, o ně se nestará, jim
bude potřebovati, a žvastaje, že ho nic neukazuje“
naučí a musí naučiti spravedlnosti.
_ Sišma řekl: „Ano tak je to,
Z domu vybíhali lidé a mnoho můj hoch nyní vystoupí ze školy,
se jich k nim připojilo, aby viděli, je mu dvanáct let, a ještě neumí
co se děje a mohli zakročiti bude-li čísti ani psáti.“
zle. Dostavil se i otec Kmínkuv a otec
Učitel konečně přece řišel
Zvědákův, pro něž děti byly dosko k slevu a ozval se: „Milí li é, to
čilya
išma si sám přivedl svého není moje vina, když někdo ve
škole zůstane pozadu, nýbrž je to
otce, aby přispěl Sekounovi.
Otec Kmínkův si na Sekouna vina. “jeho, aje to vina jeho rodičů,
vyjel, aby pustil jeho syna aSekoun že ho do školy posílali nedbale,
nadal i jemu jmenuje ho učitelovým proti učitelovi mu nadržovali a. školu
nástrojem a kněžskou podnožkou. mu zošklivili.“
Zvědák, Kmlnek, a druzí hodní
Syna pustil, že i jiní sousedé naň
reptali, ale bouřiti a láti nepřestal, občané uznali, že se pan učitel ne
rovnou cestou spěchaje do školy. mýli a Sekoun je zakřikl, aby ml
Děti se hrnuly za ním, a i velcí lidé čeli, že právě oni školu a učitele
ho doprovázeli, byl jich tu zástup kazí, pochlebujíce mu a podporujíce
ak otcům amužům se přidaly také ho v nesprávném a. nepatřícím při
koří.
matky a ženy.
Sišma opakoval: „Ano tak je
Pan učitel slyšel křik a do
mnívaje se, že někoho potkalo snad to, vy učitele zavádíte a. on a vaše
neštěstí, vyšel ven a vrazil Sekou děti jsou proti našim dětem, jak
novi zrovna do rukou. Můžeme si dnes dokázali.“
Učitel byl jist, že hádky a
pomysliti, jak se lekl, zarazil a po—
divil, když mu Sekoun počal dělati křiky s nimi nevedou k ničemu a
hanbu přezdívkami, utrháním, ha prosil je, aby žalobu proti němu,
něním a tupením a tvářil se, skákal chtějí-li, zadali úřadu, třebas obec
před ním a dotíral náň, jako by ho nímu čili rychtářskému, a odůvo
chtěl chopiti za hrdlo. Nemohl si dnili ji svými výčitkami. On se
z toho vybrati, proč si tak počíná, ospravedlní a dnešní udalost vy
a že Sekoun nebyl schopen moudré šetří hned, aby mohl poaouditi, která
řeči a. zdvořilé odpovědi, ptal se strana chybila a se provinila.
Zavolal děti do školy, ale
přítomných sousedů, co se přihodilo
a proč Sekoun tak zuří. Oni to Sekoun a išma ho neposl'echli a
také nevěděli a Sekoun mu to řekl do školy mu nešli. Otcové je za
nyní zřetelně a obšírně, nešetře to pochválili řkouce: „Dobře máte,
žádných ohledů. Je nepřítel jeho nechoďte mu tam a již tam nepů—
syna, jedná s ním pohrdavě, ublí jdete: zase by všecko na vás svá
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lili. My to tak nenecháme, soud dalo se na nich, aby hoi odprosili.
Sekoun mimo to Zvědákovi měl
musí rozhodnout.“
nahraditi pravítko, co mu přelomil
a Kmínkovi výprask, co mu dal.
Učitelvse od dětí dověděl, že Protivil se tomuto i onomu, vypes
Sckoun a Sišma nemilého mu vý koval rychtáře a všecky sousedy,
stupu na ulici v skutku byli původ zlořečil a hromoval a přehrozně se
cové, chtíce Kmínkovi a Zvědákovi zapřisahl proti uěitelovi.
išma stál při něm a držel s
vyprášiti, jak pravili, a i jiné k tomu
vybízejíce. Kmínek a. Zvědák se ním ustavičně říkaje: „Ano, tak je
bránili a když Zvědák byl přemo to, jávjsem toho samého mínění.“
Sli si právo hledati na kan
žen, zastali se ho všickni jeho přá
telé a Sekouna a išmu přinutili k celař k panu direktoroví, jenž ten
útěku. Metali po uich kamením, krát na panství vládl, prožalovali
Kmínek je pronásledoval a když a udali celou obec i s rychtářem,
ho uhodili do hlavy, vypleskal jim učitelem, farářem a kaplanem.
Zvědákovým pravítkem.
Když se věc vyšetřila, shle—
„To jsi neměl dělatigu napo dalo se na novo, že jsou vášnivci
menul pan učitel. „Jak milé jste je & buřiči & že učitelovi činí křivdu,
zahnali, měli jste se rosejíti a ty strannost a vlažnost, neschopnost &
jsi se jim neměl mstiti, zlí splácejí schopnost mu vytýkajíce. Potupili
zl'm.
ho a dotkli se jeho cti, dali příčinu
Kmínek. toho litoval, vymluvil k výtržnosti na ulici, zavedli lid
se, že chtěl, aby neházeli a někoho nedokázaným udáním, pohoršili ho
neporanili a že, když byl poranén lží a špatným příkladem, zbudili v
sám, jak dokazuje boule jeho na něm podezření, nespokojenost, mr
hlavě, zapomněl se pro bolest a zutost a nenávist, spůsobili nevoli,
nevěděl, co činí, pro zlost, když se Sekoun mimo to se dopustil násil
do nich dal.
ného jednání a'. proto na dva dny
Pro tu zlost ho pan učitel a Šišma na den do šatlavy byli
ještě pokáral, a pak děti po druhé
Ne ros ě1 již žá d n
0d or,
propustil prose je a ukládaje jim, odsouzeni.
aby se varovali všeho nepřátelství Sekoun gzdolřoval, Šišma šrosil,pvše
a zachovali svornosti se Sekounem bylo nadarmo, museli si trest v ša
tlavě odseděti.
a se išmou.
Oba ; toho měli hanbu, Šišma
Ještě toho dne odbývala se
pře u představeného čili rychtáře, se styděl, Sišma litoval, Sekoun ale
jak se tehdáž ještě říkalo. Otec se zlobil a chtěl si právo hledati v
Sekoun a otec Šišma pana učitele krajském městě, třebas až v Brně,
žalovali a. otec Kmínek a otec třebas až ve Vídni, třebas až u sa
Zvědák a jiní hodní otcové přišli, mého císaře pána, kdyby ho všude
aby žalobu jejich vyvrátili. Byla tak jako doma odbyli a odstrčili.
opravdu nepodstatná, učitel se ospra Však nechal toho býti, když se mu
vedlnil a celá obec se ho ujala pravilo, že ničeho nepořídí, jenom
pochvalou a příznivým svědectvím. útrat si nadělá a snad ještě větší
Představený patřil také k jeho cti trest, než přestál v ěatlavě, si při
telům a velební pání dobrou pověst táhne.
Šišma nechtěl již o žádném
a. slávu jeho jeětě rozmnožili pro
hlásivše, že nad něho není moudřej soudu slyšeti a když o Sekoun
šího &svědomitějšího pěstouna mlá nutil, aby nepopustili, řekl mu, že
deže.
_
na těch čtyryadvaceti hodinách v
Sekoun a Sišma měli odvolati, šatlavě má. dost, a ani minuty více
čím ho veřejně byli nařkli, a žá si nepřeje.
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„Ano tak to je,“ vyjádřil se nevstoupil do stolice, kde byl Kmí
určitě a Sekounovi od této doby se nek, a když jinde nebylo mista,
vyhýbal, aby s ním do většího ne raději stál a v duchu se pořád na.
Kmínka zlobil & mrzel, tak že se
štěstí neupadl.
Sekoun to věděl a v srdci ani nemohl modliti. Do hospody
dobře cítil, že je v nepravdě a že Kmínek nechodil, a kdyby se tam
nemá práva na své straně, ale ne byl ukázal, když tam Sekoun trval,
přiznal se k tomu a nepovolil, aby byl by zajisté neušel sporům a hád
si před sousedy nic nezadal. Zadal kám a Sekoun by snad s ním byl
si ovšem ještě víc, ale to takoví začal pranici. Všecko co Kmínek
náruživí hlupci nepochopují chtíce řekl a činil, Sekounovi dávalo pří
hlavou prorážeti zeď, jak říkáme, činu k nespokojenosti a rozepři, on
což nemá jiných následků, než že nenáviděl celou rodinu, jeho čeládku
si hlavu hodně narazí.
& jeho dobytek, zajímal mu stáda,
Sekoun zůstal doma a nešel tloukl a zabíjel jeho husy a slepice,
do krajského města, do Brna ani když mu vešly do škody, a střílel
do Vídně, avšak pokoje přece ne jeho holubi, když se mu spustili do
dal, nýbrž ustavičně brojil proti Dole. Jěiho Martin s Kmínkovým
ačitelovi, a občany proti němu po Vítem nesměl obcovati a v skutku
puzoval. Kdyby prý vládla spra neobcoval, jsa jeho nepřítelem a
vedlnost na světě, byl by prý zajisté celého domu Kmínkova jako otec.
Ze Zvědáka si Sekoun tak
vybral a mohli do Olešnice dostati
výbornějšiho učitele, ale všecko se to mnoho nedělal jako z Kmínka, byl
hrnulo za Kmínkem a za Zvědákem, jen podruh a nestál mu za zlost,
jenž učiteli nadržují, však on ví proč, jak říkal. Jindy ho brával do práce
proto nebude líp a děti jejich se ne a přál mu výdělky, nyní ho k
vzdělají a nevycvičl. On svého Mar dílu již nepovolal a on by byl
tina do školy již nepošle, bez toho ovšem špatně pochodil, kdyby se o
by se prý již nic nepřiučil a týrati ně sám byl hlásil. Měl od něho
bo nedá od nikoho.
kousek pole to mu ,vzal; vypůjěoval
S Kmínkem a se Zvědákem si jeho potah, ten mu odepřel; sbíral
Sekoun se rozkmotřil naprosto, ne si v_jeho lese "dříví a pásl na jeho
pozdravil jich, když je potkal, ba mezi krávu, to mu přísně zapOVěděl
ani jim nepoděkoval, když oni ho a již netrpěl. Ztratil mnoho, ale
pozdravili. Zvědák nesměl překročiti Kminek mu to vynahradil a živil
jeho prah, sic by ho byl z domu vy se nyní z většího dilu při jeho
hodil, a Kmínek nesměl naň promlu statku, jenž byl lépe spořádán a
viti sice by mu byl hrubsky vynadal. ustavičně se zveleboval.
Zvědák byl moudrý a pilný
Byl statkář a hospodář jako on, a.
nyní všude a vždycky se mu stavěl dělník a prospíval Kmínkovi jako
naproti, mu dělal vzdory a ho potla Kmínek jemu a oba dva si na sobě
čoval. Nescházeli se spolu arcit jen zakládali. Jejich synOvé Václav a
u rychtáře, když odváděli daně anebo Vít se také nepřestali míti rádi, a
když byla hromada a jednalo se o po prázdninách zase spolu navště
obecných záležitostech. Tu Sekoun vovali školu ačkoliv již dvanáct let
hned se dal do Kmínka a když Kmí jim minulo. Když do školy chodil
nek k něčemu řekl „ano,“ řekl on za Václav a chudý otec mu tu obět
jisté „ne“ a také činil naopak. Nechtěl přinesl, že ho posílal, nechtěl Vít
vedle něho ani seděti a prisedl-li za ním zůstati pozadu a otec jeho
Kmínek k němu, zdvihl se a šel bohatý se z toho těšil nahlížeje, že
jinam a nechtěl se po něm ani na mu to bude k užitku. Pravil: „Přes
píti a podal-li mu Kmínek sklenici, zimu by se mi doma bez toho jen
odvrátil se a nepřijal ji. V kostele povaloval, a až bude jaro, uvidíme,
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k čemu se hodí a co si s ním mame jako on otec a !: řemeslu to učení
také nepotřebuje. At 'e krejčí nebo
počíti.“
Sekoun Martin a Sišma Josef švec, zámečník nebo ovář, truhlář
ve škole se již neukázali a neukázali nebo kolář musí zase vydělávati
se v ní ani v neděli, když to byla rukama a čtením a psaním si nic
jejich povinnost. Nikdo jich nepo nedobude. Nechce, aby moc věděl,
bízel a nenutil, ano otec Sekoun je těžko a usouží člověka vštípiti
synu svému dokonce zakázal do do hlavy, k ničemu to nevede a
školy choditi, čehož ovšem nebylo brzy se to vykouří, když nastaly
zapotřebí že syn sám na školu a jiné starosti.
na učitele byl zanevřel.
Sišma byl domkář a měl mimo
Otec išma synu svému nechal zahrádku i kousek pole, jež mu
na vůli choditi do školy nebo ne dávalo výživu. Na. školu nedržel
choditi, syn nechtěl & on tedy byl a školy si nevážil a přece za synu
spokojen. Rozumí se tu škola ne musel platiti celých šest let, at do
dělní opakující. Aby po ukonče ní chodil nebo nechodil. To ho mr
ném dvanáctém roku do školy ještě zelo a ho dopalovalo a proto si při
chodil ve všední den, to nčnapadlo každé říležitosti na učitele vyjížděl
otci ani synu a pokládalo se tenkršte jsa se ekounem a s jinými zpozdilci
za zbytečnost od nich i od jiných. proti němu. Když konečně pro uči
Však tenkrate u odrostlých a do tele byl zavřen do šatlavy, měl se víc
spělých žáků ani na školu nedělní na,pozoru a myslel si: „Nyní ho mám
se tak nedbalo jako nyní a vyhý' již s krku, Joaefovi je dvanáct let,
balo bez překážky a bez pokuty. nebudu mu platiti krejcaru.“
Neplatií a Josefa nechal doma,
Nyní se to ovšem také ještě stává.,
ale rodiče přece již jsou bedlivější že tento o školu nestal a on také
přišedše k poznání, že děti nedělní ne, nechtěje ji v neděli pro syna
škola utvrzuje a zdokonaluje v míti ani zadarmo.
Sekounův Martin a Šišmův
tom, čemu se za šest let byli na
učili :; k novým pro život a pro Josef po prázdninách žili jako o
budoucí stav potřebným vědomo prázdninách; lenošili a vyhledávali
vyražení a kratochvíli. Martin do
stem jiqm.dopomáhá.
bgšma takovým výhodám ne— stával od otce a matky peníze, Josef
rozuměl. byl sprostý a slabý člověk se s ním měl dobře a. jako stín ho
& nezáleželo mu než na vezdejším z mista na místo doprovázel. Dělal
gblebě, jehož chtěl míti dostatek. mu, tak říkajíc, lokaje, chodil, kam
Ze by škola děti k vydělávaní chleba ho posilal, snášel, co potřeboval,
vezdejšího učiniti mohla schopnější, staral se o veselou společnost. Již
to mu bylo neznámo a to on nepo si nedali v ničem brániti a všecko
chopoval spolehaje se jenom na ruce si dovolovali, at to zakázal velebný
a nic na hlavu. Umět psati a umět pán nebo pan učitel. Když nechtěli
čísti je arciť dobrá. věc pro toho, jíti do kostela, nešli dopoledne ani
kdo se s tím obírá. a od toho je odpoledne a když bylo křestanské
živ, ale kdo musí pracovati, sekati, cvičení, vyhnuli se mu pod všelija
mlátiti a orati, ten z toho nemá. kými zamínkami. V hospodě ne
užitku, n'ic tím nezíská a nic si ne scházeli nikdy, když byla muzika,
ulehčí. Ještě by se zavedl a si honili se a dovádéli venku a. v síni,
uškodil, kdyby se s tím zdržoval a poslouchali hanebné řeči a písně,
když má. po práci a může si odpo smáli se jim a pili pivo a kořalku,
činouti, je lépe lehnout si a vyspat již jim Martinův otec sám zavdával.
se než s knihou a s pérem si O posvícení a o masopustě si mu
mozek masti. Jeho hoch půjde na ziku zjednali zvlášt a pivo i koi'alku
řemeslo, aby se nemusel tak lopotiti si kupovali za své peníze až se opili.
3x;
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Tu hanebně mluvili a zpívali jako
velcí, pokoušeli děvčata a dávali
veřejně pohoršení. Napřed jim svou
světnici propůjčil k tomu Sišma a
že jim byla malá, vybrali si po
druhé světnici Sekounovu. Martin
již také zkusil, dovede-li kouřiti a
otec mu sám nacpal do své dýmky.
Slo mu zle 'akož iJosefovi, jenž
si také zaba al. Rodiče to bavilo
a když je někdo moudrý a hodný
proto káral, říkali:_ „Však oni si
na to zvyknou, at je to dříve nebo
později.“
Milí hoši k práci se ještě ani
nepotahovali, rostou prý a jsou slábi
a ublížili by si na zdraví. Rejdili
tedy, chytali ptáky, koupali se v létě,
klouzali se v zimě, prováděli rozpu
stilosti. Nejvíc se jim líbilo úklady
kouti proti panu učitelovi, kazili
mu květiny a stromky, křičeli před
školou, kladli mu všelicos za okna
a před dveře. Nemohl jich lapnouti,
že byli činní večer a v noci a chrá
nili se před ním útěkem.
Tak to tropili až do jara a
již se proti nim přísně mělo zakro
čiti, aby byl zjednán pokoj v obci
a navrátila se lepší kázeň.

kážet když se raduje ze života. Al;
se jenom někdo opováží sáhnouti na
něj, ošklivě by pochodů.“
išma tomu nevěřil, co Sekoun
povídal, a myslil si: „Já svého Jo
sefa dám pryč dřív, než zase něco
vypukne. Již jsem k vůli němu
seděl čtyryadvacet hodin a Sekoun
k vůli svému Martinovi seděl osm
ačtyricet hodin, ačkoliv dost tuků
a rantů nadělal. Z těch soudů ne
vychází nic dobrého, za Josefa učite
lovi již neplatím a proto se do ni
čeho'mícbati nechci a nebudu.
Martin se spolehal na'otce, že
mu pomůže, kdyby se na něj něco
prozradilo a Josef se spolehal na
Martina, že se mu nic nestane, do
kuď je s ním v spolku.
umluvili se a spustili Kmín
kovi rybníček čili sádku za vsi, tak
že mu ryby zůstali na suchu. Spů—
sobilo to velkou nevoli, vinnici se
chytili, podařilo se skutek jim do
kázati, že tu byli svědkové a Josef
išma, když mu počali vyhrožovati,
že se mu hůř povede, bude-li zatvr
zelý, se přiznal ke všemu. On vy
jevil i to, čeho se dopustili dříve
proti panu učitelovi a jiným a když
se na něj Martin Sekoun obořil, aby
IV.
mlčel, již bylo pozdě a Martinovi
Nastalo jaro, domkář Šišma se odepřela víra, když zapíral.
slyšel, že jeho Josef je velký ulič
Lidé nyní přednášeli své stíž
mk a divil se tomu, jako b mu nosti jeden po druhém: nic na návsi
to bylo něco zcela nového.
n to neobstojí, děti se jim zavádějí, ty
v skutku nevěděl nevšímaje si jeho muziky je kazí, špatný příklad jim
toulek a nyní se bál, že chlapce ubližuje a ten jim dává Sekoun a
budou stíhati a trestati, jak prý se Sišma. Netajili, co na ně věděli:
již ustanovilo.
dělají poviky, spůsobují škody, ruší
Sekoun se dověděl to samé vážnost k chrámu Páně a ke ško
stranu svého syna a postavil si le, podrývají poslušnost k rodičům,
hlavu jako obyčejně zlobě se, že se svornost mezi sousedy, lásku mezi
rotí jeho Martinovi zase spikli, dětmi, jsou původcové mnohých
jenž prý je hoch pořádný a přece nemravů a neřestí.
nikomu se nezachová.-Pravil: „Jen
Mladý Sekoun viděl a cítil,
když se zachová mně, jiným po že se s ním jedná opravdu, velební
tom pranic není. Já jsem otec a páni, učitel, rychtář, Kmínek a jiní
vím co se patří. Má ležeti na peci pořádní sousedé zasadili se o to,
a modliti se růženec? Na to má aby ty nešvary v obci pominuly a
dost času, až bude stár. Mládež že se jim starý Sekoun protivil ne—
se ráda vyskáká a vybouří. Martin chtěje nic dopustiti na svého syna,
to také činí a já mu nebudu pře-_ museli se obrátiti k úřadu a Martin
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a Josef odsoudili se na kancelář k
metle a trest na nich se hned vy
konal. Kmínkovi se přiřkla náhrada
za ryby v sádce, učitelovi se přiřkla
náhrada za stromky v zahradě a
jiným se přiřkla náhrada za to a

zvati a ani hnouti se nesmí, aby
proti němu hejno psů se nerozštěkalo.
Již chtějí po něm sliditi, je-li večer
doma, již ho honí do kostela, již
se po něm tážou o'křestanském
cvičení, již posílají, aby v neděli
ono, co ničemově zkazili a zhubili, chodil do školy, již mu vzali dýmku,
ale nikdo o náhradu nestál a. ná když se s ní veřejně ukázal a byla
hrady nepřijal, aby se vyhnul mr to dýmka otcova, již zakázali, aby
zutosti, nepřátelství a soudu se Se nikdo dětem do domu nepřijal mu
kounem. Byl bez toho dost pobou ziku a neprodával jim kořalku a
řen a rozhněván, chtěl zase jíti do pivo; to všecko se týká Martina a
krajského města, do Brna a do je to nenávist a msta, z nichž ho
Vídně a zase nešel nikam, uznávaje, chce a musí vybaviti, aby nevyhráli
a nemohli nad ním panovat.
že to nepomůže.
Šišma byl tichý a nic se ne
Sekounovi se zdálo, že je Mar
tin
vtipný anapadlo mu: „Což kdy
ozýval pro strach před šatlavou a
svému Josefovi přál, co dostal řká: bych ho dal na študie?“
Zminil se otom ženě a ta
„Proč se lépe nechová, já za to
nemohu.“
pravila: „J en jestli co dokáže, doma
Zpozdilec, kdo pak za to mohl nic nedokázall“
Sekoun řekl: „Nedivím se to
než on? Kdyby byl syna držel na
uzdě, netrpěl mu všecko, co si v mu. Je toho vinen náš učitel. Ten
lehkomyslnosti své dovoloval, bděl za nic nestojí. Pak se u nás učí
nad ním a varoval ho, byl by jiný, jen český. Dám ho do německých
byl by hodný a každý by ho ctil škol. Tam jsou učitelově chlapíci.
a miloval. Nyní již ani Sekoun si Za rok se sebere, může pokračovat
ho nevážil zlobě se, že on tu hanbu, a budeme mít z něho pána.“
Aby se stal Martin pánem, to
co se jim stala, prohloupil. Mohl
držeti hubu; nic by se jim nebylo matce také labodilo, ale namítla:
dokázalo, kdyby se byl nepřiznal; je „Je mu třináct let, pozdě začne a
špatný společník pro jeho syna a vysoko snad nepřijde.“
Můž doufal, že vezme třebas
již mu nesmí do domu.
Otec Sišma se nad 'tím nermou dvě školy najednou, až se v tom
til, že Josef od Sekounů byl vypu drobet prohlídne a kdyby třebas
zen. Naopak, ono ho to těšilo. To vysoko nepřišel, může býti alespoň
přátelství s Martinem nepřináší nic písařem, kancelářským, správcem, ti
dobrého. On sám již byl zavřen a jsou také páni a mají se lép než jiní.
Josef byl bit metlou. Každý na ty
To bylo pravda. a Sekounová
hochy naříká a hubuje. Kmínek a se ještě bála, že si nadělají mnoho
Zvědák a jiní nechtějí své děti mezi útrat a že se jim bude nedostávati
ně ani pouštěti. Josef je dobrák a peněz, již se jim bez toho nedostává.
„Něco za něco, nic za nic,“
jen ten Sekounův Martin mu ve vsi
připravil takové postavení. Však, odpověděl ji Sekoun, „však my to
co měl dělati? Nechal to být, jak vydržíme a musíme vydržet — na
to bylo a Josef se staralo sebe vzdor svým protivníkům“
Zůstalo to tajemstvím, aby se
sám, to jest, on tropil, co se mu
líbilo a otec mu nepřekážel říkaje: jim lidé nevysmáli, kdyby z toho
„Já za tebe nebudu bit, když zase nic nebylo a Sekoun si potajmu
něco vyvedeš.“
došel do města, kde byly německé
Sekoun to snášel s ne'větši školy ale obyvatelé Češi. Vyptal
hořkosti a nechutí, že je
artin se tam na to učení a došel k pánům
pod dohlídkou, jak se to mohlo na učitelům, aby se s nimi poradil.
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Myslili, že je Martin již tuze chlapec je,“ pravili páni učitelové
starý a pochybovali, že muto dobře &Sekounovi neodporovali. neznajíce
půjde, nemá-li pevný základ ze bližších poměrů a skutečných uda
lostí v Olešnici. Vrátil se domů s
školy domácí.
Sekoun na tu školu domácí dobrou zprávou a vypravoval ženě,
žaloval a naříkal: špatně se v ní že ti páni v městě člověka si jináč
učí, děti umějí málo a německy váží než jejich kantor, který prý
Martin neumí nic. Kdyby ho předce se nevyrovná ani tomu nejmladšímu
řijali, třebas mezi ty menší, než a stál by za ním pozadu, nejsa uče—
by postoupil mezi větší, nechtěl by ný ani, zkoušený na hlavní školu.
Zena chystala. dary a brzy by
to zadarmo, bude platiti & ňákou tu
husu nebo kachnu, kuřata nebo ho z toho všeho bylo sešlo, 'Je Martin neo
loubata, podsvinče nebo vepřové chtěl študovati, jak se vyjádřil. Měl
maso a jitrnice, máslo nebo smetanu, strach před školou a před učením a.
mouku nebo vejce, brambory nebo povídal, že se' radši ut0pí, než aby si
zelí mohl by přidati a jsa sedlák nic z nova lámal hlavu. Otec mu vy
by si tím neublížil.
,
světlil, že to v městě nepůjde tak
Inu, když mu na tom tak zá těžce jako u nich ve vsi. Jsou tam
ležl, chtějí to s jeho synkem zku učitelové, jenž umějí do hlavy vští—
siti, napřed se ale musí podrobiti piti beze všeho namáhání, čemu vy
zkoušce, aby věděli, do které školy učují a nic ho nebudou nutit-i ani
týrati. Bude se míti dobře, peníze
ho mají zapsati.
Sekoun slíbil, že Martina tedy dostane a všelicos si koupí. Je tam
přivede, ale prosil je, aby nebyli všecko na prodej, vyražení nikdy
tuze přísui, nněvadž prý se za neschází a doma. by musel již pra
lekne a nebude moci odpovídat.
covati jako pohůnek anebo jako
Nedělá nic, musí si přinésti pasák, jenž je u nich v službě a
vysvědčení, v tom bude státi, co propustil by se, aby mu udělal místo.
Matka řekla.: „Zjednáme ti
umí, jak se učil a jak se choval a
nové šaty, budeš študent a zahanbiš
oni se s tim spokojí.
„Vysvědčení si přinese,“ pravil Kmínka a Zvědáka a všecky ty
otec, „ale jaké bude, to je chou panáčky, k vůli nimž tě rýč učitel
lostivá, otázka. Pan učitel Martinovi soužil a zavrhoval.“
„Ty zahanbíš i učitele samé
nepřeje a vždycky byl proti němu,
jakož i pan kaplan. Měl jsem s ho,“ přidal otec „a budeš pán, před
ním ňákou hádku a dostali jsme se nímž on musí smekat.“
až na úřad. Zlobí se i na mne a
To Martina pohnulo a naklo
bojím se, že mu do toho attestu něco nilo jíti na študie a nastala potřeba
napíše, co mu bude na škodu a ujmu.“ starati se mu o to vysvědčení, jež
Potěšili 'ho, že na to nebudou v městě na něm chtěli. Musí je
hleděti, nebude-li to nic urážlivého vyzdvihnonti matka. Otec s učitelem
a poboršlivého a on jim pověděl, nechce míti nic a nerád by se před
že takového něco syn nikdy nespá— ním pokořil. Matka učitelovi do očí
chal, a že se jedná jen o malicher ještě nikdy nevynadala jako on.
nosti, jež si chlapci rádi dovolují, Může tedy bez ostýcbání-se před
když se vyrážejí, jež ale jejich uči něj předstoupiti a kdyby jí něco
tel zopovídá a trestá, zvlášť, když předhodil, řekne, že za manžela ne
je vykonali žáci jemu nemilí a. pro může. Však učitelové jsou pober
tivní. Nezacházl se všemi stejné, ný tové, ten jejich ovšem také vezme,
brž mnohým naddržuje a jeho Martin cc.mu daji a udělá, co chtějí. Bez
vždycky byl ubohým beránkem, je
pochyby
se naženěmu
rozhněval
a roz.
muž činil křivdu.
.
urdil proto,
nic nedávali.
„Však ono se to ukáže, jaký Hrnek medu a kocour lnu to na
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praví, přehlídne mrzutost, co s nimi ještě by mohl pokračovati, aby se
měl, Martinovi vydá attestat a všecko vzdělal ve svém stavu a povolání
v něm v'ynechák co si proti němu
pamatoval a poznamenal.
Sekounova s hrnkem medu a
g kocourem lnu odebrala se do
školy a tam napřed vešla k paní
učitelové, aby ji na svou stranu obrá
tila. Nese jí něco k lízání, tak pro
ten pamlsek a něco k potřebě, aby

a byl řádný hospodář“

_

Sekounova si stýskala, že je
hospodářům pořad hůř a hůř a že

syn bude študovati, aby mohl pá
nem býti, jenž zajisté jí chléb sna
dnější.
Učitel jí to nemohl vymluviti
a nadarmo jí dokazoval, že Martin
měla na ňáky kousek plátna, na ve študiích nic nepořídí nemaje po
něž jí děvečka v zimě napřede. Ale třebných schopností a nejsa přičin
musí se za ni přimluviti u pána, o livý. Nevěřila mu, myslíc si v du
to prosí, Martin potřebuje vysvěd— chu, že mu toho štěstí nepřeje a on
čení a pan učitel mu dá. ňáké dobré jí vysvědčení vystavil k cíli, k je—
a hezké. když ho ona ktomu vybídne. kémuž je chtěla. Na faře je pode
Učiteíová. ií pověděla, že uči psali, ale pan farář i pan kaplan jí
tel v tom ohledu na ni pranic nedá., opakovali, že z Martina študent býti
'
ano že ho o to nesmí ani žadati, nemůže.
Nedala na to a muž na to také
jak se'již často přesvědčila.
Sekounova chtěla, aby mu nedal. Vysvědčení měli, ovšem dost
aspoň řekla, že dostala med a len chatrné a. s tím oba dva šli do
a drobet ho udobI-ila, jestli se ještě města Martina vedouce s sebou.
zlobí na Sekouna, jenž prý jest prch
V
livý, ostatně ale snesiteluý člověk.
Zkouška Martinova u pánů uči
Nastojte, učitelova. med a len
jí dala nazpátek tvrdíc, še ničehož telů vypadla tak bídně, že nemohl
bez vědomí mužova nesmí přijmouti býti připuštěn leč do té nejnižší
a kdyby přijala, že by to nepřijal třídy a rodiče ho do ní dali za
psati nechtíce se domů vrátiti s ne
on, jak se již také stalo.
Zeny se tedy neshodly a učitel, pořízenou, což prý by bylo hanba.
Dary odvedly do tě a oné kn
když k tomu byl povolán, schválil
všecko', co učinila manželka a Sekou chyně, kde všude paničky, kuchařky
nové se nedal obměkčiti ani uprositi. i děvečky si je předcházely zvouce
Pravil: „Vysvědčení Martinovi vy je zdvořile, aby k nim častěji za
stavím takové, jaké si zasloužil a vítali a s nimi se poradili. Budou
dary by 'e neudělaly lepši. Podržte na syna dohlížet, a budou za něj
si je, byly by ztraceny, já k vůli orodovat, aby mu páni manželé ho
nim nemohu ustoupiti a neustoupím dně pomáhali a hodně ulehčovali
od pravdy.“
ve všem učení, kteréž mu nyní
I ptal se, nač Martin vysvěd nastane.
čení potřebuje. Sekounova mu svě
Sekounova se bála, že by se
řila, že ho dají do města na němeké Martin snad rozstonal, kdyby si
študie. „Jeli pak možná,“ podivil to učení tuze bral do hlavy a k
se on a nezatajil jí, že Martin se srdci nejsa mu zvyklý a ony ji po
na študie nehodí německé ani české těšily, že mu půjde hračky, poně
a že mu i sobě jimi ublíží. „Mar vadž mnohem menší a mladší hoši
tinovi by prospělo,“ mluvil dále, k němu vystačí. To samé jí a muži
„aby se dobře choval doma a vy slíbili i učitelové a řekli, že Martin
učil a vycvičil se v tom, co hodní bude ve škole první, co se stáří
a pilní žáci vědí a znají, když vše týče a snadno přemůže všecky pře
dní i nedělní školu si odbyli a vy kažky. Dostaví se po prázdninách,
rostli aa švarně chasníky. Ii potom až začnou nový školní rok a zatím

40
mu rodiče objednají byt a stravu,
jestli to ještě neučinili.
Sekoun a Sekounová byt a
stravu ro syna hledali hned a
hospodský a spolu řezník, u něhož
bývali a k němuž si zašli k obědu,
jim navrhl, aby ho dali k němu, že
má velký pokoj, kde bydlí jeho ro
dina a místo je i pro něho. Přijali
to a měli po starosti, jak Sekoun
pravil, jsa rád, že se nemusí trhnouti
od sklenice, z níž „sijiž pilně při

hýbal. Jedl také pečení, žena a
Martin s ním a Martin se usmíval,
když se mu oznámilo, že nyní každý
den bude míti maso a napije se piva.
Hospodský pravil: „U nás se
vaří a. peče skoro jen samé maso,
hosté nic jiného nežádají a nám
maso mezi všemi pokrmy je nejmi
lejší a ovšem i nejlacinější, že sami
zabijíme.“
Martin na maso již napřed si
dělal laskominy a pivo také miloval
doufaje, že si někdy lízne i kořalku,
jenž mu ještě víc byla vzácná.
Sekounová očekávala, že po
mase hodně stloustne a bude pev
nější než je. Pivo prý také dodává
síly 'a když bude míti toto i ono,
spraví se za krátký čas jsa nyní
suchý, hubený a vyzáblý.
Sekoun žertoval, že je to vše

Ve vsi si z toho dělali šasky:
že Martin bude študovati, jak Se
koun říkal, a soudili, že u nich
děti tedy také študují navštěvujíce
školy nejnižší. D0 v šších Martin
sotva postoupí, znají o, je ničema
a nenaučí se víc než doma, že ho
budou učiti německy, čemuž on slova
nerozumí.
Kdy by Zvědák nebo Kmínek
na študie se připravili, mohlo by z
toho něco pojíti. Kmínkův otec by
snáz na. syna platil nežli Sekoum'iv,
je v lepším stavu, hospodářství mu
víc vynáší, že si ho pilně hledí,
pak míň chodí do hospody a varuje
se ůtrat marných a zbytečných.
Zvědákův otec je chuďas a
na syna, jenž jest _ze všech nej
schopnější, nemůže vynakládati. Sot
va se s ním zmůže na ňáké řemeslo
a že mu ničím nepřispěje, zůsta—

ne pozadu a bude vždy tříti nouzi
jako rodiče.
'

Že člověk s tojest

pozdvi

hnouti se vlastní silou, schopností
a příčinlivostí, na to se lidé nespo
lehají aje to chyba, že sobě i jiným
málo důvěřují. Dokázali by víc,
kdyby to činili a rozmnožilo by to
jejich statečnost a podnikavost, již
bohužel se nedostává mnohým kra
janům.
cko dobře, ale že to bude státi pe—
Domkář Šišma si myslil: „Není
níze, o něž je ve světě nouze.
do toho všeho nic, ty školy Sekou
„Nebude to státi ani krejca novi přijdou“draze a je blázen, že
rů,“ prohlásil hospodský a když si něco začíná, co mu spůsobi je
tomu nevěřili a to nepochopovali, nom obtíží.“
řekl: „Vy jste hospodář, máte obilí
On se svým Josefem bude
a dobytek, místo peněz odvedete moudřejší, zaopatří ho zadarmo a
mi, co prodáváte a co já kupuji a když mu nepřibyde, alespoň mu
také neubyde.
zajisté vám ještě doplatím“
Šišma chtěl Josefa dáti do Víd
To bylo ravda a Sekounovi
se líbilo, jako y Martin za stravu ně, kam rok co rok dohazovač Haras
a byt neplatil nic, nýbrž měl to odváděl chudé chlapce, aby jim tam
zadarmo. On za to, co v hospodě mistry a. pány vyhledal. Dávala se
utratil, také nic nedal, hospodský mu za to obyčejně odměna od rodičů
nic nechtěl vzíti a vrazil to do účtu těch dětí, jež přijal pod svou ochranu,
za to obilí a za ten dobytek, co i od mistrů, jimž dodával uěenníky.
mu mínil přepouštěti. Byl tedy pln Josefův otec nezavázal se k žádné
chvály dobrého výsledku cesty do odměně. Když chlapce s sebou
města a chlubil a radoval se, jako vezme, je dobře, dá mu ho; když
by Martin již byl vyštudoval.
nevezme, je také dobře, dovede si
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ho tam sám a dostane třebas ještě bředne. Až i on nějaký ten stav si
něco na ruku. Haras se zdráhal, vydobyde a. nějaké ty příjmy a to
ale vida, že išma trvá. na svém a bohatství si vyzíská, nesmí zapo
ničímž se mu neodslouží, svolil přece menouti na rodiče a oni ho uvítají
doufaje, že za Josefa tím více ob s potěšením, když přijde a jim -—
drží ve Vídni. Byl zdravý a silný nějakou pomoc poskytne.
Slova tato svědčí, jak domkař
hocb, skoro bychom řekli, byl dů- ,
kladné a pěkně zboží a takové ve Sišma pečoval o své děti. Chtěl
Vídni mělo větší cenu, než nedu z nich míti užitek a přece nepod
živá, mdlá. a nedostatečná. mládež poroval spůsobnost a.hodnost k tomu
a nepřinášel jim žádných obětí; žá.
jiné. z Čech a z Moravy.
Sešlo se v určitý čas a na vy dal- na nich pomoc a přece jim sam
kázaném místě deset nedospělých nepomahal —-ani, dokud byly malé '
vystěhovalců, aby se svým vůdcem a pomoci jeho potřebovaly. Byl to
nastoupili dalekou cestu do Rakous. špatný otec a vytýkáme mu nejen
Mezi nimi byl i Josef išma, otec lhostejnost a tupost, nýbrž i soběctví
ho sám přivedl a matka jen půl a ziskucbtivost.
Ubohé děti uhíraly se k Vídni
hodiny za Olešnici bo doprovodila.
Měl na zádech raneček jako druzí se svým průvodcem, jenž je tam
a věru ani neplakal, když se loučil hnal, dovolíme si říci, jako na pro
s rodičemi. Dali mu několik grošů dej a byly smutně a nesmělé, dokud
na útraty, ty převzal & schoval se mezi sebou nedomluvily a nese
Haras, on sám si nesl velký boch znamily. Jeden pocházel odtud,
ník chleba, tvrdé homolky a hrne druhý odjinud a ačkoliv otčiny je—
ček měkkého s ra a jednu košili jich neležely daleko od sebe, přece
mimo tu, co mě na sobě. aty do si byli cizí a jen málo který měl
stal také dvoje: všední a sváteční. společníka z té samé vsi, z toho
Vysvědčení ze školy, pas a křestní samého městečka, kde až posud
list odevzdal Harasovi a. ve svých byl domovem.
kapsách skrýval nůž — tak nazva
_ Rodiče jejich odřekli se jich
nou kudlu, klubko nití s jehlou, budto z nouze anebo z lehkomysl
čamrdy, knoňíky, provázky a starý nosti a někteří rodičů ani neměli
růženec, jež mu postoupila matka, jsouce sirotci, jichž se chtěli zbaviti
že mu scházel vlastní a že mu scha nemilosrdní příbuzní. Z většího dílu
zely i'knižky modlitební.
to byly děti zanedbané, děti, jenž
Otec odcházejícího syna na— v mládí malo se vedly k dobrému
pomenul, aby se držel v službě, do a málo se chránily před zlým, děti,
jaké přijde a. neutíkal domů, sice jenž snad ani nechodily do školy,
že ho vyžene. Zkusiti něco musí, neuměly čísti a psáti a nic důleži
to se rozumí samo sebou a doma tého a podstatného nevěděly o Bohu.
by také zkusil, to je věc přirozená.. Chyb na sobě měly arcit dost, ale
Nemůže mu posílati peněz ani ni dobrých vlastností a ctností malo,
čeho jiného a neví, po kom by co čemuž se ovšem nebudeme diviti,
poslal, že do Vídně nikdo od nich když povážime, v jakých okolno
nechodí. Bude se o sebe starati stech vyrostly.
Nebyla to vina jejich a ne
sám, vyuči se řemeslu, jaké se mu
nahodí a začne vydělávati, což je byla to snad vina ani jejich rodičů
a zůstane hlavní úlohou a hlavním. a příbuzných, nýbrž byla to vina
povoláním, za kterýmž do Vídně našich smutných poměrů, našeho
putuje. Již tisíce echů aMoravanů žalostného postavení. Scházely nam
tam učinili štěstí, štěstí zajisté větší, školy, lid nebyl probuzen a nebyl
než by byli učinili doma, kde chudý vycvičen, nedovedl a nemohl si po
člověk z bídy a psoty sotva vy moci.
ili jsme v porobě, nepři-i

v“42

'spívali jsme si a nestarali jsme se neodolali zlým příležitostem a po
o sebe. Tížila nás chudoba a bídáci kušení.
utíkali do Rakous, utíkali do Vídně,
To zvlášť platí o české mlá
kde rozmnožili blahobyt prací svou,
jenž vlast
svou opouštěla,
aby
potem svým a mozoly svými a sami vdeži,
Němcích
dopídila
se jakéhokoi
jen tak těmiodpadky atěmi ostřepky zaopatření.
toho blahobytu se spokojili jsouce
Právě Vjsme slyšeli, že tam
'rádi, když zachovali život a nastra putuje Josef Sišma z Olešnice v spo
lečnosti jiných chlapců stejné s ním
dali si malá výdělky.
Ve vážnosti a ve cti zajisté povahy. Napřed mnoho nemluvil,
nestali, stíhalo je opovržení, činilo že jich neznal, ale byli mezi nimi
se jim příkoří, pronásledoval je také, co nikoho neznali a ti se
posměch.
k sobě brzy přiblížili. Pověděli si,
Nezapírame, že to často za— odkud jsou a. jak se jmenují, uka
sloužili, nebot mnozí opravdu byli zali si, co nesou a počali se vy
lidé nespolehliví, hrubí, neřestem rážeti. —
Když se drželo poledne, viděl
oddaní, byli tuláci a šmejdilové,
byli povrhel, jenž i nám byl pro každý, co má k jídlu druhý a dal
tivný. St díme se za. ně, ale my mu od svého, chtěl-li si s ním něco
jich také itujeme. Kdyby se jim vyměniti. Vyměňovali si i jiné věcí,
bylo dostalo lepšího vzdělání, kdyby jak to děti činívají, smlouvali se,
se byli vycvičili v lepších školách přidávali a nože, knoflíky, čamrdy
a v těchto i doma schopnost jejich a šňůry šly z ruky do ruky.
Již si také hráli, každý něco
se byla rozmnožila a mravní cit se
byl probudil a upevnil, kdyby je věděl a jeden měl s sebou ikaity,
nebyli odstrkovaíi a potlačovali cizo jež tajně ukázal svým důvěrníkům.
zemci ve vlasti, jenž sami chtěli Nebylo možná. použiti jich, že po
vynikati a bobatnouti, poroučeti a řad byli na cestě, ale když přišli
panovati a je drželi v poddanosti a na nocleh a to ještě záhy, aby si
odvislosti, a nevědomosti a malat hodně odpočinuli, zalezlo si jich ně
nosti, aby se nad ně nepovznesli, kolik za plot a tam karbanili.
Nocleh jim dohazovač Haras
kdyby národ byl požíval práva,
jenž mu patří a byl mohl vyvinouti opatřil u sedláků, leželi v stodole
se přirozeně a pokročiti jako jiní na slámě anebo na kolníku v seně
národové svobodní a samostatní: a nic za to neplatili.

Haras se obrátil do hospody,
hledal a našel by každý doma práci,
uměl by ji zastati, zakládal by si na kde nějaká byla, najedl a napil se
sobě, měl by sebevědomí, byl by ». hoši svou hostinu odbyli venku,
správný, jevil by odhodlanost a pil třebas pod kůlnou anebo na silnici.
nost a sám by z toho měl užitek a Těm, co v rancích měli jížky čili
prospěch, zámožnost a bohatství, co zápražky, uvařily milosrdné hospo
dyně polívku. I brambory si ně
do kapes plynulo jiným.
Dej Bůh, aby se to brzo na ktel'í nesli anebo si je vyžebrali a
pravilol Pak nebude zapotřebí vy také si je dali uvařiti. Voda jim
stěhovati se a vydobývati si štěstí nescházela nikde, nablrali si ji ze
za hranicemi: vykvětc nám a oblaží studnic a ze studánek a když je
nás ve vlastní zemi.
soužila žížeň, i z potoků, ze struh
Však málo bylo těch, již si a z řek, okolo nichž cestovali.
Vycházely na jevo vlastnosti
v cizině k štěstí v skutku dopo
mohli. Větší díl jich tam zahynul jejich a zvyky a víc jich bylo zlých
na těle i na duši. Odepíraly se nežli dobrých. Jeden rad nadaval
a přezdíxal, druhý se hned hádal
jim
zachovati
se, bylia a přel, třetí byl posměvaě, čtvrtý
ez prostředky
pevného základu
z domova
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vyzvědač a udávač, pátý -lhář' a
šestý si liboval v lání a klení.
Josef bišma se dlouhotajil se
svou libůstkou a chtěli si ho vy
voliti za terč svých vtipů a dotlravé
svévolnosti. Pokoušeli a týrali ho,
on to chvíli trpěl, pak ale hoto
omrzelo a pustil se s nejdrzejším
mezi nimi do pranice. Ukázal jim,
co umí, když mu notně vyklepal a
“oni ho již nechali na pokoji, ano
ucházeli se o jeho přátelství a přízeň.
Než dorazili do Vídně, i to se
přihodilo, že jeden spáchal krádež
na svém společníku. Vyzradila se
a musel vrátiti, co si přivlastnil,
byv od Harasa souzen a trestán —
pohlavkem.
Vl.
Ve Vídni s chudáky hochy se
držel trh a dohazovač Haras je vodil
od mis'tra k mistru, aby. je odbyl
a. — odprodal. Mistři si je prohlí
želi a záleželo jim víc na tělesných

přednostech než na duševních, jež
dokazovaly jejich attesty.
Josef bišma hned u prvního
zbudil pozornost, ale že byl švec,
nešel k ně:-nu řka, že on ševcem

nebude. Když se ho ptali, proč,
pověděl jim, že je mu ševcovské
řemeslo tuze mdlé a slabé a že se
radši dá na nějaké jiné, při němž
by nemusel sedět, nýbrž stát, po.
hybovat se, bít a bouchat.
Haras ho napomenul, aby si
nevybíral. Pravil: „Můžeš býti rád,
když si tebe někdo vybere. Vždyť
mu za to nic nedáš a otec tvůj také
ne. Vyučí tě zadarmo, proto si toho
máš vážit a máš jít, když tě chce;
emeslo je jako řemeslo.“
Josef k ševci přece ' nešel a
švec přijal jiného, jemuž se šev
covské řemeslo líbilo a jenž ztoho
měl_radost, že již má svého pána a
je štastně odveden.
„Cim pak tedy chceš býti?“

Josef pověděl, že chce býti
kovářem anebo truhlářem, anebo
něčím podobným, aby se mohl roz
hánět a hodně vybouřit. Znal těch
řemesel málo, že jich v Olešnici
nebylo a napadlo mu, že by třebas
byl také řezníkem, 'enž prý se
hodně vyběhá chodě o vesnic pro
skopce a pro telata.
To se ve Vídni asi nestávalo,
že jim tam dobytek přiháněli a při
váželi obchodníci a Haras Josefa
nechal u mistra truhláře, že řezníci,
kováři 8. jiné učenniků právě ne
potřebovali e. s ním se neshodli,
podávajíce mu za něj málo. Truhlář
se mu hezky odměnil, že takového
chlapce zrovna si přál, který by
mu neplatil, aby s ním mohl dělati,
co bude chtíti. Napřed mu musí
sloužit v kuchyni a v dílně, než se
začne učit, bude nosit vodu, obsta
rávat posilky, chodit ' ke kupci,
k pekaři, k mydláři a jinam do
krámů, aby Opatril kávu a cukr,
chléb a rohlíčky, svíčky a mýdlo,
víno a pivo, maso, olej, tabák, všecko,
čeho se pánovi a paní, dětem, tova
ryšům a kuqhařce bude nedostávat.
Josef si své věci složil do ko
mory, kde měl v noci líhati s jinými
mladíky, jenž bydleli u mistra a ne
jinde v městě jako mnozí starší
tovaryši. Bylo jich tu mnoho a byli
mezi nimi i eši, krajané Josefovi.
S těmi se Josef mohl domluviti, ale
s druhými nikoliv, že uměl jen česky
a. oni jen německy anebo také

maďarsky.
Haras'mu dal s Bohem a ptal
se: „Co zkážeš rodičům ?“

Josef

odpověděl:

„Pozdra

vujte je.“
Haras řekl:
„Učiním to,
chlapče, a povím jim, ke komu jsi
se dostal. Za rok přijdu zase, při
nesu ti poselství od nich a podívám
se na tebe. Pak jim toho zkážeš
víc a já to vyřídím.“
skoumal na JoseíOVi Haras. 
Celý rok tedy měli býti rodiče
Josef řekl: „Krejčím také ne.“ bez návěští o synu a' měl býti syn
Haras se vadil: „Pověz, čím bez návěštl o rodičích. Aby syn
psal jim a aby oni psali synovi, to
chceš a ne, čím nechceš býti.“
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nemínili a. to neočekávali. Půjde-li
někdo od nich zatím do Vídně anebo
přijde-li někdo z Vídně, jenž Joseía
zná, bude dobře, zkažou si a do
vědí se, co se přihodilo a. jestli se
to nestane, bude také dobře, počkají

Jan Ruda ve Vídni místo štěstí,
co hledal, nalezl smrt a rodiče jeho

pravili:
„Když
měl umříti,
byl si
by
umřel také
doma“
a myslii
„Doma by nás to bylo stále peníze
a ve Vídni nás to nestálo nic.“
až na Harasa.
Ano oni se sháněli po těch
_ Haras všem chlapcům, co do šatech, co měl a co tam snad za
Vídně přivedl, zjednal místa, a šel nechal a vyzvídali, jestli a kterak
na, odbyt jeden po druhém: dříve by je domů dostali.
_
silnější a zdravější a naposled ti
Kd ž se úřad tázal, kdo za'.
útlejší a slabší. Zůstal mu jen ma Jana Ru u ve Vídni zaplatí, co ne
ličký a churavý bošík, jmenem Jan mocnice požaduje, rodiče-li nebo
Ruda, s tím dlouho musel choditi obec, nechtěli platiti rodiče ani
po městě, z předměstí, z ulice do obec. Rodiče na úřadě řekli, že
ulice, než ho odbyl a sice u krej— nemají. čím a prosili, aby se jim
čího, jenž sám byl chudák a bídně vrátily klůcky, co po něm ve Vídni
se živil správkami a záplatováním. zůstaly. Těšili se: „Přijdou-li na
Chtěl si uspořiti děvečku a uspořil úřad, vydají se nám zadarmo a my
si ji. Jan ji zastával vykonávaje s tim nebudeme míti výloh.“
Tak nízko stojí mnohý člověk,
práce její a mistrovi se, jak říkáme,
vyplatil jsa mu prospěšn'.
tak sprostý a. podlý jest, že ze všeho
Však nesvědčilo mu Vídeňské chce kořistiti i z dětí svých i ze
povětří &velké namáhání, jemuž se smrti a nezapírá. to ani, že si ne
musel podrobovati, aby obstál a připouští hanby ani studu.
udržel se u mistra. Neduživěl, po
Opustili jsme _dohazovaěe Ha
stonával, nutil se a nechtěl ulehnouti rasa ve Vídni dřív než tam se svým
až musel. Přišla zima a porazila zaměstnáním byl hotov, abychom
ho, mistr ho dal z jara do nemoc krátký & smutný příběh s Janem
nice a tam pout vezdejší dokonal Rudou dopověděli, a nyní si ho zase
daleko od svých rodičů. Zpomínal vyhledáme, jsouce žádostivi slyšeti,
si na ně, když žádný přítel k němu s čím se tam ještě obíral.
Haras měl ve Vídni mnoho
se nepřiblížil, mu v nemoci neslou
žil a jen cize ruce léky a polívky známých, jenž pocházeli z jeho kra
mu podávaly, ale nemohl si jich jiny a jimž tam z většího dílu sám
k sobě přivolati a nemohl se k nim místa byl dohodil. Byli to nejen
domů vrátiti. Nedověděli se ani, že učenníci a tovaryši, nýbrž byly to
stůně a že umřel, až když na úřad i chůvy, děvečky a kuchařky a on
přišel list umrlčí a jim byl odevzdán. se všemi i s rodičemi a příbuznými
Jižlodpočíval pod zemí mladý jejich stal ve spojení. Když před
ubožák, snad s mnohými jinými v sebou měl cestu do Vídně, chodil
jednom hrobě, po němž ani nebylo již dlouho napřed po okolí a sbíral
lze doptati se a jehož lidé neznali poselství a pozdravení, zprávy a
a nenavštěvovali. Byl odvezen na psaníčka. a cokoliv kde pro své
hřbitov, odvezlo se jich tam s ním milé do Vídně měl přichystano. On
víc, nikdo nebyl při tom, nevšímal psaní třebas i sám napsal těm, co
se v tom dobře neznali a kde ne
si toho, netruchlil a neplakal.
nemocnici den co den sko dostal peněz za to, dostal alespoň jísti
návají lidé, na. nichž nikomu nezá a nocleh měl všude zadarmo. Spolu
leží, než snad jen mladým lékařům najímal a dobýval nováčků, přemlou
a učitelům jejich, jenž na mrtvo vaje jich, aby to s Vídní zkusili a po
lách jejich činí zkoušky, se učí skytovalo mu to nějaký čas výživu,
a cvičí.
můžeme říci, dost hojnou'a lehkou.
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Ve Vídni se Harasovi také ne
vedlo zle, živili ho svěřenci a pří
znivci jeho, nechávali ho u sebe
spáti a všelijaké dary, peněžité i ne
peněžité, mu udělovali. Přinesl jim,
co se jim poslalo a když se jim ne
poslalo nic, což bývalo často ano
skoro vždycky, odevzdal psaníčko
a když ani toho neměl, vyřídil zká
zaní a pozdravení.
Z Vídně toho Haras nosil víc
než do Vídně, neboť, kdo se tam
měl dobře, koupil to a ono přátelům
anebo složil, co si uspořil a on mu
to vzal domů, aby mu to zachovali
pro budoucí potřeby. Byl jistý a
spolehlivý člověk, doma zase roz
nesl, s čím přišel a každému odvedl

otvíral hubu, jak se praví, a nic ne
pochopoval. Když mu učitel posta-,
víl otázku, nedal na ni odpovědl a
když přece něco řekl, bylo to pře—.

vrácené, zmatené, bezsmyslné a malí
hošíci se strkali a chechtali. I uči
telovi to dělalo vyražení, proto jich
netrestal a Sekouna také ne, když
jim nemohl stačiti a pořád zůstával
pozadu. Scházela mu příprava, schá
zel mu základ k německému učení,
slyšel a pamatoval si snad některá
slova, ale do věci nepronikl, že mu
ji

podali & vysvětlili v řeči cizé.

Kdyby k němu byli mluviličesky,

byl by věděl, co pravili a mohlo
to obohatiti jeho ducha a ušlechtiti
jeho srdce. Z německého učení na
do ruky, co bylo jeho, zač opět ne— měl pražádněho prospěchu jsa pouhý
ech a—prospěchu míti nebude, do—
minula ho malá odplata.
Nebudeme skoumati, co ze kud německou řeč si nepřisvojí, což
všech těch chlapců se stalo, jež do— tímto spůsobem trvati může leta,
hazovač Haras s Josefem Šišmou jež pokládáme za ztracená.
Čecha učiti německy pomocí
dopravil do Vídně, nýbrž zmíníme
se jen o tomto a povíme, co ho německého jazyka je zpozdilé a. po
potkaly za osudy, až na něj přijde šetilé, jako zpozdilé a. pošetilé by
řada po Sekounovi, Kmínkovi a Zvě bylo učiti Němce česky pomocí če
dákovi, známých spolužáclch jeho ského jazyka, jenž je mu zcela ne
z Olešnice.
známý. Mluv ke každému v jeho
Martin Sekoun gyl v městě a jazyku, aby ti rozuměl, pak echa
študoval první školu německou. Byly snadno naučíš německy a Němce
tam také školy latinské a kdo vel česky, echa v českých a Němce
kého hocha viděl s balíkem knížek v německých školách, kde se o to
pod paždí, myslil si a hádal, že jedná, aby se vycvičili v řeči druhé,
chodí do těchto, snad již do druhé čehož nikdo nezapírá výhodu a po
nebo do třetí. Však nastojte, on se třebu. Má-li dítě rozumem postih
vedl s těmi nejmenšími žáky ze škol nouti a citem pojmouti věc, má.-li
německých do kostela a z kostela skutečně něčemu se naučiti, musíme
a každý na něj hleděl a se tomu je vychovávat v mateřštině, abychom
divil, kdo byl přítomen. Chlapci se ho neokradli o drahý čas, jenž utíká
mu smávali, ho měli za hloupého, si bez užitku, když se vychovává v
z něj tropili šašky a žerty a s ním jiné řeči, než kterou umí. Je to
nechtěli choditi v páru nejen proto, dlouhá cesta, je to cesta nemotorná
že byl větší a starší než oni, nýbrž a nespravedlivá, po níž se leckdes
zvlášt proto, že nejmíň uměl mezi vede česká mládež a mají—lise mezi
nimi. -—
námi, mají-li se mezi lidem rozšířiti
Musíme se Martina zastati, že vědomosti, nesmíme ho k nim voditi
to nezasloužil. Nemohl za to, že ne po zacházkách a oklikách, jenž
rozuměl německy, když se tomu zdržují a překážejí, nýbrž rovně ——
nikdy neučil. Za to arcit mohl, že pomocí našeho drahého jazyka.
Martin Sekoun byl dán do
ani česky dobře čistí a psáti nedo ,
vedl, ačkoliv českou školu byl na města, aby se tam vzdělal. Doma
vštěvoval. Nyní seděl, díval se, ho učili česky.“To ho mohlo vzdě
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lati, že byl Čech. V městě bo uoěili v truhličce a dávali/mu peníze jeden

jako druhý, aby si koupil mlsnoty
u kupce a ovoce u hokynařky. Po
žadoval také mnoho na školní po
třeby, vyložil před ně popsaný papír,
sešity a knížky a oni se divili, jak
tuze se zaměstnává. a vynasnažuje.
On zatím nedělal nic, neučil se
doma a neopakoval a tu ňákou
úlohu mu pomohl provesti sám pan
učitel, jenž ho a několik jiných dětí
cvičil v kromobyčejných hodinách,
zač mu zvlášt platili. Matka mimo
to mu nepřestala přinášeti dary &
pocty, jenž se přijímaly v kuchyni
a on syna chvalíval, říkaje, že je
šenkovny a jim drobetpomáhaí. s ním jak náleží spokojen. Měla
Často se tam zdržel až pozdě do z toho radost a. otec též a oba si
noci, sloužil hostům, nalival jim & na tom zakládali, že Martin v městě
poslouchal jejich řeči. Ze nebyly stojí ve vážnosti, kdežto doma ve
vždyky mravně a hezké, můžeme si vsi býval zahanbovan a tupen. Doma
pomysliti, on v nich ale měl zalíbení se nic nenaučil, v městě činí po
a víc si z nich pamatoval než z učení kroky, jak uznává. i pan hospodský
ve škole. Dostával k obědu i k ve a dokázal otci tim, že se ho ptal,
čeři maso a pivo a když ráno paní jak se to a ono po německu jme
neměla ještě uvařené snídani a již nuje, což Martin uhodl a. pověděl.
Otec to vypravoval matce a
byl čas jíti do školy, dala mu rohlí '
ček a skleničku kořalky, jenž mu matka to vypravovala sousedkám.
byla. milejši nežli polívka. Otec, když ekli: „V na tě jsou jiní učitelové
mu to povídal chlubě se, jak se má než ten náš v lešnici, jenž Martina.
dobře, těšil se z toho, neboť i sám zanedbal, tak že skoro nic neuměl.
rád pil pivo i kořalku a připijel mu, Nyní mu to jde výborně, je študent
kdykoliv za ním do hospody za— a bude pan, at tomu učitel, farář a
vítal. Druzí hosté mu také připijeli, kaplan věří nebo nevěří. Jsou jeho
zvlášť ti, co byli z Olešnice a on nepřátelé, jemu ale na nich nezá
si _připil někdy sám bez vědomí leží a nemusí záležeti, že mu nic
pána a paní, když ho poslali do dobrého ještě neproukázali.“
sklepa.
Martin jich sotva pozdravil,
Se spolužáky svými neměl když domů přišel na. svátky a byl-li
Martin žádných bližších známostí, někdy v kostele a slyšel-li kazaní,
že mu byli tuze malí a nedospělí, chvastal se, že se jim v městě káže
ale s učenníkem a tovaryšem do německy, což prý je mnohem kra
macím se brzy seznámil a ti mu snějši a libějši.
_
Ubožák tomu nerozuměl a že
věru špatně prospívali. Chodil za
nimi na dvůr, byl přítomen poráž i svaté náboženství ve škole jen ně
kám dobytka, křičel a klel s nimi mecky se jim přednášela, nemohlo
a často se s nimi zavřel do jejich ho to poučiti ani povzbudili a tak po
kumbalku a tam kouřili & hráli řád hloub a hloub klesl v duševním
a mravném ohledu.
\? karty.
Otec i matka za synem při
Vll.
cházeli do města a vždy něčím na
Vít Kminek a Václav Zvědak
přilepšenon ho překvapili. Mival
koláče & buchty, máslo a med ještě celý rok chodili do školy

německy. To ho vzdělati nemuže,
že jim nerozumí. Než porozumí,
bude pozdě. Zatím si v městě při
vlastní, což k vzdělanosti nepatří,
ano jí se protivuje &německá. škola
ho před tím_nezachrání, že nemůže
působili na zlepšení .a zdokonalení
jeho povahy.

'
Martin bydlel, jak již víme,
v hospodě a nikdo na. něj nedohlí
žel mimo hospodského a hospodskou,
jimž stačilo, když navštívil školu a
ak se tuze netoulal. Doma mohl
dělati & dělal, co chtěl a pan a paní
proti tomu nebyli, když přišel do
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Olešnické a nevystoupili z ni až
po zkoušce jsouce již přes třináct

„Jsou také páni?“

„Ovšem.“
„Vy nejste pán?“
Kminkovi rodiče nevěděli, co
Tatínka ta otázka překvapila
„ synem mají učiniti a. přemnozí a než si dobře rozvážíl odpověď,
jim radili, aby ho dali na študie. pravil krátce: „Nejsem“
„Což kdy byste byl študovel?“
Myslili si: „Kmínek a Sekoun jsou
„Pak bych nebyl sedlákem“
protivníci. Sekounův Martin študuje.
„Proč ne?“
Kminek bude cbtlti, aby jeho Vít
To tatínek nedovedl rozsouditi
také študoval. Je schopnější, do
káže víc než Martin a tím ho i otce a smál se synovi, když prohlásil, že
by rád studoval, ale — na sedláka.
jeho zahubí.“
Mimo to měl Kmlnek vvětši
„K čemu by to bylo, co bysi
bohatství než Sekoun a mohl, jak z toho měl, nač si dělati zbytečné
říkáme, víc vydržeti než tento, což útraty, nebyl bysi pán ani sedlák,
ovšem študie synovy, na něž je zavedl, zkazil bysi se, odvykl bysi
třeba peněz, by mu bylo ulehčilo. práci a ještě byei přišel o statek,“
Možná také, že Sekounovi do to a ještě mnoho jiného proti tomu
jdou prostředky na Martina platiti, pronesl o'tec, což nepřesvědčilo ani
jestli Martin s těch študil nesběhne neupokojilo Víta, jemuž nevyšla
dobrovolně anebo nuceně, žeje hoch z hlavy myšlenka: študovati na
dareba. Pak by Kmlnek zvítězil, sedláka.
Kmínek z toho nebyl dost
povýšil se nad Sekouna ,a. Víta
nad Martina.
moudrý a došel si do školy k panu
Kmínek neměl takovýchto učitelovi a s panem učitelem na faru
úmyslů a ani mu nenapadlo, aby k velebným pánům, aby jim pověděl,
Sekounovi na vzdor Vita. učinil co syn má. za nápady a poradil se
študentem. On si ani nepřál, aby s nimi.
Vít ětudoval, chtěl ho míti doma,
„Je to k smíchu,“ řekl, „co
odevzdá mu statek, až sestárne, jsme dnes já a Vít spolu mluvili a
bude v Olešnici sedlákem.
podívíte se, jak je ten chlapec po
Však přijde na Víta, čím chce šetilý. Jestli pak kde již slyšel, že
býti, nebude mu předpisovat a ne by se mohlo študovati také na
bude ho nutit, at si vyvoli stav dle sedláka?“
vlastní libosti.
Přiznali se, že to ještě nesly
Vlt. pravil: „Tatínku, stane se šeli a pan farář se ptal: „Snad váš
Vít na sedláka chce študovati?“
každý pánem, kdo študuje?“
„Chce,“ přisvědčil mu Kmlnek
Tatínek muodpověděl: „Každý
se pánem nestane, neboť se ty študie a opravdu se tomu zasmál.
každému nezdaří.“
_b'máli se také, ale na dlouho,
Vít se ptal: „A komu se zdaří—,nebot pan farář pravil: „Zdá se nám
to směšné, že se to nestává a že
jakým pánem se stane?
Tatínek řekl: „Stane se knězem, se tak nevyjádřujeme, ale já se do
úředníkem, lékařem, advokátem.“
mnívám, že by nechybil, kdo by
„Jiní páni na světě nejsou?“ na sedláka studoval.“
„Jsou, knížata, hrabata, baroni
Kmínek opakoval své námitky,
že by to nevedlo k dobrému, nýbrž
a jiní, co mají panství.“
jen k zlému a pan kaplan a pan
„?i neštudujl?“
„Studuji také, ale ne všickni učitel mlčeli vědouce, že pan farář
pro nějaký stav, nýbrž aby něco má na mysli jiné študie než ty
věděli.“
obyčejné.
'
V skutku tomu tak bylo a pan
„Což důstojníci na. vojně?“
farář, aby to Kmínkovi vysvětlil,
„I ti napřed byli študenti.“
let staří.

.
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Kdo chce býti pánem, jak Kmí
nek povídal, totiž knězem, lékařem,
advokátem, úředníkem musí projití
školy k tomu ustanovené a jak se
říká, študuje.
Kdo chce býti řemeslníkem,
prospělo.“ 
_
„Do 'akých škol by tedy šel?“ vstoupí do učení a to je pro něj
také škola-, bez níž by se neobešel.
vyzvídal mínek.
Pau farář odpověděl: „Do ta Chce-li v řemesle dosáhnouti větší
kových, jakých, bohužel, posud ne dokonalosti, skoumá, cvičí se ještě
máme. Míním školy hospodářské a zvlášt a navštěvuje třebas školy
ty se u nás ještě uezavedly jako řemeslnické a průmyslné, kde se
již zřídily. Může se státi také uměl
v jiných pokročilejších zemích.“
„Když nejsou, nemožno do nich cem a čím více povolání svému á
všemu, co je ulehčuje, podporuje a
choditi,“ povzdychl si Kmínek.
„To je pravda,“ potvrdil jeho zvelebuje, rozumí, tím víc se mu
výrok pan farář a upozornil ho, že podaří a vyplatí.
Kdo chce býti rolníkem, zů
se máme starati, abychom si je vy
nahradili.
stane obyčejně doma u otce rolníka
Kmínek v tom ohledu byl jako a naučí se od něho, s čím, jak myslí,
slepý, ale pan kaplan a pan učitel vystačí. On se tomu ani neučí, nýbrž
tušili, nač pan farář naráží a přidali zvykne si na to a vykonává to na
napotom všelicos ze své vlastní potom maně, slepě, beze vší úvahy
meudrosti a zkušenosti k jeho řeči. a beze všeho pokroku.
eho má především zapotřebí
To je chyba. Rolník se má a
sedlák, rolník, hospodář anebo jak může také vzdělati — nejen vše
mu jináč říkají?
obecně, nýbrž i ku prospěchu svého
Mnohých vědomostí je zapo stavu a zaměstnání. Mohlo by se to
třebí všem lidem stejně a k těm se státi ve školách rolnických, že nám
vedou děti v domácích školách obec ale ještě scházejí, musi ten, kdo
ných. Učí se tam čísti, psáti, po— v rolnictví chce přijíti ku předu,
čítati a učí se tam svatému nábo vyhledávati jiných prostředků, kte—
ženství, což jest věc ncjhlavuější. rak by toho docílil. Když vyčerpal,
K tomu se připojuje ještě to a ono, co mu podala škola domácí, pomáhá
co všem lidem je užitečné a pěstou si k patřícím vědomostem a zkuše
nům mládeže nejvíc na tom záleží, nostem, kde a jak může. Jen spů
aby probudili rozum svěřených sobě sobnost k tomu a touhu po tom
dětí: naučili je poznávati a pochope musí míti a pak zajisté zvítězí.
vati, mysliti a rozvažovati a aby
Snad je v okolí hospodář, stat
vzdělali jejich srdce: naučili je mi kář, jehož příklad výborný by mohl
lovati dobré &.nenáviděti zlé, oddati následovati? Zlepšuje si pole, louky,
se ctnosti a odporovati hříchu.
lesy, má přiměřeně nářadí, dobré
To je základ všeho vychování nástroje, chová užitečný dobytek.
a na tom se pak staví dále buďto Proč by k němu nemohl docházeti,
od učitelů ve vyšších školách anebo proč by se k němu nemohl dáti do
od žáků samých, jenž žádných škol školy, proč by u něj nemohl třebas
více nenavštěvují, ale schopností a sloužiti, aby nabyl jeho známostí?
Jiný pěstuje zahrady a sady,
chuti jsou opatření, pokročiti a po—
zdvihnouti se vlastním přičiněním. je zběhlý štěpař a'zase jiný se vy—
Každý si vyvolil nějaký stav znamenává včelařstvím. Proč by se
a k tomu se připravuje. Přípravy od něj umění jeho nemohl přiučiti?
Mnoho se také doví s prosto
dle rozličnosti stavu jsou také roz
národních knih a naučil-li se v nich
ličné.

řekl: „Kdo by na sedláka chtěl
študovati, nešel by za Sekounovým
Martinem do německé hlavní skoly
a z této nepřestoupil by. do škol
latinských, což ovšem by mu ne

tí

čísti s prospěchem a vzbudil—li v
sobě lásku k čtení, zdokonalí se
bez cizé pomoci.
Zapisovati si, účty vésti, rozvr
hovati příjmy a vydání, děl'ati pře
hledy a. vyměry, nenl tak těžká věc,
aby ji vtipný člověk nepochylil a
učitel a leckdos jiný mu k tomu rád

dá navedení. Jedná se jen o dobrou
vůli a _kde se ta nalezá, oblaži kaž
dého štastný výsledek.
Tak mluvil pan farář, mluvil
pan kaplan i pan učitel a Kmínek
poslouchal, na. všecko pilný „pozor
dávaje. I navrhli mu, že oni jeho
Víta-si sami vezmou do cviku,'aby
.; ním ty študie na sedláka provedli
anebo mu k nim aspoň přispěli.
Ovšem to přijal s velkou ra
dosti. Vít nepřestal choditi do školy
k panu učitelovi, nyní chodil také
na faru k velebným pánům a hor
livě študoval — na sedláka.
Otec si Zatím vyhlídl jeden
panský dvůr,_ kde bylo zavedeno
vzorné hospodářství a. měl v úmy
slu, syna tam dáti na zkušenou, až
doroste a_jak náleži bude připraven.
Smál se, že to pro něj bude vyšší
školou a Vít se do toho zabral a.
vpravil, že ničeho si tak nehleděl,
srdce a mysl své úloze věnuje, jako

— pravý študent.
Kmínkův dům ještě vždycky
navštivoval' otec a syn Zvědák a
dověděli se tam, co s Víta má býti.
_I napadlo otci Zvědákovi &.počalo

mu dělati starost: „Kam pak já se
obrátím se svým Vácslavem ?“
Byl podruh, jak již víme, bo
hatsví neměl a nic si nepřihospoda
řil jsa živ z toho, co si vlastní ru
kou vypracoval. Na syna nemůže
platiti, obětoval na. něj, co mohl,
a posílal ho do školy až do třinác
tého roku. Co si s ním počne nyní?
Ve škole byl první mezi žáky, to
je pravda, ale mimo školu se jen
málo kterým vyrovnal, že byli ze
statků, z chalup a z domků a měli
vic jnjění než on.

Ríkalo se: Václav Zvědák by

.“
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měl štndovati, z toho by něco bylo,
přivedl by to daleko.“
(kal to sám pan učitel a ří
kali to i velebnl pániznajice schop
nost a pilnost Zvědákovu. Ano oni
o tom i přemýšleli, jak by to bylo
možná a chtěli k tomu býti nápo
mocni radou i skutkem.
'
Otec se toho bál a namítal
jim: „Já na něho nemohu nakládati.
Musel bych se spolehati na jiné a.
ti by za mne nesli břemena. Václav
by jim byl obtížný a. já bych se
nutil prositi a žebrati, aby se ho
ujali. On by činil to samé a předce
by měl dost bídy a nouze. Musel

by si dát mnoho líbiti. sttrkovali
a ponižovali by ho. Tím by snad
utrpěl na své povaze a cit a stud
by si otupil. Kdyby'se to nestalo,
chtěl by si brzyvydělávati sám vy—
učováním po domech, měl by ne
dostatky, zapíral a namáhal by se
víc než slabá sila jeho snese. Tím
by si uškodil na zdraví upadl by
v churavost a neduživost a zahynul
by před časem.“
Nedalo se tomu odporovati,
ačkoliv to všecko na Václavovi se
nemuselo vyplnit. Již mnoho chu
dých študentů se šťastně, jak říkáme,
protlouklo, neublíživše si na. duši ani
na těle. Jsou hodni a statní páni,
jsou v důstojnostech postaveni, pů
sobí velmi blahočinně a již dávno
vynikli nad ty, jenž byli bohatší a
snad právě proto zůstali pozadu
anebo zcela se zvrhli a zavedli.
Otec Zvědák se svým synem
to nechtěl zkusiti a. vymlouval se
mimo to, že není ctižadostivý &
pyšný a nechce z něho míti pán-a,
což prý by snadno vésti mohlo k
pádu. Má-li dobrou hlavu, jak se
tvrdí, vlohy a vtip, hodí se ke všemu,
a může také na něco jiného študo
vati nežli na- pána jako Kmínkův
Vit, jenž prý študuje na sedláka.
Zvědák 'si myslel: „Jsem po
druh a nádenník a jednou jsem
sloužil za pacholka. I Vácslav může
sloužiti a bude hned zaopatřen. Slou
žiti není žádná. hanba, a schopný &.
4
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hodný čeledín zasluhuje uznalost
jako každý jiný dobře zachovalý
člověk. Služby jsou rozličné dle
díla, k čemuž zavazují. Kdo se lépe
vzdela v tom, co bude muset ko
nati, bude tím lepší služebník a
má. tedy také k tomu stavu se při
praviti, aby dokázal víc a nebyl
ouhou mašinou a slepým nástrojem.
ak bude ve světě užitečnější a ne
mine ho hojnější odměna. At Vá
clav tedy vstoupí do služby třebas
za pasáka, může pokračovati &bude
ředce váženým členem lidské s o
ečnosti, jestli své místo důkla ně
a. úplně zastane.“
Vaclav řekl, „že by radší se
učil řemeslu, než by sloužil.“
Otec se ptal: „Jižpjsi si ňáké

zkušenost. Umí'lpsáti a umí'čísti.

Naučí se kresliti a naučí se ještě
všelicos jiného, co ho učiní — zdar
ným krejčím.
_Zvědák si došel do města, kde
Sekonnův Martin študoval ua pána,
vzal Václava s sebou a hledal mu
tam krejčovského mistra. Nebyl mu
každý dost dobrý a shodl se teprv
s tím, jenž připustil jeho výminky.
Chůvu, děvečku, posla. a lokaje mu
Václav dělati nebude. ,Navštěvovati
školu mu nesmí bránit a bude ji na
vštěvovati i ve všední den, třebas po
práci času večerního. V neděli půjde
do. kostela, ráno na velké služby
Boží, mši svatou a kázání, odpoledne
na požehnání & cvičení a když mu
zbyde svobodná chvíle vyplní ji
řemeslo vyvolil?“
x děláním úloh ze školy a domácím
On odpověděl; „Svolíte—li,budu učením.
Tak se v skutku stalo, Vácslav
krejčím“
Byli s tím spokojeni otec i Zvědák byl dán do města a študuje
matka. & starali se mu o mistra, tam — na krejčího.
jemuž by ho bezpečně mohli svěřiti.
VIII.
išma radil, aby ho také dali
Přeskočíme mnoho let a podí
do Vídně, kam přišel jeho Josef a
dohazovač Haras se nabídl, že jim váme se, kam to přivedli študenti
ho tam dovede. Zdrahali se a ne z Olešnice.
Martin Sekoun & Vít Kmínek
přijali toho, chtíce míti Václava.
blíž u sebe a doma v echách, aby jsqu doma a jsou oba rolníci a hospo
k němu mohli dohlídnouti a mohli dáři jako jejich otcové.
ho před zlým chrániti, a. v dobrém
Tak tedy Martin Sekoun se
zachovati.
nestal pánem, na nějž v městě
.
V Olešnici byl také krejčí, študoval?
ale málo se znal v řemesle a maje
Takovým pánem nikoliv, ja
kus políčka v nájmu, víc si hlo kého z ně' chtěli míti rodiče, ale
děl tohoto než onoho. Zvědak chtěl, on předce yl pánem a. dělal pána,
aby Vacslav jen řemeslu se věnoval což bychme mu nepokládali za. zlé,
a vycvičil se v něm dokonale. kdy by se to stávalo jiným spů
Pravil v žertu jednou u Kmínků, sobem.
Martin ztrávil ve třech školách
kam posud chodil do'práce: „Když
vaš syn študuje na sedláka, proč. německých čtyry leta a zatím vy
by můj -yn nemohl št'udovati — na. rostl, že lidi, co ho neznali a co
krejčihu?“
tomu nerozuměli, myslili si o něm,
Prisvědčili mu, že má dobře že je šludent z vyšších škol la
a pan učitel &velební páni to také tinských. Ubožák nedostal se do
schválili. Václav bude ětudentJ nich a ani ho nepřijali, že byl tuze
Bude se učit a bude se připravovat-& starý ak tomu ješzě zcela neschopný.
Bude myslit & bude skoumat. Po-| Otec si ho vzal domu a že mermo
užije všech prostredku, aby se po-' mocí z nňj chtěl míti pána, učitelovi
vznesl ve svém stavu. kolya dílnyj a kněžím a sousedům na vzdor,
mu pomohou. _Iknihy rozmnožíjehol opatřil ma místo praktikanta na
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blízkém malém statečku a těšil "se, utráceti po p'a'nsku. ' Činil to zvlášt.
že aspoň bude panem písařem, panem při 'muzikách, pil mimo pivo i víno,
kancelářským, panem zprávcem, až rosolky a likéry, čaje a punče, bílou
si to praktikanství odbyde.
a černou kávu, a nejvíc si dal slou
Běda, nemohli '_hopotřebovati žitilod muzikantů.
a poslali ho otci nazpátek s ná
“Tu také mluvíval německy, to
věštím, že jim nevyhověl, poněvadž jest, on pres chvíli prohodil ňáké
nic neumí.
německé slovo a když byl přítomen
Otec tomu nevěřil jsa pře Němec a po německu ho oslovil,
svědčen, že Martin umí dost a matka vrátil se zase k čestině, že německy
měla v podezření velebné pány i mluviti v pravdě ani neuměl.
učitele, že ho očernili a v zámku
Vymlouval se, že zná tu pí—
mu to pokazili. Marlin prý hezky semní čili zpisovní řeč německou a
píše a to německy, on také německy ne tu horáckou, jaké v domácnosti
čte a německy mluví, jak již sama užívají Němci.
slyšela. Co potřebuje víc?
Však on ani té písemní ně
bili se, tupili a nadávali a umínili mecké řeči nebyl mocen. Ukázalo
si, že Martin musí- býti pánem a je se to, kd ž něco německého měl
pánem, když ne jinde, tak zajistě přečísti.
řečetl to sice, ale nero
doma, v čemž prý mu nikdo, Petr zuměl tomu a někdy ani smyslu
ani Pavel, učitel ani kněz, bránití nepochopil, zcela naopak si to vy
nemůže.
.

To bylo ovšem pravda a bez
vší překážky se vykonalo. Martin
žil jako pán, šatil se jako pán, vy
rážel se jako pán, kouřil, jedl a pil
jako pán a namlouval si jako pán.
Práce si mnoho nehleděl a věru ji'
ani nerozuměl, že k ní nikdy nebyl
přidržován. Chodil sice do polí, ale
ne proto, aby sám k práci ruku po
ložil, nýbrž aby mu čas ušel; kutil
lecos v domě, ale nebylo to k užitku
a nic z toho nepoělo; porouěel a
nařizoval čeledínům, ale neposlou
chali ho, že znali jeho nejapnost a
nezkušenost.
'
V Olešnici za potah užívali
volů a i u Sekounů měli voly ne
chtíce nikdy chovati koně, že se
jim míň vyplatili. Martin stál na
tom a provedl to, že otec koně koupil
a to víc pro syna než pro sebe,
jenž chtěl jezditi sem a tam, zvlášt
do města, kde prý se lépe baví
nežli ve vsi. Zjednal mu také malý
kočárek čili bryčku, aby 'jako pán

kládaje.
Chodili k němu s německými
dopisy, co přicházely do vsi, aby
jim pověděl jejich obsah, ale když
se přesvědčili, že ubožátko k tomu
nevystaěí, obrátili se jinám, a jemu ,
se — vysmáli'.

Ještě hůř se mu vedlo, když
něco německého měl napsati, což
mu z hola bylo nemožné, neuměl-li
to nazpamět.
Proto předce se chlubíval se
svou německou vzdělanosti a myslil,
že je lepší než pouhý ech třebas
dost po česku vzdělaný.
On česky arcit mluvil, vždyt
musel, ale četl špatně a psal ještě
hůř, že ničemu se již nepřiučil, když
vystoupil z Olešnické školy, jsa ve

všem až hanba.pozadu.
V náboženství se také lépe
nevzdělal, že mu je vysvětlovali v '

řečí neznámé a že ani českých ká
zání neslyšel jemu jedině pochopi
telných a srozumitelných. D.:-lal mu—
ijezdil a ne jako sedlák v řebří drlanta a.v náboženství byl vlažný,
nách a košatinách.
až je zcela zavrhl, že odporovalo
S chasníky ve vsi Martin ob jeho náruživostem a bránilo mu v'
coval, jen když se mu propůjčili k ěpatnostecb. Od té doby se navázal
špatnostem a scházel se s nimi v na ctnost a hříchů se nehrozil ne
hospodě, kde je učil počínati si a boje se trestu časného ani věčného.
4%
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Josef byl dost dobře ošacen a
I přestal choditi ku zpovědi a k
svatému přijímaní, ze svatých věcí přinesl peníze, tak že se mohl dáti
si dělal žerty a duchovenstvo hanil vidět. I dal se vidět, zvlášt vhospodě,
a tupil. Málo kdy ho bylo viděti kde se scházel s mladým Sekounem
v kostele a když tam byl, byl tam a mnozí ze vsi schvalně tam přišli,
jen ku pohoršení nábožných a vě aby .se na něj podívali. Zatrhoval
řících křestanů.

německy, když mluvil a chlubil se,
V Olešnici nebylo lehkomyslf že tu hloupou češtinu zapoměl ve
níků podobných Martinovi Sekou Vídni ajiž ji ani nepotřebuje vy
novi, ale chodil a dojízděl si za voliv si Vídeň za domov.
Někteří sousedé se nad jeho
nimi do města, kde nescházeli a
řeči mrzeli a kdy by jí byl slyšel
tam se ještě víc pokazil.
Stálo ho to také mnoho peněz, starý nebo mladý Kmínek, byli by
že za každého platil, kdo se k němu k ní zajisté nemlčeli. Jenom Mar
přilichotil a pochlebníci a podlízači tinov; se líbila a on a Josef byli
pořád spolu, majíce se za vzácně'ěí a
měli se dobře na jeho útraty.
Přišel domů z Vídně Josef vzdělanější nežli byli všickni leš—
ničtl občané. Nevymínili ani Víta
išma, tovaryš truhlářsky a hle, on Kmínka, že neuměl německy a ne
nebyl jiný než Martin a výborně dělal ze sebe než sedláka. Studoval
se k němu hodil. Josefluměl ně—na sedláka, jak jsme dříve vlc v
mecky, totiž mluviti, ale mluvil po—žertu než/bez žertu pravili a již
kaženým nářečím Vídeňským a čistí študie své měl za sebou, ačkoliv se
&psati neuměl německy'nic a česky ještě přiučoval. Cvičili ho velební
malo. Všecko mu bylo špatné, co páni a pan učitel, poznal všecko,
bylo české a. již Čechem ani býti co do hospodářství jeho zasahovalo
nechtěl řikaje, že Němci jsou jiní a v panském dvoře, kam byl dán
pani nežli Češi a že mezi nimi a při na, zkušenou, se v tom utvrdil.
nich až do smrti zůstane.
e ve
Sekoun sc smál, že tam slouži
Vídni do školy nikam nechodil a v za pacholka a. smál se, že je ětudent,
kostele jen německým službám Bo jenž věru nikdy pánem nebude.
žím býval přítomen, dokud kostel Mnozí se smáli s ním, ale smati se
navštěvoval, klesl v náboženství jeětě přestali, když Vít se vrátil domů
hloub nežli Martin, zlí společníci a se vší opravdivosti se ujal svého
ho zavedli a upadl v nevěru a ne statku. Začal ho zlepšovat a zvele—
věra byla příčinou nemravnosti jeho bovat, opravoval pole a louky, sázel
a prostopáěného života.
lesy, zakládal zahrady, zřídil si včel
Josef v Olešnici překvapil mat ník; všemu rozuměl a vše provedl
ku, když zemřel otec, což mu svým ku své radosti a k svému prospě
časem oznámil a vyřídil dohazovač chu. Přitom zůstal horlivý křesťan,
Haras, jenž ještě _vždycky mezi měl ve vážnoati chram Páně a nikdy
Vídni a jeho otčinou dělal posla a v něm nescházel. Doma, když ho
prostředníka. Chtěl po otci něco dě nezanímala jiná práce, četl, psal a
diti, zbyla chalupa, snad je jeho počítal, rozvrhoval a spojoval a znal
anebo má na ní pojištěnou ňákou se v tom, že pochopil každou knihu,
jistinu a vyzdvihne si ji, jsa již — napsal si každou listinu a složil
plnoletý.
každý účet. Počala se ěíriti vážnost
Nastojte, chalupa patřila matce k němu a hle, lidé sami od sebe a
a Josefovi nepatřilo nic, než co mu dobrovolně mu říkali „pane,“ jsouce

matka jednouodkáže.

Měla ještě přesvědčeni, že mu to patří a že je
více dětí, ty sloužili tu a tam mimo pán jako každý ctihodný a samo
jednoho syna a jednu dceru, jenž byly statný člověk.
doma u ní a také čekaly na podíly.
Upřímným přítelem zůstal Vít

\
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Kmínek Václavovi Zvědákovi, to
varyši krejčovskému, jenž pracoval
nyní v Praze. Vyučil se v městě
svému řemeslů, študoval tam na
krejčího, jak otec jeho a otcem
Kmínkem tomu říkali, a opravdu
vynikl nad jiné. Byl dokonalým

v Praze, aby poznal hlavní město,
r-namenitosti jeho a muže o vlast
zasloužilé. Přišel tam k hospodařské
výstavě, zbudil pozornost úsudky
svými a zkušeností svou a ačkoliv
byl jen sedlák, předce si ho všickni
páni všímali a měl přístup mezi ně.
krejčím, uměl kreslit. měřit a při— Byl také pán a Zvědák krejčí s
sti'íhovat a jsa zvyklý, užívati ro ním, dělali rolnickému a řemeslnic
zumu a přemýšleli, vynalezl a opra kému stavu čest, každý proslul ve
vil všelicos sám a ustavičně pokra svém a vyrovnal se lidem k jiným
čoval sbíraie si zkušenosti, kdekoliv stavům povolaným.
Vácslav Zvědák nezapoměl na
se mu k tomu vyskytla příležitost.
V Praze se dal zapsati do školy své rodiče, nýbrž posilal jim domů
průmyslné a pilně ji navštivoval. hojné podpory. On isvým mladším
naučil se rozeznávati látky a ceny bratrům hleděl prospěti, učili se ře
jejich, posuzovati barvy, sestawvati meslům tím spůsobem jako on, byli
kroje pro rozličné stavy, naznačo u mistrů, vstupovali do dílen, vedli
vati staré a nové mody a brzy obrá správu a vystačili i k tomu, k čemu
til na sebe pozornost mistrů, jenž se jindy hrávali cizozemci. Jeden
mu přední místa“.ve svých dílnách opravdu študoval a stal se knězem
nabízeli. Vstoupil k jednomu velmi a všickni byli páni, že se vzděla
pořádnému a toho se držel, pořád nosti svou pozdvihli k samostatnosti
víc a víc zvelebuje jeho obchod. a neodvislosti.
Josef Šišma nechtěl se z Oleš
Uznával to a odměnoval se mu spra
vedlivě, až ho konečně učinil svým nice do Vídně navrátiti/s prázdnou
společníkem. Měl dům a jmění, Zvě a přemluvil a donutil matku, že
dak měl vtipnou hlavu a. pilnost, chalupu prodala. Půjde do Vídně
každý přispěl tím. nač se spolehal s ním, vezme syna a dceru, co má
a dařilo se jim výborně.
doma s sebou a všem se jim tam
Pověst jejich se roznesla, Zvě dobře povede. Budou bydleti u něho,
dák i mimo dům si získal vážnost je prý již — ženat, má dítě a to
a obcoval s pány, jenž se nestyděli babičce odevzdá, aby je chovala. a
za krejčího, hodného a'. vzdělaného kolébala. Zbaví se těch českých
Čecha. I lidé učení mu přáli, ku nůší, jež v Olešnici nosí na zádech,
poval a odebíral knihy, četl v nich, bude živa jako panička, a. nic jí
dovedl pověděti a dovedl napsati scházeti nebude.
Byla mu po vůli a když ji
své myšlenky a vystoupil i co učitel
a co ěstoun mladých řemenlníků. lidé zrazovali, říkala: „Považte, já.
deaha jeho byla ctnostná, za tam již ani nůše nebudu nositi na
kládal si na svatém náboženství, zádech, to je břemeno české, dost
hájilje a žil dle něho po křesťansko jsem se ho natáhala.“
Prodala tedy i svou nůši a s
katolicku. Chrámu Páně zajisté ne
zanedbával a přidržoval k němu i Josefem se odebrala do Vídně. Vše
svěřené sobě učenníky a tovaryši. cky penize měla u sebe a Josef si
Z Olešnice již neposílali děti,od ní již na cestě vypůjčoval sli
do Vídně, nýbrž posílali je do Prahy buje, že ve Vídni se vyrovnají.
k Václavovi Zvědákovi, jenž tam
Chalupa Šišmovu koupili Zvě
zaopatřil, koho mohl a staral se, dákovy děti, pro otce a. matku a
aby nebyl zbaven víry, mravnosti nejvíc na ni dal Václav, že až
a své české národnosti.
osud mezi nimi byl nejbohatší.
S Vítem Kminkem si Václav
Martin Sekoun hospodařil od
dopisovala Vít již také u něho byl pěti k čtyrem a naposled přišel až
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I podporoval ji Vít Kmínek a
na nulu, že pořád víc utrácel, než
mu statek vynesl. Tento vynášel i otci Sekounovi v stáří byl útěchou,
míň a míří, že si nebleděl hospo když poznal svůj blud, a začal lito
dářství a nic mu nerozuměl. Oženil vati, že si syna sam zavedl a po
se a obdržel se ženou věno, jenž kazil. Smířil se se všemi, s nimiž
se také promarnilo. Když již ne se jednou pro syna byl zne řatelil
zbývala jiná pomoc, byl mu statek a u Kmínků býval víc než oma.
Rodiče Kmínkovi dočkali se na
prodán a rodiče na něm zůstali u
cizých co výmínkáři. On si pronajal svém synu velkých radostí. Hospo
hospodu ale na té se také neudržel, dářství jeho květlo, jmění mu pře
musel odstoupiti a odešel do Ra bývalo a pořád postupoval ve váž
kous na výdělky.
' nosti. Novější časy ho našly při
Zatím se z Vídně vrátila praveného, je představeným obce,
(idem okresního zastupitelstva

a za—

matka
Šišmova
a sice Přive
bez dpeněz,
co ztržila
za chalupu.
lji o jisté zasluhuje, aby ho vyvolili za
ně syn Josef úskočný a darebný poslance do zemského sněmu. Děti
člověk, jenž tam žil ze ženskou, a jeho všecky študovali na sedláky,
s níž nebyl oddán a matku chtěl řemeslníky, fabrikanty čilitovárníky
míti za děvečku. Bratr a sestra se a také na pány v úžším a obyčej
uživili v práci a službě, ale matce ným smyslů toho slova. Již pro ně
bylo zle; když jí došly peníze a má školy hospodářské, řemeslnické,
Josef ji sám poslal do Čech nazpa průmyslné a jiné, horlivě jich užívá.
tek. Byla žebračka a zase nosila tu a nelituje žádného nákladu.
Vaclav Zvědák v Praze vy
českou nůši, aby hladem nezahynula.
, Josef ve Vídni zanikl a. vzal koupil se od svého společníka, má.
za své jako mnoho jiných Čechů. svou dílnu a vede řemeslo &obchod
Praví se, že tam metá ulice a v sam. Již dávno je pražským měšta—
Olešnici jsou rádi, že ho sbyli s nem a. podporuje vše dobré a české,
maje k tomu s manželkou svou do-
krku a že jich neobtěžuje.
Martin _Sekoun zabloudil až statečných prostředků.
Můžeme na Zvědáka a na
do Uher a stal se honákem. Vedl
život toulavý a pořád byl s do Kmínka býti pyšní, školy a študie
bytkem na cestách. Na ženu nedbal, jich učinily, čím jsou. a dej Bůh,
ta.-si na živobytí musela. vydělávati aby nám vychovaly samých tako
sama a muž se k ní již nepřihlásil. vých sedláků a řemeslníků.

Půtka s býky.
Sepsal profesor d/r. Josef Chmelíček.
Napoli

vedere e poz“ morz're v tak veliké vážnosti mají, že ho

(Neapoli viděti a pak umříti.) Tak
zní přísloví Neapolitánův,jímžto chtí
říci, že není město, kteréžto by
mělo krásnějšího položení, než
Neapole, a že za šťastného se poklá
dati musí, kdo Neapoli viděl. Jako

Neapolitáné, zakládají soběi

pa

nělově ne málo na. hlavním městě

svém Madridu.
etl jsem v jakési
knize, že Spanělové město Madrid

pokládají za střed všeliké cti, všeho
umění a všech rozkoší a že umí
rající otcové udělujíce synům svým
požehnání, vyslovují také přání, by
jim Bůh dal — v Madridě přebývati.
Inu, chuti jsou rozličné. Co se mně
týče, nechtěl bych v Madridě pře
bývati za. příčinou nepěknébo polo
žení jeho, a kdy bych měl složiti
jadrné přísloví, řekl bych: „Kdo
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byl v Madridě a neviděl tam půtky lusie. Zvířata tato bývají asi osm
s býky, nevidel nic.“ Já byl v Ma dni před půtkou ve chlévích uvnitř
dridě a viděl jsem tam tuto nad Okrouhlice se nalezajících zavřená,
míru ukrutnou půtku, jejižto popsání dráždící pící krmena a picháním
tuto čtenářům svým podati míním. neb jiným spůsobem ke hněvu po
Každé veliké město země špa' puzována. Stávát se to za tou pří
nělské má svou okrouhlici (okrouhlé činou, aby ubohá zvířata tato co
stavení, aréna neb amíitheáter.) Ta nejvíce rozhořčené. a během tím k
ková Okrouhlice bývá stavená na boji rozdrážděna byla.
spůsob vejcete; mívát zvenku dvoje
Okolo čtvrté hodiny popoledni
i troje poschodí a ke každému úhlu odebral! jsem se vMadridé do okrou
světa jednu bránu, ze které vedou hlice. Řady sedadel naplňovaly se
schody na pravo i na. levo vzhůru vždy více a více diváky všelikého
k sedadlům diváků. Tato sedadla druhu; sbor hudebný hrál pro ob
vystupují z arény, t.j. z bojiště veselení všelijaké kousky, kteréž
kolem dokola výše a výše, tak že ale ubohým býkům a koňům co
diváci s vyšších sedadel přes seda úmrtní zpěv v uších zaznívati mu
dla nižší na arénu viděti mohou. sely. Když se přiblížila hodina pátá,
Bojiště mívá 60 mužských kroků v bylo asi 12000 diváků v okrouhlici
déli a 50 v šíři a jest kolem obe shromážděno. Zádost moje, viděti
hnáno prkenou asi na sáh vysokou věcí, které setu před očima mýma
stěnou. Mezi touto stěnou a mezi dáti měly, dosáhla nejvyššího stupně.
nejnižšími sedadly, kteráž jsou Mé sedadlo bylo jedno z nejvyšších
však o mnoho vyšší nežli stěna ta, a nejlepších; nebot jsem z něho
nachází se prostranství, v němžto viděl zrovna na bránu, kterou jeden
3—4 lidé vedle sebe jíti mohou. hýk po druhém ze chléva do okrou
Okrouhlice na tento spůsob stavěné hlice vpouštěn byl; nad to jsem a
mají města. Barcellona, Valencia, místa toho také přehlédnul celou
Granada, Valladolid, Madrid a jiná. arénu a. viděl jsem dobre, co a jak
Největší a. nejkrásnější okrouhlíci se všechno na ní dálo.
Po páté hodině otevřela se
má město Konda; stavba Okrouhlice
této stála. prý 3 miliony frankův. brána ležící ku straně západní a
Nejvyšší sedadla v okrouhlicích bý sbor šermířův vstupoval do okrou
vají nejlepší; nebot jsou opatřeny hlice. Dálot se to v následujícím
střechou, kdežto divákům. v nižších pořádku: Napřed jelo na koních
sedadlech náramné slunečné parno 12 četníků (žandarmův), kteřížto
snášeti bývá.
i
x
šermiře na arénu doprovodili a. je
' Okrouhlice bývá vlastnictvím shromážděnému“obecenstvu tak řka
města, kteréžto ji za' veliký ročný představili. Za nimi se ubírali v
plat nějakému nájemníku projednává. pořádku šermířové pěší „Bande
Věci takového nájemníka jest, aby rilleros“ zvaní. (Spanělské slovo
sobě obstaral společnost šermířův „banderillero“ znamená tolik co:
čili bojcův, kteří by s býky se po bojevník s býky, Stieríechter.) Ban—
týkali, jakož ibýky a koně, jjchžto derillerové tito byli pěkně oděni;
k takové půtce potřebí jest. Sermí mělit krátké spodky, hedbávné vy
řové tvoří na spůsob našich kraso šívané kabátky, punčochy a stře
jezdců, jejichžto ůdové z jednoho více; vlasy měli z předu na. krátko
města do druhého docházejíce od ostříhané, v zadu ale dlouhé a v
nájemníků okrouhlicí najati bývají, culík spletené. Barva oděvu jejich
aby za jistý plat několikráte s býky byla červená, zelená, modrá, ——
slo
se potýkali. Potřebné k boji tomu vem: barva. do oka padající, ja
býky kupují nájemníci v jižném koužto býk snadno ke zlosti popu—
Španělsku, ve krajině řečená Anda zen bývá. Banderillerové tito ne

56
byli nikterak ozbrojení; ale každý
z nich měl v ruce korouhvíčku aneb
prapor svrchu zmíněných barev.
Za banderillery jeli na. koních 3
šermířové — „picadores“ zvaní ježto

spatřoval, bylo mu věci novou a'.

neobyčejnou; čilt snad, že se tu
jedna o život jeho. Až posud byl
živ co “svobodný pán v horách úrod
né a spanilé Andalusie, kdež mu
bývají píkami ozbrojení. Mělit ko bylo všechno vyhýbalo a kde se
žené spodky a kabátky, vysoké mu byl nikdo neprotivil. Nyní zde
boty s ostruhami a bílé široké klo stál co uražený král, a spoléhaje
bouky. Koňové, na nichžto seděli, na sílu svoji měřil ohnivým okem
měli očí zavázanépcož pokládám bojovníky, jako by byl skoumal, na
za. ukrutně trýznění zvířat, že ta-, kterém z nich by měl zlost svou
kový ubohý kůň, maje očí zavázané,
vylití.
Pěna mu
stála u huby,
z ostí, bučel,
potrhoval
se, a soptěl
"házel
protivníka
ýka -— ani svého
nevidí. — rozlíceného
Za „pika hlavou semotam a. ryl nohamii
dory“ jelo dvoje spřežení 3 mezků rohama v zemi. Konečně zaměřil
vedené několika pacholky. Mezkové, okem na jednoho pikadora, a cele
jejichžto úlohou jest, vytahovati rozlícen rozběhnul se a vrazil naň
z bojiště mrtvé býky a koně, měli s náramnou vzteklosti. Pikador hle
hlavy okrášlené kvítim a pentlič děl trkání býka od koně svého píkou
kami. I psové doprovázívají bojo odvrátiti; býk ale bodnul oběma—
vníky na arénu,- nebot se někdy rohy koně do břícha a vyhodil jej
stává, že některý býk nemajíce do vzhůru i s jedzcem ,jeho. Mezi tím
boje chuti, od psů k tomu drážděn co pikador padal, přiběhli z druhé“
býti'musí. Bojovníci přišedše na strany dva neb tří pacholci, zachy
arénu, objeli ii dvakráte neb tří tili ho a odtáhli, by pod koně ne
kráte, při čemž lid na všechny strany padl a nohu sobě nezlámal. Záro
pozdravovali. Po té vyjeli _četníci veň přiběhlo také několik bande
bránou východní, a. šermířové pěší rillerův, kteří býka ve střevách
i jízdní, čili „banderilleros“ a „pi ubohého koně ryjícího dráždili a po
cadores“ rozestavili se po okrouhlici hybováním korouhvíček svých po
v jisté vzdálenosti jedni od dru zornost jeho na sebe obrátili hleděli.
bých. Na to vyjel jeden z pikadorů, Tu býk ostaviv koně, hnal se za ban
hodil jednomu pacholkovi klíč a derillerem, kterýžto v útěku spásy
rozkázal mu, aby otevřev jižní bránu hledati musel. Běželt s velikou
prvního býka ze chlévu do arény rychlosti a skočil přes onu vysokou
prkennou stěnu, o nižto svrchu zmín
vpustil.
Když byl pacboíek bránu tu ka učiněná byla. Býk skočil za
otevřel, zavzněly po tříkráte trouby, ním. Mohlot by se zdáli, že by
načež první býk do arény vběhl. tak těžké zvíře ani nebylo s to,
Bylotě to zvíře krásné a silné, pravý aby vyvedlo takový skok; jat jsem
to syn pouště, kterýž snad ponejprv však při též půtce viděl jednoho
do cblévu zavřen, tam rozdílným býka, který zmíněnou zeď tu tří
spůsobem drážděn a nyní vypuštěn kráte přeskočil. Banderilleros skočil
byl. Bylot na něm viděti, že jest ihned zase přes touže zed' na zpět
rozloben a že- by se rád potýkal. do arény, čehož ale býk učiniti ne
Barva pentliček na hřbetě jeho ozna mohl, poněvadž mu za příčinou těs
movala krajinu, z nížto pocházel. ného prostranství nebylo lze dosti
V pravdě krásný bylt pohled na se rozběhnouti. Běhal tedy za onou
býka, když vyběhnuv z chléva, stěnou a pacholci dávali pozor, ku
pred arénou se octnul. Asi 10 neb které bráně by se obrátil. Ješto
15 kroků před bránou ostal státi pak .polovici této brány otevřeli,
a pohlédaje okolo sebe kroutil hla musel býk opět do arény vstoupiti,
vou na- pravo i na leyoiáVše, co tu Ubohý kůň jehož býk potrkal, po—
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skytuje ošklivý a ukrutný pohled.
Býváť obyčejně tak těžce raněn, že
mu již ani vstáti nelze; nejsou-li
však rány jeho smrtelné, bývá od
pacholků bitím nucen, by opět vstal,
pikadora svého nosil a s býkem
z novu se potýkal. Častokráte běhá
takový ubohý kůň, jemužto střeva
ze břicha dolů visí, sem a tam po
aréně, a poněvadž maje zavázané
očí, brániti se nemůže, vráží opět
na býka, kterýž mu břicho ještě
více rohama prnbodá. Vidělt jsem
jednoho koně, jemužto již téměř
všechna střeva. dolu visela; býk
jenž ho byl probodnul, byl zatím
usmrcen; ale ubohý tento kuň musel
pikadora svého nositi ještě v boji
s druhým býkem. Tete nad míru
ukrutně trýznění zvířat, jakéž spa
třiti lze ve španělské půtce's býky,
nedá se ani dostatečně popsati. Proto

havým bojem a. ustavičným běhá
ním již unaven (což bývá asi po
čtvrt hodině, dá se znamení zvon
kem, aby byl zabit. Na. to vystu
pují dva banderillerové, z níchžto
mívá každý 3 neb 4 šípy, kteréž
malými, z papíru zhotovenýrpi ko
rouhvemi opatřeny bývají. Ulohou
banderillerův těchto jest, aby býka
v onom okamžení, když by nahý
bal hlavu k trkání, šípy ty na hřbet
hodili. Býk nemoha šípy tyto, je
jichžto konce kotvičité jsou, ze sebe
shoditi, stává se bolestí a zlostl
jako vzteklým; bučl, ryje nohami
a hlavou v zemi a. cupá. Následkem
pohybování jeho otvírají se ony pa
pírové, na šípech umístěné korou

hviěky, z nichžto pak vyletují 

vrabci, kteřížto do nich pro obve
selení obecenstva dání byli. „Pře
výborněl“ křičí tu lid tleskaje při
jsem svrchu pravil, že kdo v Ma—tom rukama. Býk krvácí náramně
dridě byl a tam půtky s býky ne z rán, kteréž mu šípy těmi zasa
viděl, -—-nic neviděl.
zeny byly. slábne,.omdlěvá a ne
Když býk z onoho malého mívá již chuti k pronásledování utí
prostranství za prkennou zdí opět kajících banderillerův. Avšak před
do arény vstoupil, pouštívá se do ce by ještě žádný ze šermířův se
šermlře, jenž mu nejblíže stojí, bu neopovážil, přijíti mu na blízko.
si to banderillero neb pikador. Onen
Nyní vystupuje jeden z nej
musí hleděti, aby rychlým útěkem výbornějších bojovníků, kterého na
aneb obratným skokem v pravo zývají „Matadorem“ (vrahem zabi
neb levo trknutí býkovu se vyhnul, jákem), Matador tento má ]? pravé
častokráte musíi přes býka skočiti ruce meč a v levé kus červeného
v tom okamžení když tento kloní třepetnébo sukna.*) I dráždí ještě
hlavu k trkání. Nedáť se upříti, po nějakou chvíli býka, hledě. aby
že šermířové tito projevují v ohledu mu v tom okamžení, když by hlavu
t'om velikou obratnost a podivu k trkání nakloňoval, meč do hřbetu
hodnou hbitost. Stává" se ale ne bodnul. Podařilo—lise mu to, sklesá
zřídka, že při tom bývají od býka býk; poněvadž ale ještě mrtev ne
raněni.*) Kdo se vydává v nebez bývá, bode ho matador kopíčkem
pečenství, přicházívá v něm k za v zadu do krku, načež býk ihned
hynutí. Vedle mne seděl mezi dj zdechá.
Tu hlučí hudebný sbor, lid
váky jeden šerm ř mladý to, krásný
a silný můž, měl ruku obvážanuu, jásá vzdávaje matadorovi pochvalu,
ješte byl osm dní před tím od býka spřežení tří mezků přijíždí na arénu,
v půtce raněn. — Ulohou pikado pacholci přivazují mrtvého býka za
rovou jest, aby trkání býkovo píkou I'nhy a mezkově jej vytahují v ry.
svoji od koně odvrácel, při čemž chlém běhu z arény. Podobným
však býka zabiti nesmí.
spůsobem odstraňují “pak i mrtvé
Je-li býk krvácením, nama koně. Pokrvácená na bojišti .místa
*) Viz“ obrázek I.'

' “_*)Viz obrázek II. na str. 68.
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Matador
očekává
býka,.

zasýpaií se pískem a. ležící semotam střeva koňův se odnášejí. Když
toto všechno vykonáno, staví se
šermířové (banderillerové i pikadorné) opět na místa svoje, trouba
zaznívá.. brána se otvírá. a druhý;
býk vbíhá. do arény. Když i tento

chází třetí, čtvrtý a tak i ostatní.
Počet býku bývá po každé určent
ne ale počet koňňv. Při půtce,
jížto jsem v Madridě přítomen byl,
padlo osm býků a dvanácte koijů.
Pochod hraný sborem hudebnym
činívá konec tomuto krvavému dl

asi po čtvrt hodině podobným s-pů- vadlu.
_
sobem uhoněn & usmrcen byl, přiJistý slovútný německý spiso
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vatel vychvaluje nad míru obyva mnohem větší, jakouž prý působí
tele země“španělské a praví, že jest divadla naše. Proti tomuto přirov
mu jeden Spaněl mileiší nad tisic nání nemám čeho namítatl; tázati
jiných lidí. Půtky s býky, tohoto se ale musím, zdaliž v divadlech
ukrutného tryzněni zvířat, sice také španělských pouhé mravnosti lze se
nechválí, hledí jí však předce ve přiučiti? Cestujíc po zemi španělské,
prospěch národu španělského ospra přišel jsem jednoho dne ido města
vedlniti; i přirovnává zkázu, jakouž Figuerasu, v jehožto divadle právě
půtky takové přivadí, ku zkáze téhož dne provozovalo se drama:
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„Ewpulszon de los Jesuz'tas en E— ukrutnosti, zavaz0vati ubohým ko

spana“ (vyhnání Jesuitův ze pa
nélska); mám! za to, že kus tento
nábožného obsahu není. A pokla
da-li'týž spisovatel mnohou hospo
dyni v Německu proto za ukrutnou,
že děvečku svou, ještě o půl noci
v kuchyni neb drhnutím dlažky se
tančící, nadto i skrovným jídlem,
župou a nedostatečným spaním su
žuje; nečiním ani proti tomuto ná
hledu jebo námitky. Z toho však
nelze souditi, že by ve Španělsku
podobných ukrutných hospodyní ne
bylo. A štvou—li se v německých
zemích v čas lovu psové na zvěř;
kapounují—lise kohouti; býva li ubo
ha husa seděním a krmením tak

mučena, že játra Brodnicka (Strass
burgcr Leber) dostava; tedy z toho
Všehoještě nevyplývá, že bpanělské
putky s býky nejsou ukrutnými a
ošklivými. Jestit to v pravdě zá.
bava tak ukrutně, a ošklivá, že bych
]] po druhé obcova'ti nechtěl. Za
bijí-li řezník vola, kuchařka kachnu
a myslivec zvěř, stávat se to k užit
ku člověka; ale ukrutně půtky s
býky nemají jiného účelu, leč, aby
Upokojily divoukrutnost Špančjův.
Praví-li zmíněný spisOvatel, že Spa
nělové při půtkách těchto neradují
se z prolévání krve, nýbrž ze zmu
žilosti, udatnosti a obratnosti šer
gnlířův;mylí se nemalo. Sedmý býk
jejž jsem v okrouhlici Madridské
viděl, vyběhl z cblévu na arénu
a spatřiv tam koně, počal ihned

ňům očí, aby se brániti a nebezpe
čenství vyhnouti nemohli? Bojuje-li
slepý kůň s vidícím býkem, musi
ovšem tento zvítěziti. Jistý muž
v městě Malaga mi vypravoval, že
v temnější okrouhlici jeden býk
devět koňů usmrtil. V okrouhlici
Sevilské byla jednou 34 koňů od
šesti býků zahubeoo; jeden z h ků
techto nsmrtil prý sám 9 koitu, a
tomu prý byl darován život.
Zdát se, že i sám lid španěl
ský -počína již nahlížeti, že půtky
s býky jsou cos ukrutného. Ne
trpělt by zajisté, aby při nich ně
jaký španělský kněz mezi diváky
se objevil. V Madridě strojívají se
půtky tyto vyjma několik měsíců
v roku, každou neděli; v Barcello
ně, ve Valencii, v Granadě a. v
jiných městech dvakráte neb tří
krate v roce; v Portugalsku prý
ale již docela přestaly. Mnozí'pa
pežové půlky ty zapověděli a na
řídili, aby šermiřové, ježto život

svůj bezpříčiny v nebezpečenství
vydávají, z církve vyloučeni byli.
Jistý španělský kněz mi osvědčoval,
že jedna této záležitosti se týkající
bulla papežská. začíná. těmito slovy:
„Concedz'mus

'crudelz'bus

Hz'spam's“

(dovolujeme ukru'tným panělům.)
Slyšmež však ještě ku konci, co o
půtkách těchto smýšlí slovutný spi
sovatel španělský — Fernan Ca
ballero. *)
„I nejtvrdší srdce, dí spiso
couvati. A blel lid žádal s naram—
vatel tento, muselo by při mukách
ným křikem, aby býk tento bez ubohých zvířat těchto puknouti;
odkladu se zabil,ješto prý odvážli ale milovníci divadel těch mají očí,
vosti k boji nemá. Tu neměli tedy pozornost a cit toliko pro býka.
šermířově příležitosti ku projevení Bývajít jako pomateni, a pomate
obratnosti a zmužilosti, a býk předce nost tato pí'ecbazíva i., na mnohé
neušel smrti. Někteří z býků ještě cizozemce. kteří jinak Spanělsku a
neraněných chtěli několikráte z_bo ukrutně tě kratochvíli příznivci nej
jiště do chléva se vrátiti; zdálot se, sou. Ostatně musíme vyznati a vy
jako by tím byli projevovali oškli znávame s bolestí : Ve panělsku
vost svou nad lidem majícím zalí' jest utrpnost se zvířaty obzvláštně
bení v tak ukrutném zapasu. Není-li v mužských více věcí skumnosti
pak to ukrutností, nechtíti darovati
života býkovi, jenž bvl již dokázal, *) Vlastně Cecilia de Atom. Viz její
že boje se nehrozí? Není-li to
spis; SDieílRiibc II. Theil Seite 39, 40.
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(Theorie) nežli věci výkonu (praxis). ale málo sentimentálnosti (citlivosti)
V nižších třídách lidu nedostává a kteří nadto již od mládí takovým
se jí docela. Půtky s býky bývají divadlům přivykli. Mnozí přicházejí
zábavou cizozemcům, kteří mají;do divadel těchto ze zvyku, jiné
buďto pokaženou chut. anebo oku-[obzvláště paní, aby viděly a. viděny
sivše již všech rozkoší života až|byly; jiným navštěvovatelům těchto
ku zoškliveni, práhne voda již za-ípůtek s býky nebývají půtky ty
mrzati počínající po obživujícím za-gzábavou, nýbrž .mukou; nicméně
míchání; a nebo bývají zábavou při nich předce setrvají následkem
velikého počtu takových Španělův, tělesnosti, jižto se dostalo v hojné
kteří mají mnoho energie (vážnosti) míře lidské naši přirozenosti.“*)

Lístek z tobolky r. 1866.
Podává Jan Soukop.
].
Obloha politická. kabouila se tvrdošíjnosti byl ustavičně vězen a
nad ubohou vlasti jako černý po pokutován auloženo bylo knězi by
krov; těžká bouře již hrozila vy ho vyučováním získal. Než, všeliká
puknouti. Naděje, tato blaživá dcera snaha byla. marná. Důvodům nej
nebes, naděje v zachování míru, ač jasnějším odpíral, předstíraje vnitřní
posud žila, denně bledla. I doufali hlas Boží. kterého prý uposlechnoutí
jsme předce do posledního okamžení, musí. Konečně OZnámil kněz pí
až krutý král Svantovít uchopil se semně plukovníkovi, baronu Game
krvavého žezla. Pluk Airoldiho, jenž rovi (který mimo chodem řečeno,
od 28. května v okolí našem me zvláštní vlidností svou všeobecné
škal, povolán ke dni 17. června na obliby u nás došel,) že není naděje,
slavnou polní mši do Doubravice, by zarytého sektáře na jiné my
ze které však sešlo, an téhož dne šlenky přivedl. A—tuhned odevzdán
polední dobou z nenadání vojsko nešťastný blouznivec jinému učiteli
na bojiště úprkem odtáhlo. Sestá — kaprálovi. Ač ze- stanoviska kře
val pluk onen s Maďarů a Srbů, sťanského takovéto vštěpování ná
maje dva kněz/e: katolického a ne boženství nikterak schvalovati se
nedá, přec bylo tedy bohužel ne.
sjednoceného Reka.
Co zvláštnost vytknouti sluší, vyhnutelné. Či jak by obstála ar'
že 'v témž pluku nacházel se také máda, kdyby Nazarenství od vojny
jeden nováček, přívržence tak zva osvobozovalo? Nehrnula by se chasa
ných N azarenův. Blouznivci tito k vojně povinná šmahem do sboru
zavrhujíce neomylnou autoritu církve privilegovaného? A nemohli by do
u vykládání písma. sv. překrucují konce i skuteční vojáci zbraň
smysl slova Božího dle vlastní zbr zahoditi zvláště ve válce pod zá
klé hlavy a učí na příklad, že Bůh stěrou, že se stali Nazarény ? Jediná
na prosto zakazuje přisahati a zbraní lekce u kaprála působila víc, než
užívati. Věren nesmyslným bludům deset cvičení kněžských — Nazaren
své sekty nováček ač již několik přísahal & chtěj nechtěj chopil se
neděl na vojně byl, nemohl nikterak zbraně. Avšak měl svrchovaný čas,
přiveden býti, aby přísahal a kdy an po vyhlášení války by byl po
koliv mu' zbraň do ruky vnutili,
pustil jí na zem. Následkem této *) Obrázek III. na. str. 59.

62
zákonu vojenském bez milosti za
střelen býval. Jiný podobný blon
znivec jak mi praveno, dal prý se
v pravém smyslu slova dříve ubit,
než by byl přísahu složil a zbraň

nosil. —

Katolický kněz téhož pluku
byl kutý Maďar, vtělené takřka
přísloví maďarské: „Extra Hunga
n'am non est vim,-“ t. j. mimo Uhry

k Vídni utíkati bude s nepátrným
zbytkem svého pluku, jenž téměř
veškeré důstojníky v boji ztratil.
Někteří z nich, i řadové vojáci
téhož pluku, poranění léčili se, na
potom v okresní nemocnici rajecké.
Litovalit ubožáci času, že plné 3
neděle zaháleti museli, u nás, a na
potom dvojnásobnými pochody, žížní'
a hladem zemdlení — — útokem
na nepřítele v pevné posici posta
veného a všelikou spíží a výtečnou
zbraní výborně opatřeného. Všech
raněných v Rajci ošetřovaných bylo
15 důstojníků a 88 řadových mužův.
Místnosti pro nemocné poskytnul

nestává žádného života.
ital Ma
ďarů v Uhřích za tříkrát tolik. než
jich skutečně je, maje bez mála.
každého za Maďara, kdo v Uhřích
přebývá. I když černé na bílém se
mu ukázalo, v Naučném slovníku,
jaký je počet Maďarů, Slováků a patriotický pan kníže Salm; vrchní
Srbů v království uherském, hádal správu nemocnic vedl obětivě pan
„An Ra
se a. durdil, že liché jsou prameny ředitel Gavalovský.
našeho slovníka, jako by sám osobně kousko tehdáž k smlouvě Zenevské
byl veškerou říši Svatoštěpánskou nebylo ještě přistoupilo, dle které
ačítal. Vůbec nebylo dle jeho ná raněné vojsko a ošetřovatelé jeho
hledů nikde intelligence, ani svo jsou nedotknutelni, museli ubozí
body, ani vzdělanosti, ani blaho— vojínové za nedlouho rajeckou ne
bytu — leda v Uhřích: extra Hun mocnici opustiti, a. po dráze na útěk
garíam non est vita!
se dáti, by nepadl do rukou pru
_
Pravý opak samolibého Mit-' ských. Jeden jediný Polák Gurko
dara byl kollega jeho skromný, roz Zajda,
byl do prsou smrtelně
šafný a upřímný Srb Kojič, z řádu raněn, uvázl v Rájci, kdežto i dne
Basilianův blíž Karlovic obývajících. 11. července pouť vezdejší dokonal.
Bylt již obstárlý pán a býval dvor Měl slavný pohřeb s hudbou, rakev
ním kaplanem věhlasného druhdy ozdobenou věnci, a trikolory od
patriarchy Rajaěiče. Nemaje peněz paníček rajeckých strojenými. Nyní
nemohl se dodělati ani fary, ani vyznačen ihrob zbožného Poláka
místa představeného v klášteře, an nákladným křížem železným, který
v církvi nesjednocené podnes nej mu na pobídku pana Gavalov
hnusnější svatokupectví se provo ského postavili národovci zdejší.
zuje. Nestávát tam také zvláštních Kříž nese tento nápis:
'
farních domů, jako u nás, nýbrž Tady bratře chrabrý zbraň si složil,
kdykoli p0p umře, přestěhuje se
Stuhla ruka. Tvoje vítězná,
Koule slclála prsa. železná,
fara do jiného selského statku, který
b.-ji za vlast smrti ctné jsi dožil.
je majetkem nástupce jeho. Prostí V
Vzdálen Polsky, ojěizny své drahé
mnichové bývají po celý život tak
Dřimej v lůně sestry Moravy,
řka. otroky svých archimandritův.
Až ti anjel věnec oslavy
Věčné podá na výšině blahé. -—
Sloužilť p. k. u vojště již v neblahé
válce italské, nesděluje nikterak ne
pochybnoujistotu ve vítězství, jakou
Jobova věšt o nešťastné po—
se vychloubal ješitný, nezkušený
Maďar, domnívaje se, že veškerá rážce králohradecké (dne 3. čer
pruská armada do bot práskne, před vence) rozlítla se bleskem po ubohé
husary, kterí prý přímo _do Berlína vlasti, ač noviny z Prahy dávno
klusati budou. Nenadált se ovšem nás již nedocházely. „Za to dojíž
Maďar, že on právě místo Berlína děly k nám denně noviny živé, ne—
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pochybné — celé vlaky nabité - krásný ten svět olovem a prachem,
raněnými. Nádraží rajecké obklo _jehlovkou a dělem, ohněm a mečem.
eno bývalo přes celý den okolním Trucblivá to přednost a špatné to
lidem, který netoliko po novinách svědectví, chvástavé osvěty století
z bojiště pátral, nýbrž upi-ímnou devatenáctého, která zamítajíc ideal
soutrast s raněnymi jevil, donášeje nou nadšenost a. umění středověku
pro jich občerstvení hojnost potravy, jedno neblahé dědictví středověké
mate, mléka, kávy, koláčů, chléba, zachovala, ano na stupeň ohromný
doutníků atd. Samaritánskou službou přivedlo— pěstní právo. —
Bylo to 12. července ráno,
vyznačili se opět ůtrpné paničky a
slečny rajecké, nad jiné však vyni když se donesla k nám ohromující
kal pan Gottlieb, představenýná zpráva, že Prusové Již ve Svitávce
draží se svou chotí, kterážto ze zásob 1'/2 hod. cesty od Doubravice no
lidem snešených na kotlicb vařila covali a že již k Doubravici táhnou.
kávu, polévky, maso atd. a to po Zmatek téhož dne ovšem se nedá
mnohodníanocí—an manželjejí po popsati. Kdo posud nezakopal a
děloval a podělování řídil, by pokud nezazdil dříve, co uchrániti chtěl,
možná, všem se něčeho dostalo. Šle činil to v poslední chvíli — každý
chetný skutek tento sám v sobě jest bez mála byl tehdáž zední
odměnou nejsladší, a převáží zajisté kem. I chuďasové nejbídnější, jenž
mnohé zlaté křížky, _ježto po vojně neměli čeho schovati, třásli se o
své — děti, nebot se mnozí na to
z oblaků se chumelily.

Zároveň s raněnými ujížděl
personal železniční s rodinami a se
vším svým činem, děsivé zprávy
roznášeje všude kdekoli vlaky se
stavovaly. Nejvýmluvnějšími n0vi
nami o tom, co se děje, bylo na
sta vozův — prázdných, ježto po
několik dní a nocí jakoby o závod
okolo Doubravice ujížděly k Brnu,

dušovali, že prý v Čechách dítky
se od Prusů vykoupiti musí, chlapec
za 10 zl. děvče za 5 zl., jinak že
na vrbách

je věší.

Nejvetší

na—

háňku však měli cbasníci a mladí
mužové, ježto v houfech s uzlíčkem
pod paží uháněli od Boskovic a.
Svitávky k Brnu, najisto pečetíce, že
u př. pan farář Olešnický příchozím
v Uhřích spásu hledajíce před ví— Prusům ihned matriku odevzdati
tězným Prusem. Nejednou 20 i více musel & že hned se rekrutovalo.
lokomotivů saských i českých jeden Ano udával se zevrub i počet—re
za druhým střelou u_jíždělo. Tele— krutův, kolik prý odvedli Prušáci
grafům krátil se dech každým dnem, v Poličce, v Olešnici, ve Svitavách
každou hodinou, jako umírajícímu; atd. Což divu, že i naše chasa
včera již jen z Pardubic se tele—se poplašila ba i mužové ženatí s
grafovalo — dnes „již jen/z eské pláčem rozloučivše se s manželka—
Trebové, již jen ze Svitav, z Bře mi do lesův umetali. Nesmyslný
zové, ze Skalice — až telegraf svě strach tento nemálo rozmnožili sami
toběžný na čisto ducha vypustil -— ůřadové, vydávajice mladému lidu
a poslední vlak z Rájce k Brnu průvodní listy, ano vyzývajíce zjev
ujel. — — Hrubové ticho se rožlu ně, by chasa prchla, jinak že Prusy
žilo po kraji druhdy tak půvabném rekrutována bude; kdo tedy mohl
a živém; celá priroda v květu let ivště pochybovati? Mezi houfy pr
ním podobala se desnému hřbitovu, chajíciho mužstva obecného uháněl
an člověk sklíčenost vlastni na ni ne jeden mládenec myslivecký s
přenášel. Jenom ptáček hovořil na puškou, předháněje se tu s opozdi
drátu telegrafním tak vesele, ja lým jak říkáme „cbšourem“ tam s
koby pránic nezáviděl člověku — četníkem, jenž sáhovými skoky upa
pánu světa — té smutné přednosti, loval do zaslíbené země, kde Pru
že hůř než dravec pustošiti dovede šákiiv posud nebylo. -—
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Konečně dne 12. července k otázku stran služeb Božích a zvo
večeru přiletěly do Doubravice nění atd. odvětil, že v_nábpžen
první pruské kobylky a dech ských věcech'vše při obyčejném
se v nás tajil z toho, co se pořádku zůstati má, dokládaje s
bude díti. Byltě to štáb 8. infan okem zaroseným, že nám všem po
terní divise pod generálem von třebí jest modlitby a.že proto právě
Hornem, který se ubytoval v kní— tolik zla na světě, že se lidé málo
žecím dvoře. Na faře se uhostili modlí. Výrok tento z úst šedivého
3 štábní lékaři a 2 polní faráři se generála protestantského není zajisté
služebnictvem. Oba duchovní měli bez váhy. Zmíniv se o přírodních
každý svůj vlastní kočár a 3 koně znamenitostech zdejšího kraje musel
od státu. Pochopitelno jest, že jsem jsem téhož dne, kdežto vojsko od
se hned ku katolickému -faráři P. počvíalo, veškeré hosty své dopro
Nagel-ovi důvěrně přitulil, spatřiv voditi do jeskyň sloupských, které
v něm anjela strážného, který mne jim tisíceré „ach F_Ierrje“ vylou—
_svou radou bratrskou mnohé ěkody dili. P. Nagel ujištoval mne mezi
ochránil. Bez jeho výstrahy byliby jiným, že farníci jeho pranic ne
si prušá0i bez pochyby můj kočár kradou, v čem jsem však pochyb,
na věčnou oplátku vypůjčili, jako nost svou vyjádřil, vida na vlastní
se stalo zadušnímu. Kdožby oči, jak Prušák sotva do domů
se byl nadal, že ani zádušní vstoupív, slepici čistě ošklubanou
ho kočáru šetřiti nebudou? do kuchyni přistrojiti si dal a dru
Přes to byl to ještě jeden 5 před hého dne zase jinou. Kde jí asi
potopních exemplářů, jakové již koupil? Ostatně musím svědectví
dávno vymřely v ostatním světe vydati, že v mém domě pranic sami
mimo — fary. Nezapíráme, že jsme neodcizili, vyjma píci pro koně;
ze srdce červenému husaru, který ovšem se jim ochotně dalo vše co
v něm stoje ujížděl, přáli toho pláče žádali, zač veždy zdvořile prosili i
a skřípení zubův, jehož od časů děkovali. Zvláště vrchní stabní lékař
Abrahamových zakoušeli duchovní Dr. Schubert vyznačil se takovou
Doubravičtí na této nemilosrdné jemností a přívětivostí, že mi nikdy
káře.
z paměti nevypadne. Dne 14. od
Protestanský pastor_ Dr. R. táhli k Brnu.
měl ohromný kočár na. způsob na.
Z této první známosti s Pru
šich pošt0vských, nabitý kufry, kte šaky nenadal jsem se ovšem těžké
rýžto za obydlí sloužil jeho kostel zkoušky, která mi nastala v ne
níkovi, v němž i „kistr“ tento spal mnohych dnech.
Dne 16. na večer přivalila se
hlídaje valečné zboží pána. svého,
jež za dne ustavičně překládal u na Doubravice nová povodeň ne
př. aksamitové šatstva, cícby, skvost přátelská: pluk gardových granát
né přikrývky, ano i železné — níků cisaře Františka Joaefa (!) číslo
hrnce. Od P. Nagela jsem se teprv 2. s 2 generály; a-pak Oddll gar
dověděl, že pověst o rekrutování dových dělnštřelcův. Na faře se
Prusů v echách a na Moravě náv ubytoval nadplukovník granátníkův
leží mezi směšné bájky,_vymyšlené a velitel dělostřelectva s 2 adju—
na postrach ubohé chasy, která no tanty, přes 20 mužů a tolikéž koní.
covavši v lesích teprv druhého dne Nebylo však dosti tohoto nadělení;
ráno domů se vrácela. Já pak poctil těž poručík gardových hulánů
touž dobou učinil jsem poklonu č. 3. setniny pefelem. že prý mu
stařičkému generálu von Hornovi mám laskavě vydati všechenoves,
prose ho, by milosrdně nakládal s co na sýpce mám. Já pravil, že
osadou, která nedávno vyhořela. ho bude sotva měřice. An ani smrt
Přijal mne velmilaskavě a na mou nebéře, kde nic není, došlo místo
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ovsa na ječmen, kterého 10 měřic
na. rekvisici pro obec nachystáno
bylo v pytlích. 'Hulání hnali se
proň na půdu, an šavlice jejich po
schodech děsivě břinčely. Tu pak

doložil, že ji musí poslati domů,
aby prý přec poznali rakouské pe
níze, Já. odvětil na prosto, že i za
papir přece všeho nakoupiti můžeme.
dyž po obědě hořcí hosté
událo se'divadlo tragikomické. Plu tito odjížděli, z čista jasnu přijel
kovník, granátníkův v domě obýva-v na. faru vuz a na něm 4 Prušácí
vající obořil se na rekvirujícího hu nemocní na choleru;
průvodší
lána, jakým právem prý se opova jich s bodákem ohlašoval mi ovšem
žuje žádati píci, která jedině jemu zase jen ústní pefél i, že—fara
náleží; hulán se bránil .a tu též Doub. se ustanovila za laza
velitel artilerie osoboval se právě ret čili špitál a komandoval
na sýpku— a tak se vespolek tito otevřiti světnice a chystati postele,
tři vydřiduchové hádali, až by bylo peřiny a. t. dále. Odvolával jsem
bez mála na pračku přišlo. Já na se, že v Rájci je polní špitál zří
slouchaje tiše, nenalézal jsem při zený pro rak. vojsko, čítaje přes
činy tomu neb onomu nadržovati, 100 postelí, že tam též je stanice
předvídaje, že všickni ste j ně platit železniční, ale nic platno — peíél
budou. Konečně se rozdělili při je pefél & kdo by se také kněze
lucerně a p. hulán vyžádal si ještě ujímal? —- Museli se otevříti svět
zdvořile několik láhví vína. Na na nice a ubozí choleristé pole mrtvi
mítku, co potom dám ostatním dů vyvlekli se z vozů a museli se z
stojníkům, an zásoba již .dochází, rájecké prázné nemocnice dovézti
odpověděl štipkem, že prý to všech postele a. jiné příslušnosti špitální.
no jedno,.vypijí-li to ti, nebo oni. Lékař pruský, který téhož dne u
nemocných zůstal, přál mi štěstí k
tomuto nadělení, au prý lazarety
Den 17. července zůstane mi vyjmuti jsou od všelikého ubyto
nad jiné v památce. Městečko"bylo vání zdravého vojska a ode vší re
tak zaplaveno Prušáky, že ani ne kvisice. Co do poslední výhod ,
bylo pomyšlení na mši sv. An obec
pro zdravých,
mne již pozdě
a co
dh
ytování
nevidělo
se mi
se zdráhala složiti obilí, jak Prusové ubylo
žádali a jak já jsem radil, požádáno tak hrozným býti, jako lazaret cho
místo obilí tuším 6 kusův “hovězího lerietův, s nimiž jsem se všemi do—
dobytka. Tehdejší obecní předsta mácími až do 10. sr na bydleti
vení dali tentokráte faráři přednost musel, až p. Dr. Vanke z Blanska,
a vzali mu pro Prusy první krávu jenž napotom léčení jich převzal,
— a proč ne? Vždyt měl ještě dvě, úsilně na mne dotíral, bych se vy
a. v celé obci prý dle jejich slova stěhoval z domu morovinou naka
neměl žáden více? — Druhou krávu
Po celývačasprapory
vlály 'zbílé
oknas
vzali mlynáři p. . a ostatní v kní ženého.
a nad bránou
žecím dvoře. Nadplukovník litoval, červeným křížem na znamení laza
že takto farníci jednají, knězem retu, 'emuž každý vyhýbal. — '
začátečníkem, jenž se v Doubravici
ěhem celého toho špitálnictví
takřka ještě neohřál, pomoci však leželo na faře 10 choleristův z
nemohl, an bráti musel toliko krávy, nichžto , dvatamtéž zemřeli a sice
které obecní slavný úřad naznačil:— gardový střelec Klenn er, a gra
Při obědě téhož dne vypla natýr Maas. Ubohá matka'Klen
choval si floutek adjutant Rakou nerová, vdova psala mi po vojně
skem nevymáchaná ústa tak, že by srdcelomný list, prosíc bych jí zprá
i holubicí musela žluč překypěti. vu podal o způsobů smrti a pohřebu
Vyměnil si ode mne rakouskou jejího syna jediného, do něhož
zlatku, a posměchy si z ní činč veškerou naději ve stáří svém sklá—
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dala. Ach tolik takovýchto listů dne buď jak buď do velkéko laza
žalostných psáno od matek hoře retu_ Letovického dopraveni byli,
kujicích, kolik milionů slzí teklo a co se i stalo. Bylo mi těch chu
teče posud pro choutky ctižádosti dáků opravdu lito, an někteří měli
takrka smrt na jazyku. —
vých lidíl —
Rok 1867 přijela tatéž vdova
Lazaret chulerový zbavil mne
až ze Charloteaburku do Doubra ovšem všelikého dalšího ubytování
vice, by porosila hrob milého dítěte nesčíslných vojů městečkem k Brnu
alzou.materskou a přivezla naň por i zpět táhnoucích; avšak za to jsme
celánový kámen na způsob cihly s si všickni v domě postonali, ač
nápisem, a dala hrob zeleným drnem téměř zázrakem — nikdo z nás
obložiti. Po Maasovi našli soudru neumřel. Téhož času vypukla též
hové jeho tobolku, ve které se na mezí farníky, na kterou od 17.
cházela fotografie jeho milky a mi—července do 21. října 105 osob
lostný list, který mu do pole psala zemřelo. Toliko dvě osady: Jabloňa
ny a Kuniěky zůstali nedotknuty. —
—- na posledy.
Jednoho dne rekvirovaliPru
Pruský lékař, o kterém jsem
se na hoře zmínil, zdál se mi dle šáci i p. kaplana, by jim pochoval
jména z počátku kutý Berliňák, kamaráda a protestanta v Rájci,
zatím seznal jsem v něm brzo uvě což ovšem beze všech obřadů uči
domělého, nešťastného Poláka, který nil. Divná to zajisté nedůslednost
prý pro národní snahy též již přísně protestantův, jížto spilajíce nám mo
vyšetřován byl pod ostrou dohlídku dlárům přec kat. kněze-při pohřebu
dán byl. Měl jméno z cela německé, míti chtěli. Jindy pochovávajíce v
které však již dědové jeho — já. Rájci sami opět protestantského vo
jsem se toho zhrozil — liberální jaka tázali se u hrobu, zdaž už je
mi (') Prušáky úředně oktrojováno vykropen svěcenou vodou, která se
bylo, místo jména ryze polského. jím na__žádost z nejbližší chalupy
Stalo se prý tak před lety v celé na donesti musila.
jednom kraji. Vypravoval mi
IV.
pološeptem, že již nežije co Polák
— nýbrž živoří co pouhý lékař,
Dne 5. srpna kázal pruský
slepá — mášina v rukou německé pastor ve ňliálce rajecké ovšem
beze všeho opovězení, což také v
vlády. Zoufalé to vyznání. —
Musím též zmíniti se ještě o Doubravici téhož dne se státi mělo,
avšak námitka-farářova, že chrám
jiném
který
0 dnelékaři
novépruském,
choleristy
mi jedno
vnutil je příliš malý pro tolik'vojska po
a s hroznou hubou mi vytýkati stačila, že od svého úmyslu kaza
chtěl nedostatek křesťanské lásky, telové upustili. Za to však kato.
kdežto nájemník ten, jak jeho elu lické vojsko vykonalo téhož dne k
hové mi vypravovali, Boží dopuštění večeru svou nedělní pobožnost v
kutil, když ho jednou v noci k Doubravickém chrámě. Kat. farář
nemocnému zburcovali — byltě pak 9. královské devise P. Letocha vy
žid avšak nestýchal se kázati o ložil vojákům nedělní evangelium
křestanské lásce! — Dovezlnapřed v němčině, modlil se litanie
10 choleristům as žídlík červeného 0 P. Marie doložív modlitby za
vína zdravým důstojníkům pak ve krále, královnua prince, ža každého
dvoře dal celý koš láhvic, bezpo zvláště; potom přidal ještě několik
chyby pro nemocné nějakým spol Otčenášů za padlé a raněné bratry.
kem Zaslaných. Týž dobrodinec, Pak opakoval se výlílad a celá
přijel pak 8. srpna z čista jasna pobožnost v jazyku“ polském. Byl
ze Svitávky s vyšším roskazem, přítomen těmto službám Božím po
by zbývající choleristě následujícího zoroval jsem, že _vojsko pruské
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jevilo v. celém chování svém hlu
boké sebevědomí náboženské. Vše
se hrnulo k oltáři, Němci i Poláci
poklekše na kolena a znamenavše
se křížem naslouchali pak stojíce
slovu Božímu s takovou pozorností,
že takřka nedýchali, nikdo se ne
pobnul, neohlížel, nerci-li aby kdo
rozprávěl,j_ak to kdesi jínde takřka
módou bývá; známo vůbec, že
zvláště ti, kteří lidem začasté desi
ničemným se "klání a takřka na
kolena samou zdvořilosti před ním
padají, považují to _zahanbu, Pánu
Bohu v chrámě se pokloniti a tudíž
službám Božím se vyhýbají a při
jdou-li někdy obyčejně jen na ko
mando svých představených — tu
ovšem chovávají se na místě svatém
tak nezdvořile a pohoršlivě, že by
se jim v pořádném domě, za takové
jednání vším právem dveře „uká
zalý.

——Při celé

litanii a modlit

důstojník pruský všecka stavidla
své nevymáchané huby a spustil
na ubohého kněze celou povodeň
nejsprostších nadávek, čím ovšem
sám sebe na pranýř surovce stavěl.
P. L: nedbaje šedin surového dii
stoiníka oslovil ho z okna. hlasem
určitým a pevným: „P, důstojníku,
vy máte právo rekvirovat, avšak
co tady mluvíte nepatří nikterak
k rekvisici, toho já si rozhodně za
kazují.“ A hle, surovec omlouvaje
se — zara'zil.

——

Za polního kněze, jak mi pra
veno, nebéře se v Prusku kdokoliv se
hlásí, nýbrž biskup0vé sami vybírají
a vyzívají nejvýtečnější kněze do
služby vojenské. Dostane pak každý
takový divišijní farář 1200 tolarů
a za času vojny má 3 koně od
státu, toliko kočár kupuje si sám.
Mezi kazateli protestantskými

nalezali se také mnozí dobrovol

bách vojsko pruské klečelo a po nici, kterých vyslal a platil spolek
skončené pobožnosti nejedni ještě Gustav-Adolfský a tudíž ovšem bylo
před oltářem v tiché modlitbě po jich mnohem více, než kněží kato
hřízení klečeli, až se chrám zavřel. lických. —
Nemůžeme a nešmíme na konci
A hle, tato pobožnost pranic nepře
kážela vojenskému duchu, ano máme řádků těchto mlčením pominouti, že
za to, nemálo jej."utužila a po nás věhlasný p. kníže Hugo Salm—
vznesla.. Jak mi P. L. jistil, nečeká Riffersebeid po celý čas pruské oku
pruské vojsko na přísné komando, pace neohroženě mezi námi ve svém
alebrž přes celý rok přistupuje zámku rajeekém setrval a tudíž
pilně ke stolu Páně. Nebylo by všeliké břímě strastné té doby plnou
tuším se škodou, aby též vojsko měrou snášel. Utrpělt ovšem takto
naše za příkladem Prušakův neto mnohou ránu, avšak od lidu ji od
liko jehlovkami se ozbrojilo, alebrž vrátil, kterýžto, vida vznešeného
i duchem naboženským zbraň hmot pána stejně, ba mnohem více strá
nou posvětilo na obranu vlasti.
dati, příkladem jeho mravně se po—
Uznavajíce eo chvalného na vznášel a sílil, kdežto jiní šlechti—
vojsku Pruském, nemůžeme zaml cové s úředníky na mnoze prcha
četi, že i kněžstvo, jejich polní, jíce před nepřítelem malomyslnost
pokud jsme ho poznali a o něm ubob'ého lidu, ba zoufalý téměř
slyšeli, vesměs je velmi horlivé a strach provolávali. Proto není také
statečné, nezadávajíc v tom nej nikoho v okolí, kdoby se-"upřímně
menším své důstojnosti knězské.. neradoval s' císařského listu, kterým
Vypravěl mi zmíněný P. Letocha, Jeho apoštolské Veličenstvo stateč—
že nedávno ubytován jsa na jisté nost a obětovnost p. knížete před
faře, uslyšel náramný hluk na dvoře. celou vlastí uznává a chválí. Ač
Otevřa okno, vidí, že chtí vojáci zámek rajeeký byl po celý čas
faráři rekvirovat kus černého do války téměř zaplaven hořkými ho—
bytka. Když pak farář jakési ná sty, přec v kaple zámecké neměli
mitky vysloviti se odvážil, tu vytáhl protestanté pruští ani jednou svou
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Svantovít hle zdupal zlaté nivy,
Zpupný zachvátil vlast Branibor,
Odvěký náš — vrah a lupič lstivý;
Zaplavil nás jako příval s hor,
musí, ledaby násilně vystoupiti
A kam nedosáhla jeho ruka,
chtěli, čeho však neodvážili se. —-— Moranina pustošila muka.

póbožnost a to 'proto, že p. kníže
rozhodně se kazatelům vyjádřil, že
proti tomu co katolík protestovati

Z knížecích dvorů pobralo se na
100 kusů hovězího dobytka, „9 koni,
6 plemenic, do nichžto kulturní
národ za živa šavlami sekal; mimo
to rekvirovali v knížecím pivováře

rajeckém tisíc věder piva í ; ná
dobami a všecka pícii obilí co na
sýpkách bylo atd.
Teprv dne 18. září odtáhli po
slední Pruzové z Doubravice a okolí,
doprovázeni jsouce všeobecným přá
ním, by se nikdy více nevrátili. My
pak nehodlajíce milé krajany roz
vlačným pérem unaviti, přestáváme
na tomto skromném listku z tobolky
osudného roku, s kterým jsme se
následujícím proslovem Sylvestrov
ském na věky rozžehnali;
Slyšte! rána dvanáctá už bije
Na hodinách věčných, světových —
Umřel rok — 'a nový zase žije,
Z červének se zrodiv růžových;
Rakev — kolébka — jak těsně stojí
Vedlé sebe! Smrt zas život strojí.

Krvavé a děsné byly tvoje cesty,
Jimiž jsi nás vodil životem
Roku strastný, šedesátý šestý!
Vítali jsme tebe s jasotem, —
Končíme však s bolem v tuto dobu,

Na tisíce naplnil jsi hrobů.

\

Ach, kdo sečteš ticicerých strastíu
Miliony slz & — krve tok,

Smrtné rány, ubohé jež vlasti
Zasadil — n m — pominulý rok;
0 kéž nikdy nevrátí se více,
Na věky kéž shasne jeho svíce.
Pochodeň již shasla zlého roku,
Neustal však svatý za vlast boj.
Kdo jsi Slávy synem — v pevném kroku
Do boje zas nového se stroj;
Za otčinu a za její práva
Nechat každý statky — život dává.

Čím víc vrahů na tvůj život sahá,
Slavnějším tím budeš vítězem;
Nechat žije vlast — ta matka drahá!
Heslo naša: „Budme železem“ —
Kladivo když na sklo křehké huje,
Roztříští je, železo však — skuje.
Bývá otrokem jen ten, kdo v boji
Odhodí zbraň z ruky zbabělé;
Kdo však pevně třímá meč, ten stojí
Jako skála. — Protož přátelé,
Nikdy — nikdy zbraně nesložíme,
Umřeme — buď slavně zvitězíme. —

Nuže slyšte přísahu tu svatou
Strážní otcův našich duchové!
Nikdy nedáme, by rukou klatou
Spoutali nás cizí vrahové;
S Bohem tedy k předu mužným krokem
K slávě vlasti novým tímto rokem!
\

Jediná dcera ze statku.. ,
(Obrázek ze života.)
Jejž nakreslil: Josef Ehrenbefger, kanovník na Vyšehradě.
Po celém hořejším poříčí Sví—'ření vše ze základů“ zbudoval, a s

tavy, od Březové až po Blansko, opravami, bytsebemenšími,zdneška
není přes Juranův statek v Sudlově. „na“zejtřek neodkládá? Ovšem, lehko
Stavení od cihel, chlévy a sýpka' stavět a Opravovat, když jest z čeho.
od kamene, stáje a stodola na pi- Taková živnost, která má luk na
lířích: vše zánovno, obíleno a upra- dvacet vozů sena, a s'evného pole,
veno jako klec. A proč by nebylo, na němž vyroste, nač býs po
kdyžJurna teprvé za svého hospoda-lmyinI, přes sto měr: taková živ
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nost, řku, ta něco vydrží! Ale, co rodičům křesťanským přikazuje, a
pravda to pravda, Jurna se přičiňuje vychovali sobě anděla. Po celém
a hospodářství sobě hledí, jako málo Sudlově jde o Kateřince jedna ne
kde po celém okresu. V čas vzdělá, přetržitá chvála, ale lidé říkají, žcť
'v čas eseje, práce a potu nešetří, to děvče, kteréž všech pět P má.
a mrvou zrovna plýtvá. S čeledí pohromadě. A věru, nejsou na
nem Martinem, jehož dle nářečí v omylul Kateřinka jest poctivá a
oné krajině běžného nazýváno Ma nevinná jako lilie, pobožná jako
chem, srovnali a upravili mrviště světice, pracovitá jako včelička,
na zvláštní spůsob, aby sluncem pěkná jako růže; a co se posled—
nepráhlo, deštěm neomokalo, a chlev ního P týká, to oněch předešlých
né bnojovky, aby ani kapka nazmšr nebude menší. Také peněžitou bude
nepřišla. Ti dva lidé jsou jako krt Kateřinka. Jakjináče? Jediná dcera,
kově, nejrač by celé dny jen'v hlíně takový statek a dluhů nic! Kdyby
se batolili: každý příkop vyberou, hotových ani halíře nebylo: Jurnova
každou jámku vyštourají, aby 'en “usedlost-bratrovi za celý tucet tisí
hodně na mrvišti přibývalo. Za 0 covek stojí. 0, kde se na Juraovo
statečněho hnojiva zkusili také hlubší přižení, a Kateřinku dostane: ten
orby, a hle! ono se osvědčilo tou sedne do plněho,- a o štěstí bude
měrou, že Jurna. o dobrou třetinu moci povídatil
Pravdať, tak honem ono to
více sklízí, než kterýkoli jiný sou
sed ve vsi.
ještě nebude. Otec Jurna říká, že
Nesmíme ,však zamlčeti, že dceři věk kaziti nebude, a Kate
Jurna vedle upřímného přičinění řinka, ač osmnáctiletá, jest dotud
také o to" svědomitě—se snaží, aby jako děcko a o světě mnoho neví.
sob_ě požehnání Božího zasloužil. Nezbedná chasa ve vsi' se jí tak
Jest vzorným manželem, příkladným mezi sebou směje, že prý sobě do
otcem, svorným sousedem a dok ona tud s p'annami hraje a chlapců se
lým katolíkem. Marného slova z úst bojí; ale nebojí se. O dobrém svě
nevypustí, o palírnu nezavadí, drží domí a o čistém srdcí netřeba se
na chrám Páně, na. kázeň i pobož koho báti, a s pannami, jsouc pří.—
nost domácí; a kdo se k němu o liš moudrá, také sobě už nehraje.
slušnou věc uteče, s prázdnou ne— Křesťanské vychování a bdělost ro
odchází. Proto mu Bůh žehná. Co dičů zabránily, že vášeň zbožně
dále k celku utěšeně napomáhá, jest srdce dceřino ještě neovanula. Proto
to,“že Jurnovi lidé všichni, jak se se Kateřince nejlíp jen u rodičů „líbí,
říká, za jeden řemen táhnou, a a když soůvěká děvčiska v neděli
jedním kolejem se ubírají. Jurnova a ve svátek odpoledne se toulají
ve všem svém počínání jest pravým aneb u muziky trdlují: sedává'Ka
odleskem řádného manžela: tichá, teřinka za knihou, a rodičům i'če
mírná, nábožná a k chudým štědrá. ledi předčítá. O knížky u Jurnů
Co živa. klevet neměla, s nikým na není. Kateřinka jest zapsána v Mo
štíru nebyla, a s vyjímkou almužny ravském i v eském Dědictví, také
ničeho o své hlavě neučiní. aby se z Hradeckého a Píseckého Dědictví
s manželem neporadila. Ba i ta otec pro ni spisy odebírá, a jiná.
čeled, že jí v domě křivdy není, ještě pěkná a užitečná čtení z fary
hospodáři celým srdcem jest oddána, donáší. Taktě utěšené zábavy pro
a dbá o jeho, jako o své vlastní. celý dům, a otec Jurna nemálo se
Věru, všechnot u těch Jurnů diví, kterak lidě při tolikerýeh tak
milo a pěkne, ale ozdobou a radostí pěkných a levných knihách o jiná
celého domu jest Kateřinka, štast vyražení státi mohou.
Nevím, nevím, jak dlouho ono
ných rodičů jediné dítě. "Rodiče ji
vychovali s onou pečí, jakouž Bůh takhle u Jurnů zůstane. Kohout svůj
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červený hřebínek a otec pěknou
dceru před očima světa neukryje;
jelen vodu a ženichové bohatou ne
věstu dojista vyslídějí. Podivno dosti,
že u Jurnů ještě nikdo nezaklepal;
ale, jak se všechno podobá, dlouho
do toho nebude.

spouští, sotor staví opatrně stranou,
a hospodyni dle staromoravského
obyčeje ruky podává. Jurnová jest
vlídná, ženu příchozí vítá, pobízí,
aby se posadila, nohoum odpočala,
avštěva
ze všeho
na jevo, že jí ná—
nemi jde
á není.
Jest tak docela přirozeno; ne—

Píše po
se svatém
leto Páně
1865, jest
napodzim
Vácslavě,
dy boť nepřihodilo se snad ještě, aby
zemčata se vyorávaií a sklízí. Všady Johanna, máselnice z Letovic, ně
po polích lidí jako mraků a po kam v nevhod byla přišla. Knpuje
staveních prázdno, leda že hospo máslo a vejce na Brněnské trhy
dyně doma na hlídce zůstala, a děl po celém okolí, platí slušně a vevzdy
níkům na pole nějaké najedení hotOvými, a nikoho nezarmoutí. Reči
chystá. Právě tak u Jurnů býti má jak vody, ví pokaždé něco no
shledáváme. Hospodář s čeledí, ně— vého, a každému zná připochlebiti.
kolik přijednaných ženských aKa Optej se ji nač chceš, odpověd ni—
teřinka dělají o té boží zemině. kdy nezůstane dlužna; i také po
Mach prooral řádky, ženské vybí— radit a dohodit umí. Při tom jest
rají, nasýpají do měchů, a jak mají opatrná, na čem záleží dovede zdr
nasypáno tolik, mnoho—lise na vůz žet za zuby, a nikoho tak snadno
vejde: jede hospodář s čeledínem nepomíuví. Za to má přízeň zvláště
domů, aby naplněné měchy okén u hospodyň, a třeba másla 8. vajec
kem do sklepa po kor tě vyprázd nekoupila: vdolek neb krajic chleba
nili. Již dvakrát s přhým vozem pokaždé odnese, a tudy velmi lacino
přijeli, s prázdným odjeli; za ně se vyživí. U Jurnů jí přejou všichni
jakou chvíli bohdá přijedou po třetí, až na čeledína Macha. Neublfžila
a vezmou s sebou, co hospodyně mu ani pohledem, a přede jest mu
odporná. Bůh sám ví, čím to je!
vyběračkám k obědu ustrojila.
Mohou přijet na místě, "a ho Mach jest dobrák, ani kůřeti ne
spodyni v rozpaky neuvedou. Jur přespolí, celý svět má rád ——jen
nová napekla vdolků po půl druhé ta máselnice jest mu trnem v očích.
čtvrci, má je rozloženy na dvou Přijde li na ni kdy řeč,. bývá ne—
deskách, a výborně se jí povedly. laskav, říká, že to babisko ví, kdy
Jsou na čtyry prsty, krásně upečeny papež vstává a co císař pán k ve
jak smažinky, některé sýrem jiné čeři mívá; a. uhlídá-li, že máselnice
perníkem posypany, a ještě jiné roz z návsi k statku zabočuje, hned se
vařenými kadlátky namazany. Za ze světnice klidí a bručí: „Už tu
takový oběd netřeba se pomluvy dlouhmnohou štafetářku zase ra
obávati. Proto jest Jurnova také rách nesel“
UJurnů nevědí, čeho o tako
velmi spokojena, a čeká jen, coby
boží dárek prochládnul, aby ho do vých těch Machových vrtocháeh
nůše srovnati a po mužských, až mysliti; ale proto na máselnici ne
zanevřeli. Kdykoli do statku při
přijedou, na pole odeslati mohla.
Mužšti dotud nepřijeli, ale za jde, rádi ji vídají, jakož také dnes
to někdo cizý do statku přišel. Při býti spatřujeme.
Johanna, podarována vdolkem,
velebiía se vysoká obstárlá žena,
majíc na zádech krámskou putnu sedí u kamen na lavici, Jurnova
s víkem a na ruce sotor, z rákosí ukládá oběd na pole do nůše, a
upletený. Vešlá do světnice s ve mezi tím se bavějí hovorem. Má—
selou jako dobrá známá, a po ob |.selnice má právě slovo, a prohlíže
jíc darovaný vdolek ze všech stran,
vyklém
pozdravení
bez [pronáší veliké chvalořečení.
0 olků křestanském
putnu s ramen
na lavici
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'„Matkol“ znějí slova její, „u
vás je zdárná pec i zdárné. trouba,
a vaše ruce jSou zlaté. Takový boží
dar jest zřídka k uhlídání: jako
.mech, jako peří, jako boura; prsty
se doň bořeji, srdce se naň směje!
U vás, to se musí říci, boží po
žehnání všudy a ze všeho vyhledá.
Ze máte srdce k nuznému, za to
vám Bůh nadm.“
„Hřešila bych, kdybych řekla,
že pravdu nemáte,“ odvětila J r
nova; a třeba že cbválám Joha pil
ným délkou času uvykla, přede 'po
někud se rdí a oči klopí. „Bůh nám
žehná, že toho daleko, daleko ne
zasluhujeme.“
„Ba, arci že žehná,“ pokra
čuje máselnice hlasem povýšeným.
„Zebná na poli, žehná. v chlévě iv
domě. Koně jako srny, krávy jako

Kateřinku se vyptávají ; také ten
nový kupec z Boskovic, ba i jeden
pán od okresu o ní řeě zaonačili.
Jak POVÍdŠm,dlouho vám Kateřinka

doma nezůstane; takové májové má
sličko, to ono jde na odbyt, jakby
na vitr hodil.“
„Můj Božel“ diví se Jurnová,
ruce spínajíc. „Kdoby si pomyslil,
kde oni všady o tom našem děvči
sku vědí? Ale mně se zdá, že ani
možné není, abychom ji komu dáti
měli; a kdyby do konce z domu
přijít měla, já bych po ní neobstála,
ja bych to odstonala.“
„Musíte se na. to připravit,
musíte si udělat srdce. Děti s rodiči
a rodiče s dětmi do nejdelší smrti
pohromadě býti nemohou. Bylo tak
před námi, bude tak po nás; z ostatku
je Kateřinka vaše dcera, a nemusíte
kádě, obilí 'ak rákosí! Je korunou ji dát, leč komu budete chtít.“
Po té počala máselnice se míti
všeho jest ateřinka. To není děvče,
to je cherub! Tuhle po povýšení k odchodu. K laskavému pozvání,
svatého kříže jsem ji viděla, jak aby zase brzy přišla, dostala od
byla. s pantátem na pouti v Bradle Jurnové na rozchodnou ještě jeden
nách. To- bylo nějakého koukání. vdolek a vzkazujíc pantátovi aKa
šeptánl a ukazování, když se po tet—incepozdravenl odešla.
službách Božích mezi boudami u
Za humny se potkala. s Ma
kostela procházela! Lidé na ni oči chem, jenž naměřiv sobě pěšinkou,
nechat mohli. O, štastná matka, hospodáře, s plným vozem jedoucího,
kteráž se takovou dcerou honositi na rychlo předstíbnul, aby zatím
může!“
doma ve sklepě něco upravil. Uzřev
, „Buď Pán Bůh pochválen/* Johannu zagnračil se a chtěl se jí
přisvěděila Jurhova, radostí mater vybnouti. Zeby však tudy svoje
skou téměř k slzam pohnuta. „Hodač, tajné zášti příliš na odiv stavěl, za
jak náleží hodné to děvčisko. Co nechal toho; ale přidal do kroku,
živa. nás nezarmoutila.“
a bledě stranou hledal minouti, jako
„Ráda věřím, ráda věřím,“ dí by máeelníci ani nevidel. Než čeho
máselnice a novými cbválami se šíří. zamýšlel, nezdařilo se.
„Kateřinka nenarodila se pro zármu
„Ai, ai Máškul“ oslovila. jej
tek, ale pro radost; jenom že svět nenáviděná na.dobrych dvacet kroků
tě radosti vám samotným už dlouho před setkáním. „Ty pelášíš, jakby
.
přáti nebude. Měla jste vidět. jak tě vlci honili.“
tam v Bradlenách o pouti chlapci
„Mám na pilno,“ odbýval oslo
na opatky vystupovali, se rděli a veny hovornou ženu z kratka, a.
po Kateřince očima stříleli. Dlouho bledě pořád stranou, uháněl dale.
oni vám ji doma nenechajl. Člověk
„Toť jsi dnes vstal nějak na
za.tím"obchodem leckam přijde, lecco ruby, jak nepěkně zhlížíš,“ pokra
slyší, o lecčem se doví — jen že čovala máselnice, z kratka odbyti
jsem se vám dotud chlubiti nechtěla.. se nedadouc. „O, kdybys věd.-l,
Mladý mlynář z Víru, mladý dvo jak ti to nesluší, věru žebys jinýma
řák z Domašínka na potkánl na očima na svět koukal! Anebo jsem
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ti něčím nevyhověla, že takového stavě, tak že si jej, komu líbo, jak
nezdvol'áka ukazujeě ?“
sluší a patří prohlídnoutí mohl.
Mach domluvou popnzen, a
Měl na sobě lehký svrchník
chtěje dávné svoje zášti pro'eviti, jasné barvy, pod nímž, poněvadž
utrhnul se řka: '„Vám já se vol-it byl rozepjat, černý frak, černě spodky
nebudu! Takové štafetářky, jako a lakyrky jak zrcadlo se blýštily.
vy jste jedna, mám od jakživa v Krk zdobila červená atlasová páska
žaludku! Rozumíte?“
s naěkrobeným límcem, v mašli vě
„Tak ona. se ti štafetářka ne
velký
žlutýesklý
špendlík,
hlavě
líbí?“ tázala se poškádlená hlasem zel
seděl
vysoký
kastor.a na
Vzrůstu,
táhlým a. dala se do smíchu, z ně jak se zdálo, byl pánáček prostře
hož všemi konci pohrdání a škodo dního a štíhlého; ale v sličnosti a
líbost prorážely. „Milý Máškul vím o pleti tváří nebylo lze čeho uho
já dobře, jakých štafet ty se bojíš dnouti. Obličej byl zarostlý jak
—'ale neubojíš se “jich. Pusť tu po m'echoviště, a z chumáče nahně
šetilost z_hlavy, a pamatuj, co staří dlých vousisek vyčníval toliko při
říkávali: „moudrý na hambálky žloutlý nos, na němž nasazeny byly
neleze, aby třeba hlavu nesrazil.““ brejle v žlutém kování. Jedna ruka
Rozumíš Mášku?l Chlapec z po trčela v bílé rukavičce, druhá pak,
druží, a jediná dcera ze statku: to kterouž žhavý doutník přes tu chvíli
by byl pěkný párek! Dej si pokoj, k ustům_ isazováno, byla takto
a nestav se moudrým lidem za
holá, ale
na všech
prstech,
jediný
vyjímaje,
prsteny
a žutými
blázna! Mladý Jurna tobě, myslím, palec
nikdy říkat nebudou. Hahahal“
kroužky až po kotníky jako pobita.
Machem to škublo;- a třeba že
Bylov na. chlapíka nějaké po
takto choulostivé povahy nebyl a dívání! Ze se v tom svém vyšňo
z malého hroma, jak se říká, mnoho ření na kočáře roztahoval a'sobě
sobě nedělal: nicméně zblednul, za—odfukoval, jakoby mu Pernštýn s
c věl se a zůstal státi. Než brzy Veveřím a k—tomu ještě. Blanské
zm nil barvu, co by čtyry napočí hutě patřily, netřeba povídati. Na
tal, zčervenal jak kohout, a'.ruce se Sudlovskě chalupy a domky hleděl
mu svíraly v pěstě. Chtěl také něco pohrdlivě, s vysoka; jen Jurnova
říci, ale 'azyk pro samé rozčilení pěkného statku důkladně sobě věl
jemu sellial. Mrštív po máselnici mal. Tam brejlil jak na nová vrata,
okem bodavým, odvrátil se od ní ba i okuláry sobě hedbavným ka
s hněvem, a. zabručel něco pro sebe, besným šátkem otřel a honem zase
což bez mála tak znělo, jakoby nasadil, aby lépe viděti mohl.
očár, k němuž se, co po
řekl: „To není'samo sebou, ta baba
návsi jel, několik všetečných Su
musí mít hospodáříčkal“
dlovských výrůstků přidalo, zarazil
před' hospodou. Pán vyskočil jako
V neděli před svatým Havlem na křidlách, prohlížel a narovnával
v pravé poledne přijel do Sudlova svrchník, ometal a oprašovaLse, a
nějaký pán “na kočáře. Kočár byl vběhl do hospody, kdež chudasovi
bospodskěmu nemalých nesnází na
pěkny
až se
celý lesknul,
ním
dvě ujně
vranky
drobnýmpřed
krokem
dělal. umývadlo
Chtěl mítia velké
prosebe
zrovna tancovaly, a na něm se žádal
zrca gokoj,
lo, a
pyšnil onen již dotčený vyšňořený také po Jidelněm lístku se sháněl.
panák. Kočár byl vlastně krytý; Když ale hospodský poprostu po
že ale ani vetříček nevanul, a slu věděl, že Sudlov není Brno, _že
něčko utěšeně hřálo: stáhl vozka kromě velké společné světnice ji
kryt kočáru nazad. Proto seděl pán, ného pokoje nemá, pro hosti, kte
odnikud- nezasloněn, jako na vý rýchž po celý Boží rok nebývá, že
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zvláště -nestrojí, a chce-li se -pán
umýt,. aby sobě zašel na dvůr ke
studnici: tu bylo zlo a vzhůru! Do
pána v'ely vztěky, huboval a. vadil
se, pro odil několik nadávek, vy
hrožoval, že vše na atříčném místě
udá, a celý rozdur ěný z hospody
utekl. Ale hospodský, jenž vlastně
od polního hospodářství se živil, a
pivo i kořalku jen tak o hodech
neb při některé hlučnější svatbě
naléval: hospodský toho všeho k
srdci přílišně sobě nepřipouštěl. Již
za pánových hněvů měl smíchy
ořád na konečku, a včil, kdež
byl sám, spustil na hlas z plného
hrdla, řka: „Jestli ten odněkud z
blázince neuprchnul, at mně Kuba
říkají.“
U Jurnů byli po obědě Jurna,

viděli. Vešed do světnice pozdravil
způsobem, v Sudlově neslychaným,
takto: „Moje nejhlubší ucta! po
nižený služebník! prosim za. „od
puštěni, že se opovažuju—-“. Při
tom sekal poklonu za poklonou,
točil se jak šiška na másle, a po
špičkách až ke stolu přihopkoval.
Než kdo nač pomyslil, políbil Jur
nové ruku, a. podobně Kateřínce
učiniti chtěl. Ale děvče, jak o ni
panák zavadil, vykřiklo, od stolu
vyskočila, a pryč ze dvéi-i tatam!
Také Jurnova, nevědouc co býti
má, od stolu se vzdálíla, a Opodál u
okna se posadila.
Pán počínáním Kateřínčiným
nemálo se zarazil. Zůstal jako opa
řený, vrtil nepokojně hlavou, až
také slovy svoji nevrlostí průchod

takto: „Dohledněte k dobytku a
dělejte, abyste přišli v čas na po
žehnání.“ K těm slovům odešel
Mach do maštale a jedna děvečka
do kravína, co zatím druhá nádobí
omývala. Hospodář s hospodyni zů
stali u stolů, a Kateřínka, majíc

nevrle, a vousy se mu ježíly; Já
byl ve Vídni mnoho let, já přišel
do nobl domů, mezi honett lidi —
ale něco podobného, bci Gott! se
mi nepřihodilo.“
_ Jurna, ač se útěku dceřínu
před drzosti nezvaného hosta pranic

pomodliv se hlasitě obyčejnou mo— učinil.
„Ne, to je zu moc!“ zvolál
dlitbu po „jídle, přikazoval čeledi

rozečteno o „Cestě do svaté země,“
přinesla. knihu, aby, dříve než bude
čas do chrámu Páně, ještě některý
list přeřikala.
Kateřinka čte, a rodiče se za
líbenim poslouchají. Než utěšená
zábava netrvala dlouho a. nastala

vytržnost, anož troje lehké zakle
páni "na dvéře u světnice z venku
se oz'valo. Poněvadž .v Sudlově,
když soused souseda navštíví, tu
káním na dvéře jeden druhému se
neopovídá: nemohli se Jurnovi hned
zrovna dovtípiti, co_ by_to zname
nalo. Ale hospodář, že za rozlič
nými příčinami v městě bývá., zpo
menul sobě na panský obyčej; a
když klepání, onoho předešlého dro
bátko silnější, poznovu se ozvalo,
neváhal také se ozvatí, řka: „Jen
dále, jen dále.“
Hned na to otevřeli se dvéře,
a mezi nimi objevil se pán, jehož
jsme na kočáře i v hospodě byli

nedivil, nicméně tolik nahlížel,'že

se Kateřinka panákovi po chuti ne
zachovala, a snad také proti oby
čejům vclkoměstským pochybíla.
Proto soudil, že. nebude od místa,
aby dceru omluvil.
„Milý pane!“'počal velmí vlí
dně, „nehodí se každý obuv na
každou nohu. Jinak jest v městě
mezi pány, jinák na. vsi u sedláka.
U nás takto obyčejně nelíbáme ruky,
leč velebnému panáčkovi. Proto se
nedivte, že to děvčísko před vaší
velkoměstskou zdvořilosti se spla
šilo. Kdoby ale takovému děcku,
sotvi metle odrostlému, ruky líbal !“
„Jest vidět,“ odšeknul anák
a patrně se durdíl, „že vzdě anost
a. osvěta po kraji" se ješte, neuho
stila. V městě ve velkém městě jen
dámám se ruce líbají; pánům nikdy
a knezi do konce ne -— leda by
se kdo notně vysmát nechall“
„Věřím rád“ _řipouštel Jur
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na," neboť, jak se mnoho ve světě držel. „Ját myslil, že se lidé, at
neznám, tolik vím předce, že. páni v městě nebo na vsi, všady stejně
v mnohých věcích, a zejména v ženějí.“
úctě k duchovním, od nás venko—
„Per se,“ toť se rozumí !“
vanů se uchylují. My ale rozumíme připouštěl obchodník ve smíšeném
věci docela přirozeně. e sobě vá zboží a potutelně se usmíval. „Já
žíme svatého náboženství, vážíme vlastně chtěl řící, že ěvarné ven
sobě také jeho sluhů; a ruky knězi kovské děvče sobě vzíti hodlám.
„Nevím, bude-li takový„sňatek
tou příčinou líbáme, poněvadž jest
posvěcena, &svatými svátostmi nám šťastný,“ namítal Jurna. „Ríkává
přisluhuíe. Proto však se hádati a se, že jen stejné k stejnému se
zlou vůli mezi sebou míti nebudeme. hodí, a platí-li vůbec, tím více v
Posadte se, povězte co dobrého jste manželství. Venkovské děvčisko k
nám přinesli; a budeme-li vám .čím takovému uhlazenému, sladkému a
moci posloužiti, mile rádi vám po světem prošlému pauáčkovi špatně
sloužíme.“
by se hodilo. Vím dobře, kterak
Pán, jenž za úmyslem docela při takovém neb podobném man
jiným “do statku přišel, nežli aby želstvu bývá. Naposledy se jeden
s domácími sporů míti chtěl, poky druhému znechutí — a peklo jest
nuti Jurnova. ochotně uposlechnul. hotovo.“
„Nic latno, jináče neudělámí“
Posadil se, vyjasnil tvář, pohladil
vousy, byl jako vyměněný, a hned troštoval se ženich, venkovskou ne
věstu hledající. „Ovšem jest to ode
také dále promlouvati se jal.
' „Než dojdeme na to, co bych mne podivný nápad, a. mohl bych
od vás rád,“ započal s jakémsi říci slabost; ale ta už tak daleko
hrdým usměchem, „musím se vám dospěla, že se jí poddám. Vůbec
představiti. Nerád se chlubím, ale se mí přichází, co jsem z Vídně
tolik říci musím, že jsem _zámožný pryč, že ve mnohých svých náhle
člověk. Strávil jsem deset roků ve dech, bai zásadách se měním. Byl
Vídni při obchodě, a zachoval jsem jsem u příkladu pevně odhodlán,
pěkné peníze, z nichž také těžili že se neožením, až bude zavedeno
umím. J'sem akcionářem neboli občanské manželství, kteréž, jak
účastníkem při dvou cukrovárnách toho pokrok a osvěta vyžaduje, zá
a při třech přadelnách; a věří, jisté dlouho na sebe čekati nedá.
když se mi v sídelném městě nelí Ale včil od toho upouštím, a k vůli
bilo, zavedl jsem tady v blízkém venkovské nevěstě oddavkům dle
venkovském městě obchod ve smí starého spůsobu se podrobím.“
šeném zboží.“
„O té občanské ženitbě“ pře
x
„Co škodí, co škodí,“ odvětil vzal slovo Jurna atak se tvařil,
Jurna, a dobromyslně hlavou za jako když moudrý s bláznem mlu
kýval. „Ale myslím, že se pánovi viti má „o té už po roce 1848 novináři
na venkově nehrubé líbiti bude, nám hudlí. Jak jsem tě věci tehdáž
když za tolik let velkému městu vyrozuměl, byly by to oddavky bez
přivyknul, a. tam jako zdomácněl. štoly, manželství bez svátosti a zna—
contrair, právě naopak!“ menalo by tolik. jako nějaká trhová
odporoval účastník při dvou cu smlouva. No, to by nám ke všem
krárnách a třech přadelnách. „Mně těm bídám, a psotám, co jich máme,
se na venkově jak náleží líbí. Ano, tak ještě scbázelo. Pan Bůh nedo
tak jsem“ pro venkov zaujat a celý pouětěj, aby se stalo! Kdyby se
hin, že se po venkovsku i oženit ale stalo, a já měl děcko, ježto by
zamýšlím.“
na. takový ten občanský způsob se
„Ale, ale, ale, divil se Jurna ženit aneb vdávat chtělo: věřte,
a měl'co dělat, aby smíchy za—jak jsem takto dobrák, že bych mu
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na místě křížem na čele, požehnal aby s ním ženaye svaté spokoje
obuchem na hřbetě.“
nosti živa býti mohla. A konečně,
„Pardon, pardonl“ chlácholil nedůvěřuju takovým pánům, kteří
přítel občanské ženitby jejího od z města do vsi zabíhají a o jichž
půrcel“ Vždyť to ještě není, a majetnosti člověk nahlednutím do
mimo to jsem řekl, že k vůli švarné půdovných kněh přesvědčit se ne
venkovské nevěstinec oddavkiim dle může. Stává. se, že podobným že
starého řádu se podrobím. A věru“ nichům hlavně o věno běží, a že
mluvil dále bez 'přítrží, „dobře, by, obdrževše toto, nevěstu třeba
velmi dobře sedne, které ruky po do smrti u tatíka nechali.“
„Slyšíte apropos !“ rozdurdil
dám. Moje akcie, můj zavod za
bezpečují rodině, a třeba dosti četná se ženich tak z kratka bez obalu
byla, výborné opatření.
odbývaný, a celý až hořel. „Vy,
. „Ani za mák nepochybuju,“ vy mě uražitelu
„Uch0vejž Bůh, abych vas
posvědčoval J urna, „že bude štastna,
po které okem hodne.“
\ urážeti chtěl“ zaříkal se Jurna.
„ jak pane'Jurna,“ tázal se „Cítíte-li se však mými slovy dot
ženich po malé přestávce se zvlášt knuta, nemohu za to; a nemám jiné
ním důrazem —“ jak, kdybych už náhrady, leč abych 'pl'ipomenul staré
byl okem hodil, a kdyby mojí vy pořekadlo: ipse vtip se, za nos
volenou byla vaše dcera: jaké od chyť se.“ Ne, to je škandal, to 'je
neslýchané! zasoptil ženich na ten
povedi směl bych se nadíti?“
„Pán račí být někde od Špá čas bez nevěsty, a obličej, dokud
sova“ pousmál se otec tchánem býti pro vousy viděti bylo, jemu až
mající'f a sobě chce bez pochyby zmodral. „ koda, na věky škoda
trochu zažertovat.
cesty, kterouž jsem k vám vážil !“
„Nikolil Spass a parte, beze
Ovšem že škoda, 'potakal
žertu! zvolal ženich s plnou oprav Jurna. „Ještě dobře, že nás proto
divostí. Já se v skutku o ruku svědomí hryzat nebude; nebo za
slečny dcery uchazím — a prosím, utéchu bude nám to, že jsme pro
čeho se mam nadíti?“ —
vás neposlali.“
„A včil punktum! včil toho
„Berete-li to do opravdy,“ c,d
pověděl Jurna bez dlouhého roz mám dost!“ To pověděv, vzchopil
myšlení-se, a tvář jeho stala. se se pán ze žldlici', narazil kastor
velice vážnou: tož nezbývá., leč zrovna u stolu. a. na rozloučenou
plnou za plnou nalíti, a opravdově nepozdraviv, uháněl se ke dvéřům.
Neštěstí prý nikdy nepřichází
odpověděti. Učiním tak z kratka
a řeknu, že z toho prosa na věky samo: a má,-li člověk jedno hrubší,
věkův kaše nebude — a sice z některé menší hned se přidá. Tak
se přihodilo pánovi na útěku. Chva
kolikera, příčin.“
„Rád bych ty vaše příčiny tajíc od Jurnů ze světnice celý
slyšel“ -— prohodil ženich s píchla rozjančený, zapoměl změřiti výška
vým pohledem, a nos se jemu na prahu. Tu pak se stalo, že klo
čtvrt palce natáhnul.
pytnul — a jak široký "tak dlouhý
„Uslyšíte , hnedle, odpověděl se svalil, až brejle a kastor odlítl .
vyzvaný docela ochotně. „Za jedno, Jurnovi spěchali ku omoci; aře
jest Kateřinka pouhé děcko, jemuž dříve než dospíšili. by pán už na
zajisté vdávánl dotud ani ve snu nohou, a sebrav svých pět švestek,
na mysl nepřišlo; a proto může a jako povětrnice ze statku uháněl.
bude čekati. Za druhé. neprovdám
dceru svou za nikoho, komu by ona
Ženich kupec, jakož nám ve
nakloněna nebyla a o němž bych
přesvědčen nebyl, že jest spůsoben, městě se nepochlubil, kterak s ná
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mluvami v Sudlově p_ochodíl; po dvě hodiny cesty z domu jaktěživ
dobně bezpochyby přál, aby také nebyl, předc všeličemu rozuměl a

od Jurnů nic nevyšlo. Jurnovi, ro ve svém rodišti za nemaléhossa

diče a dcera, nezmínili se nikomu; mouka považován jest.. A v skutku
ale čeledi, zejména. čeledi ženské, uměl toho až ku podívu. Pošíval
bylo těžko, ústa zacpati.
střechy doškovinou, spravoval ko
Dě—večka, co nádobí oplacho lovraty a dřevěné hodiny, vyřezával
vala, hned jak cizí pán do světnice dymky, a z, nouze také truhlařil &
vešel, s celým svým krámem na bednaí'il. Ríkával sám o sobě, že
pokynutí bospodynino utíhla do ku jest kolikera i-emescl neštěstím; a
chyně. Měla sobě ovšem hleděli poněvadž lidem pracoval za pac,
své práce, a 0 ostatní se nestarati; splnilo se na něm pořekadlo: „de
ale ona učinila naopak. Nechala vatero řemeslo a. desátá nouze.“
práce a naulouchala u dveří, že jí Když konečně krátce po smrti man
z rozmluvy ve světnice ani slovo želčině s tímto světem se rozžeh'nal,
neušlo. Druhá služka, dohledši k do bylo Machovi trínáct roků, jemuž
bytku, strojila se na požehnání; 'a. kromě poctivého jmena. nezanecháno
právě když upravena z komory vy ničeho. Mach byl chlapec hodný a
cházela. stalo se že pán, klopýtnuv schopný, ve škole býval nejlepším
přes prab, šeredně se natáhnul. Tu žákem, a také z otcova svobodného
pak milé holky na vzájem sobě po— umění mnoho pochytil. Než aby se
věděly, onano co slyšela, tato co vi tím živiti mohl, na žádný spůsob
děla: a měli látky k řeči na kolik nestačilo; a. tudy nezbývalo jiného,
dní. Vynesly-li co z domu, nevíme; leč služba.
ale mezi sebou zvláště při práci na
Chtěje' se přiučiti němčině,
venku, když nikdo z' domácích zašel do Bělé, nejbližší to osady
přítomen nebyl, naštěbctaíy a na německé, a tam sobě službu vy
chychtaly se o tom do syta. Také hledal. Pro své dobré vlastnosti a
Machovi za vhodné příležitosti o křesťanské mravy měl od lidí pří—
všem" vyprávěti se jaly; ale Mach zeň; a poněvadž záhy na těle zmo
tak podivně při tom hleděl, jakoby hutněl a ku prácí se míti znal; už
říci chtěl: vám je do smíchu, mne ve dvou letech od krav ke koňům
však pohříchu! Aby něco přiřeknul, se dostal. S osmnáctým rokem těšil
pověděl štebetalkám, že to poslední se pověsti výborného oráče a děl—
ženich nebyl, včil že se s nimi roz níka v roli; čehož následkem bylo,
trhne ranec a. že se budou trousíti, že jej pání za pacholka do dvoru
až ten pravý příjde. Také přidal, zjednali. Ve dveře se Machovi takto
že to všechno nejspíše ta šeredná hrubě nelíbilo. Mezi četnou čeledí
máselnice nastrojila, a na k0nec mužskou i ženskou _nebylo tam
velmi z hluboka vzdychnul. Dě kázně, nebylo bázně Boží; a Mach
večky už neřekly nic, jenom na se zajisté ani prvních vánoc by se
pohledlya čtverácky se usmály. tam byl nedočkal, kdyby zyláštní
Uhodly tuším, proč Mach vzdychá, zájemjej byl nepoutal. Zpozorovalt
ale neodvážily se, aby jej ěkádlily. v krátkosti, že páni ve stájích, na
Nechtěly Macha rozhněvati, poně poli, na lukách a všady po celém
vadž z něho, ač jen čeledínem byl, hospodářství mnohé věci docela
bez mála tolik co -z hospodáře sobě jináče zavádějí, nežli jak u sed
láka bývá. A mnohý ten závod
dělaly.
_
Nebylo jim divu, :;cbot Mach byl takový, že pádem makavě uži
v domě velmi mnoho platil, čehož tečným se osvědčoval. To přimělo
také zasluhoval.
x
Macha, že ustanovil ve dvoře vytr
Mach pocházel z Rozhraní a vati, ažby sobě ony panské rozumy
byl synem podruha, kterýž ač na. poněkud přiosvojil. Během dvou let

77
šta se vším na Macha pamatovala, a
stně toho dovedl; načež k Jur třeba na pole za ním donesla. Co
n0vi, jakožto k muži po celém dospívající panna pořád stejně k
okolí na slovo hranému do služby Machovi se chovala; a když jí matka
při švém přirozeném důvtipu

se dal.
'
Novému hospodáři se Mach na.
první podívaní hned zalíbil, a příz
nivý ten dojem průchodem času

také ospravedlnil. Shledanot záhy,
že Mach všemu, co na čeledína sluší,
výborně rozumí, a že ve všem na
něho se spolehati lze jest. Tako-vým
dílem vyvinul se mezi hospodářem
a „čeledínem poměr —velmipřátelský;

a když později k radě Machově vše
lico při hospodářství po spůšobu
dvorském zavádět se počalo a vý
sledek se ukázal: učinen jest Mach
Jurnovi jako pravou rukou, a slovo
jeho, týkalo—li se věci při živností,
tolik co hospodář-ovo v domě platilo.
0 za přízni hospodářovou k Macho
vi následovala přízeň celého domů,
netřebat povídati.
x
Právě dopadá. šestý rok, co
Mach u Jurnů slouží. Když do
domu přišel, byla Kateřinka žačkou
a poslední rok do školy chodila.
Mravnému hezounkému děvčatku,
kdo je uhlídal, každý musil býti na
kloněn; a tudy ani Mach z jiných
býti nemohl. I přál Kateřince z
celého srdce, a kde jen věděl a
mohl, radost jí učiniti hleděl. V
zimě, kdy při hospodářství pilně
práce nebývá., zkoušel Mach, zdali,
co od neboštíka otce pochytil ještě
nezapoměl, a pořízem, dlátem, nebo
zízem, sekyrkou i nožem všelico na
obřeznici neboli, jak v Sudlově ři
kají, na kozlíku kutil. Šlo mu to

od ruky,
a pro
Kateřinku
věcí
narobi
. Před
obraz hromadu
Rodičky
Boží, kdež Kateřinka na zemí klečíc
své ranní a večerní modlitby konala,
zhotovil Mach slušné klekátko, dale
vyřezal postýlku pro panny, udělal
truhličku na hračky, také malé
hrabě, lehounký čepek a množství ji
ných tretek pro Kateřinku napletl.
Za to jemu Kateřinka přála, ráda
k jeho práci přihlížela, a dostala-li
od matky něco chytřejšlho k snědků,

řekla, že jest už velká. a že se ne
sluší, abv za Machem na pole a jí
nam dohíhala: zanechala toho ovšem
co poslušné dítě, ale myslila, proč
raděj nezůstala malou, když u Macha
bývati na velkou se nesluší.
Machovi ovšem ujíti nemohlo,
že jej Kateřinka jako druhdy ne—
vyhledává, a s bývalou zrovna děc
kou důvěrnosti k němu se nemá;
ale, uměje se příčiny takové změny
dovtípiti, nermoutil se pro to. Tušil
dobře, že z matčina pokynutí tak
se děje; a poněvadž tomu, co se
sluší, sám rozuměl: byl tak spoko
jen. A předc začasté, zvláště když
se o samotě nalezal, bolestně se za—

mýšlel a jevil tvář hluboce zkormou
cenou. Uhnětala, trápila jej Kateřin
čina co den vzrůstající pannenská.
sličnost. O takové děvče s takovým

věnem budou se ženichové co ne-_

vidět pokoušeti; a toho se Mach
děsil. Proto také nenáviděl Johannu,
máselnici z Letovic, o nížto věděl,
že vedle svého obchoůu nevěstam
'od ženichů a ženichům od nevěst
vzkázaní donáší. Než co jemu bylo
po tom? On, sprostý čeledín a
synek z podraží-, chtčlhy snad na
nejhezčí a nejbohatší děvče v celém
okresu pomýšleti? Vždythy se mu
lidé vysmálil Mach to věděl, uzná.
val svou beznádějnost; avšak srdci
svému, aby nežalostnilo , poručiti
nemohl.
Veden' zdravým rozumem na—
hlížel, že nebude jiné pomoci, leč
aby od Jurnů ze služby vystoupil,
někam hodně daleko zašel, a na
vše minulé aby zapoměl. Chtěl také
nejednoú hospodářovi svůj úmysl
oznamiti, aby se před časem po ji
ném čeledínu ohlédnouti mohl; ale
jak mělo přijít na opravdu, vyschlo
mu v hrdle, jazyk otupěl — a Mach
nepověděl ničeho. Ku konečně od
hodlanosti nedospěl, až teprve po
nemilým výstupu, jakýž mezi ním

.
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a máselnici Johannou se byl u'dál. strakatou vestu, a na krku vysoký
Johanninou bezohlednou a poškleb-. černý obojek, z něhož bílý naškro
nou í-ečí odevřely se Machovi oči. bený límec bez mála až po uši vy
On až dotud soudil, že kromě Pána čníval. Dále měl klobouk perníkové
Boba nikdo neví, co v jeho srdci barvy, žluté kožermě rukavičky a
se děje; a hle! máselnice to věděla v ruce rákoska. Ze byl rozepiat,
a s ní bezpochyby celý okres. Mach spatřily na něm děvečky také stří
se zhrozil; a poněvadž nechtěl, aby brný řetěz od hodinek, na němž
sobě lidé na něho ukazovali, usta visel klíček jako z dvacetníka udě
novil nezvratně, že s vypověděním laný, pak ještě několik jiných stří
službyotáleti nebude. Návštěvou brných penizů. potom pečetidla &
ženicha kupce přibyla mu nová po dvě- neb tři červené bambulky, tak
hnutka k zamýšlenému kroku. Chce, žeby vše dohromady na závaží k
bude, musí s hospodářem mluviti, a hodinám postačilo. Ač jako půlpán
toliko na vhodnou příležitost čeká. vyhlížel a příliš vesele nekoukal,
Avšak dříve nežli se vhodná příle nicméně s nimi se zahovořil, a na
žitost naskytla, bylo Machovi nově všelico se vyptával. Chtěl věděti,
hoi'e zažíti, na nového ženichahleděti. či jsou a u koho sloužeji? který to
V neděli po svatém Havle je Jurnův statek? a má-li Kateřinky.
obědvali v Jurnově statku o něco nějakého ženicha? Potom se od nich
později a také déle, než obyčejně. odloučil, a zašel-li do kostela nebo
Hospodář měl nějakou pořízenou “do hospody, to nevěděly.
Vypravování déveček naslou
u starosty, zašel k němu hned po
kostele, a to bylo příčinou opozdění. chali všichni; ale každý jináče do—
Mimo to slavily se téhož dne v jatým býti se viděl. Jnrna se usmí
Sudlově hody nebo-li posvícení, val, Mach bledl, Kateřinka se rděla
bylo více krmí: a proto obědvalo a dech se jí tajil, a Jurnova s pří
se déle. Jurna ani o hodech od zvukem nehrubě radostným zvolala,
svého křesťanského obyčeje \neupu řkouc: „Pro horké umučení! snad
stil, a přibbědě svých domácích to nebude zase nějaký ženich ?“
na obsah slova Božího, v chrámu
Sotvy že dořekla, vrzla od
Páně hlásaného, se vyptával. Jur návsi vrata, na náspi se ozvaly
nová s Kateřinkou byly v kostele hřmotné kroky, a dveřmi dokořán
ráno, a tudy bylo hlavně na děveě otevřenými vešel do světnice mužský
kách, aby na otázky hospodářovy na vlas takový, jakého děvečky

odpovídaly. Vědely jen něco, říkaly byly vylíčily.
Popošed na dva na tři kroky,
páté přes deváté, a. o nějakém sou
vislém celku nebylo ani pomyšlení. zastavil se a pozdravil, řka: „Dej
Když nemohly z místa, přispěl ku vám Pán Bůh dobrý den;“ a poně
pomoci Mach, a tak se ta milá vadž hospodáře i s čeledi ještě při
zkouška ukončila.
stole zastal, doložil toto: „Raě Pán
Včil teprvě děvečky sobě od Bůh žehnat.“ To pověděv zůstal
dechly, a oběda sobě přály. Měly státi, a hleděl do klobouku, jakoby
z čeho; nebot bylo masa vařeného tam odtud něco předčítati měl.
i'pečeného, a ani koláčů nescházelo.
Ženské příchodem neznameho
Za dobrého rozmaru a ž: se otázek hosta jaksi poplašeny, zvedly se od
hospodářových už nebylo báti, vy stolu; Mach pomodliv se zticha uči
kládaly děvečky, co se.jim na cestě nil po nich, a toliko hospodář zů
do kostela přihodilo. Dohonil je ně stal na svém místě. Nevěda, kterak
jaký obasník nevelký a zavalitý, na pozdrav právě pronešený honem
nepříliš mladý, a musil býti přes— odpovědiíi, teprv po malé nesnází
polní, proto že ho neznaly. Měl na pronesl toto: „Děkujeme a vítáme
sobě šedý kabát a šedé spodky, vás. Pojdte dále, sedněte ke stolu,

.
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a libo—li, okuste našich posvícen litoval Jurna. „Já vám ani řídelem
ani jalůvkou posloužiti nemohu.“
ských placek.“
„Nedělá nic,“ usmál se zá
„Děkuju, jakoby se stalo,“ za
míteul příchozí pohostinství hos o pisník Vírskěho mlýnu, a po bradě
dářovo. „Placky, třeba pšeničpné, se pohladil. „Není-li to ani ono,.
nejsou u nás nic vzácného; neboť může být něco jiného. Vždyť víte,
ve mlýně, řku v takovém mlýně, jak bývá, že ženichové vezdy pod
jako je. náš mlýn, není o ně nouze. nějakou záminkou přicházejí. Co
Ale sednout —,to třeba, abych jsem dříve o řídeli a o jalůvce pro
hodil, bylo jen tak na plano. Ovšem,
vám spaní neodnesl.“
—Po té přisedl ke stolu na. roh, není mi toho zapotřebí; neboť kdo
a znova do klobouku se zakoukal. má mlýn, jako je náš mlýn, může
„Pán musí být z dobrého kraje přijít bez záminky a mluvit bez
a z velkého místa .——“propověděl obalu. Vždyť sám náš dvojictihodný
Jurna jako s podivením, aby řeč pán povídal, kdybych ruku oknem
zrovna státi nezůstala.
vystrčil, že se mi na každý prst
„ 0 si myslíml“ odfouknul nevěsta připne.“
sobě neznámý, a klobouk položil
Jurna, jehož rozmluva až do
stranou. „Vírský mlýn, to je ně tud jaksi bavila, pojednou se změnil.
jaké místo, tomu se řiká — „sly— Usmev z tváří zmizel, a úplná opra
šijoul“ Troje složení, pila, olejna, vdovost se tam usadila. Po krátké
lubník -—a vody hundrt! Švarcava pak přestávce pověděl toto: „Po
je nějaká řeka — té se říká „onil“ spůsobu vašeho pozdravení a že se
Nepromrzne, nepřeschue nikdy; a o dvojictihodném pánu zmiňujete,
když žubárníkům na potocích v led poznávam, že nejste katolík; dle
nici pavouci přadou a vrabci hnizda toho pak, co jste (: řídeli a o ja
delaji: u nás teče vody plným ko lůvce pověděl, soudím, jakoby jste
se o mou dceru uchazeti chtěl.“
rytem!"
'
„Na mou věru,“ zvolal ženich,
' „Věřímrád,“ připouštěl Jurna.
„Viděl jsem Švarcavu v Tišnově a „vyť znáte hádat, jakoby jste s ci
musím říci, žeť to krásná reka. O kány byl chodili“
„Děkuju za poklonu,“ odpo
mlynáře na takové stale vodě je
hej! Tentě naproti jiným učiněný věděl J_urna, opravdovým býti ne
Kubík“
přestav. „Spolu však známo činím,
„To si myslim!“ odfouknul žeby v dotčeně záležitosti každého
sobě schloubce "na rohu podruhé. dalšího slova škoda bylo. Já svou
„A ten Kubík, to jsem já! Zápis dceru za nekatollka neprovdám.“
na Virský mlýn mám v kapse, a
„Ai, ai, ai,“ divil se ženich a
oči yyvalil. „Nechtěl byste pově
hospodařit mohu od minuty.“
„Přeju vám štěstí,“ uklonil se diti, proč?“
Jurna sedě;'„a věru nevím ani, čemu
„Proto,“ znělo za odpověď,
vaši vzácnou návštěvu přičísli-“
„poněvadž smíšené manželství pu

„Víte pantátol“ jal se vyklá kladám za veliké, velikánské ne
štěstí. Muž a žena mají býti jedno
tělo, jedna duše; jak se ale ve věci
nejsvětější, jak se v naboženství
rozcházejí: po blahodárné požehnané
oné jednotě jest, musí být veta! Tu
pak štěstí manželské, blaho rodinné
hned ve svém základě jest porušeno.
šel jsem, abych jedno i druhé vy Než politování nejhodnějšími jsou
hledal.“
dítky, z takového manželství zro
.Netreňl jste na pravé místo,“ zené. Vidouce rodiče každého jinou

d'ati hospodářem od minuty býti
mohoucí -—“ na tak0vém mlýně,
jako je náš mlýn, to aby člověk
pol—ád'něeo obstarával. Hned to,
hned zas ono schází. Včil u pří
kladu potřebuju jílem na řídel, po
třebuju jalůvku na příchovek, a vy
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cestou kráčeti, a s_lyšíce nezřídka saři hledati nemusil. Domluvili jsme,
že, co matka velebí, otec potupuje: odejděte v pokoji.“
upadají chuďátka v zmatek, z ně
_Zenich se vzchopil, a zrovna
hož otupělost náboženského citu a jako jeho předchůdce hned u stolu
'žalostivá ve věcech víry netečnost klobouk narazil, a. bez pozdravu na
nutným spůsobem se rodí. To však, rozloučenou ke dvé'rům uháněl. Že
nebýti ani studeným, ani horkým jest však nohy lépe zdvíhati uměl, pře
kročil osudný Jurnův prahěťastně,
před Bohem zlo největší.“
„Vy naděláte brikul,“ durdil & bez nehody svého předchůdce
se ženich bez naděje, ,',jakoby skála pryč ze statku peláěil.
nad naším mlýnem sesypat se měla.
IV.
A já. přede znám hromadu takových
. _ Dobře pověděl Mach, že se se
manželství “a vím, že nejedno z nich
ženichy roztrhnul ranec, a že se
je vydařené a šťastné.“
„Ze u nás na Moravě,“ vy pořád trousiti budou: Ještě neuply
kládal Jurna dále — „takových nul týden, ještě se MachOvi ani pří
manželství bohužel stává, vím já ležitost neudála, aby hospodářoví

také; žeby ale které z nich tak vypověděl: a hle! ve statku jsou

šťastné a vydařené-bylo, jak se do opět námluvy. Totě jako 'z udělání!
Ve čtvrtek brzy po ránu nový
mnívátez" na to .věru přísahat bych x

nechtěl. Holenkul ony jsou ve světě ženich se dostavil, a tenkráte ne
věci, nad nimiž jen skrytě slza se přišel sám. Takto,od pohledu je
roní, a s kterýmiž lidé na trh ne chlapík, dosti zrostlý, všady plný
běhají. Toliko v"ediném případu a nadělaný jako měch-žitem nabitý;
možné jest, že rozdílnost víry mezi houserů a psů po cestě věru báti
sta má s sebou,
manžely klidu neruší, a sice tehdy, by se nemusil!
když jeden jako druhý víru svou dítě není: také promluvit mohlby
má za pecku; při čemž pak ale dovedsti; a přede nepřišel sám, a
oba dohromady ani za pecku ne =d'ružbu sobě na pomoc přivedl!
Družba, nevelký hubený člo
stojí.“
„Vidíme, vidímel Takové o ivíček v dlouhém poněkud vyrudlém
:kabátě,
jest mrštný jako ouhoř, po
Jurnovi, po celém kraji chvály —
a vy jste zatím ze všech zakutilých hyblivý jako rtut, a dle toho, co
za
malou
chvílku pověditi dovede,
papeženců ten nejzakutilejšíí“
viděti jest, že hubě darmo jísti ne
„Panelu ozval ge pohaněný dává. Pochází ze dánic, jmenuje
nad obyčej prudce. „Setřte domá se Mifka, a platí po celém tamněj
cího práva, a dávejte pozor na ř'ečl ším okolí za čtveráka a člověka
Já sebe od vás pro své náboženské velmi nadaného. Písničku třeba
přesvědčení ve svém vlastním domě devadesati slok udělá za malou
ani chlapeckou přezdívkou tupiti ne chvíli, nad. kozlem, když v pondělí
dám. Co by jste vy tomu říkal, 0 hodech stat býti má, vyvede ká
kdybych vám u vás ve mlýně zaní, že se přítomní smíchem zrovna
„beranů,“ aneb tak nějako měl ohýbají, a žida o ostatcích nikdo
spílati?“ —
'
po celém Jihlavsku jako on před
„Hromel vy mně u nás ve staviti nedokáže. Po svatbě, při které
mlýně takového něco říci? Já bych družbu nedělá, nic není, a námluvy
vám ukázal, kde tesař díru ne zřídka kdy bez něho se odbudou.
chall'f —
,Zná mluvit jako kniha, bere všechno
„Měl byste dobře,“ doložil „do rýmů, a nejednomu nesmělému
Jurna. „A právě proto i já vás na. ženichovi výbornou službu prokázal.
Do světnice u Jurnů vešel
vaši prostořekost pozorna činím, !
abyste pak třeba také díru po te !první, a po obvyklém pozdravení
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co starý známý sobě počíná, ač ho
Jurnovi jaktěživi neviděli. Hospo
dáři a hospodyni podává ruky, těší
se stálému zdraví, prosí za odpu
štění, že prah vzácného domu vše
tečně překročil, a při tom neustále
po ženichovi se ohlíží, všelijak zna

Na to družba: „Co není, snadno
může býti; nebot tak jest v lidském
živobytí, že se hory nescházejí ve—

čer ani ráno, ale lidé ano. Příklad
toho máte na nás, jenžto jsme na

vštívili vás co hosté neznámí a ne
zvaní po dlouhém dost putování.

Však příčina naší chůze je předfi
rn_ení_dávaje, aby po něm činil.
Zenich, v_lesklém zeleném ka— ležitá tuze; nebot tuhle Honzíček,

šlechetný mládeneček, ustanovil že
svůj stav promění, a že v bázni
Boží se ožení. Tu pak vyhlídnul
si stezíčku, kteráž vede k upřím
nému srdíčku — a to srdíčko pod
vaší střechou bije, — nebot krásná
Kateřinka tady žije.“
„ lověčel“ zvolal Jurna. a měl
oči od tajeněho smíchu jako upla
kaně. „Vyťmluvíte, jako byste na jar
marky písničky komponiruval. Na
šinec na obyčejnou mluvu. uvyklý
má co dělat, aby vám rozuměl. Než
tolik předc chápu, že jste naší Ka
teřince jako ženicha přivedl. A jak
medle jste o ní zvědělí? vždyt ji
ani neznátel“ —
Družba odpověděl: „O fialce,
co ve trávě sedí, třeba skryta byla,
lidé předce vědí. Po vůni, kterouž
oplývá, snadno nalezena bývá. Tak
se vede ctnostné panně, o níž chvála
přes potoky, stráně dostala se, co
radostná novinka, ze Sudlova do
naproti Jurnovi, započal takto: „P.o—Domašínka. Jen včil af. nikdo ne
koj buď temuto domu, štěstí zdraví brání, když mládenec k ní se sklání,
k tomu: na světě dobrého hojnost za “manželku pojmout ji hotový,
a po smrti věčná radost! - Takové Janek syn Dvoračky vdovy. Do
jest naše přání a upřímně vinšo stane se do živnosti, kde jest všeho,
vání; dále pak na doplnění vzka chvála Bohu, dostil“
zuje vám pozdravení tuhle Hon
„Ano, anol“ ozval se ženich
zíčkova maminka, kmotra Dvoračka na nové pokynutí družbovo hláskem
z Domašínka.“
jestě tenším. „Naše maměnka po
To pověděv ohlídnul se na vídaly, že se u nás zle mít nebude.“
ženicha, jenž hlasem, na svou- po
„Divná věc,“ pozastavoval se
stavu nad obyčej tenkým, pronesl Jurna, „že_,_jste až k nám po ne
toto: „Ano, ano — naše maměnka věstě zašlil Ríkávají, na dobré místo
povídaly, že vás vzkazajou na sto že netřeba daleko pro ženu choditi.
Což tam u vás děvčat na vdání
krát pozdravovat.“
„Děkujeme pěkně za pozdra není?“
vení,“ odvětil Jurna, a měl co dě—
„Děvčat jako kvítí,“ —-vpadl
lat, aby smíchy utajil. „Nemám sice družba honem do řeči,“ ano děvčat
jako
kvítí,
z nichž by každá Home
potěšení, abych Dvořákovou znal,
ale o Domašlnku vím.“
zíčkovou chtěla býti; ale hoch u
6

bátě a s velikou mašlí pod bradou,
jest svého družby učiněný opak.
Pohybuje obrací se nemotorně, jest
jako prkenný, a nejradš by na. jed
nom místě státi zůstal. Také špatně
chápe, a přes všechny posuňk
družbovy dosti nesnadně toho do
vedl, že Jurnovi a Jurnové ruky
podal, ni slova nepromluviv.
Jurna, vezdy přívětivý &vlídný,
pobídnul nenadálých hostů, aby se
posadili: a sám jako profpřík-lad
první za stolem se uhostil. Ženich,
jenž dle všeho na posezení držel,
ukazoval se docela ochotným, po
vyzvání hospodářovu učiniti; ale
prozatím nesměl. Na zvláštní zna
mení svého průvodce zůstal státi, a
mačkaje klobouk v ruce, celý za
stydlý do země hleděl.
Zatím se družba nápadným
spůsobem napřímil, odkašlal dva
krát po sobě, a stoje tváří v tvář
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komedii učinil konec, musim vám
říci,že jsme na dceřino provdání
ještě ani nepomyslili. Na to bude
času třeba za. deset roků; a tak
dlouho čekati ženich bezpochyby
nehodlá.“
„Čekat?“ ozval se Honzíček
z Domašlnka. „To nejdel Naše
maměnka povídaly, že židák ž By;
slříce už také čekat nechce.“
„Jaký to židák?“ otázal se
přes straně á. potoky z Domášlnka Jurna s patrnou ZVědavostí.
„Inn víte,“ odp0věděl ženich:
do Sudlova přiVábilo! Myslil jsem
tak hned. Náš pastucba říká, že „ten přizerzalý. o němž naše ma—
nicha z daleka že zapotřebí ze měnka povídaly, že mu není co
všech stran ohledati, jako zlodějský věřit, a žeby nám mohl dali živnost
.
chleb. Ještě dobře, ie-Ii to jen tak na buben.“
Tímto vyznáním ztratil družba.
nějaký domácí Boží dárek, při němž
dlouhého ohledáváni není zapotřebí.“ mysl i s hlavou. Cítil, že má půdu
Družba nenadálým obratem podrnohama pryč a že je po všem.
věci i řeči přišel jak se říká. z kon — bpoulil ústa, chtěl mluvit— ale
ceptu. Vrtil sebou, přeštlapoval, a ono to nešlo. A poněvadž to nešlo,
zlostným okem po ženichovi něko soudil že bude nejlíp, aby sám ode
likrát mrštil. Než konečně se zpa šel; a již také po dveřích se ohlížel'.
matoval a. promluvil takto: „Při
Jurna, znamenaje co bude,
mlouvám se za mládence ctněho, chtěl míti závěrečné slovo, řka:
nezakusil hněvu vaš-eho za to, že „Jak žid čekat nechce, a u nás
z nezkušenosti dopustil se zpozdi bez čekání “ničeho byste se nedo
losti.“ —
čekali: tož nezbývá, leč po jiné
„Uchovej Bůh, abych se hně nevěstě se podívati. Přeju vám
vall“ odtušil Jurna za nejlepšího štěstí k dobrému pořízení na jiném
rozmaru. „Dověděl jsem se pravdy, místě. Abych vám ale ničeho dlu—
a pravda jest mi vezdy milá, ať žen nezůstal: můžete sobě ke všem
odkudkoli a. jakákoli. Z ostatku těm zdařeným rýmům a veršům, co
nejsem dnešní a vím, že mládenci jsem jich dnes od vás slyšel, pama
za našich dnů vůbec více věno než tovati a cestou třeba zanotiti ještě
nevěstu hledají.“
tento: 'ivnost na buben, svoji ne
Družba takováto přímá slova budeml“

vzdálí hledá zdaru, jako Abraham
svou Sára.“
„A naše maměnka povldaly,“
doložil ženich, ale tenkrát bez pn
kynutí, „že tam ty naše děvky mají
,'věna v punčoše krejcar, troníkem
zašitý; & k nám, že je potřeba
peněz.“
„Aha, teď to vyšlo!“ rozesmál
se Jurna z plného hrdla. „Tak ona
to nebyla jen ňalka a vůně. co vás

„Takby ztoho jako nebylo

%okládal
za povolnost
ochotu.
yl hned jako
na koni, &
a aby
zá nic?“ otázal se ženich Honzíček,
ležitost celou jedním rázem přivedl jakoby byl dobře nerozuměl.

„Nebude, nebude.“
k žádoncnému konci, spustil, jak
následuje; „Nebe na nás se usmívá,
„I, necht si!“ potěšoval ženich
pantáta se vlídně dívá; z jeho řeči sebe sám. „Naše znaménka povídaly,
svítá. mile, že není daleká chvile, kdybyste nechtěli, abych se vás
kde krátkým slovíčkem „ano“ Janu neprusil.“
Družba už držel za kliku, Hon
Kateřinky navždy bude přáno. O,
_vyřekněte _toho slovíčka, aby za— zíček stál těsně za ním; a v takovém
plesala srdíčka ženíška Honzíčka, pořádku ze statku odešli.
nevěstinky Kateřinky.“ '
v.
„Milý brachulu zavrtil Jurna
záporně hlavou. _„S tim „ano“ ono
Po celém Sudlově nebylo jiné
to tak rychle pepůjde. Abych celé řeči, leě o ženiších, co „jich tu
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v krátké době za sebou 11Jurnů na jináče, nežli jako dříve, se choval.
námluvách bylo. Míněni o té věci Býval smuten, neusmál se, nepro
bylo rozličné. Moudřejší lidé ve mluvil na. ni, měl-li s ní třeba jen
vsi pravili, že tak docela přirozeno, na chvílenku zůstati samoten, honem
poněvadž děvče s bohat'm věnem se vzdálil, ba i práci, v nížto se
od _jakživa vzácno a hle áno bývá. Kateřínka účastnila, zjevně se vy
Méně moudří soudili jináče. Otcové, hýbal. UbOhé děvče, ježto Machovi.
Jurnovi nepodobni, kteří na místě hned od dětinství přálo, nemohlo
hospodářství sklenky sobě hleděli, toho snésti. Jednou v zahradě Ma
tropili sobě v palírně z Jurny smíchy, chovi schválně'nadešla, a když on
že prý sobě ničeho nepřeje a jen s očima sklopenýma mlčky chtěl
lakotí a_hromadí, aby to nějakému minouti, sama—jej oslovila, řkouc:
cizopanskému obejdoví do chřtánu „Machul co jsem učinila, že se na
Vstrčil. Chlapci na ženění se mrzeli, mně hněváš?“ —
V
Machem to škublo. Zárlivost
že jim lidé, ďas ví odkud, do zelí
lezou, a soudili, že by se ženich pro v srdci tutlaná k nevinnému slovu
Kateřinku také v domácnosti našel. Kateřinčinu hrozila. provalením, &
Děvčata na vdaní, ale bez ženichů, slova trpká tlačila se Machovi na
užírala'se závistí, a.matky takových— jazyk. Než zpamatoval se. Nechtěl
to lichých nevěst, přizvukujíce dce se prozradíti, nechtěl ani poklidu
rám, řikaly: že snad pro tu_Kačku dceřina rušiti, ani záměrům rodičů
naposledy nějaký baron v kočáře v cestu se stavěti, a slova trpká
štastně epolknul. Usmál se jak mohl
přijede.
_,
Měli-li lidé ve vsi, jichž se nejklidněji, a odpověděl toto: „Mu
vlastně netýkalo, těch ženichů plné sil bych hřešit, kdybych se na tebe
hlavy:_tož tím více ve statku. Jurna hněvati měl.“ .
„Tak mi podej ruky na dů
se mrzel. Učíniv poptávku po že
nichu kupci a mlynářovi, dověděl kaz, že se nehněváš,“ — žádala

se na jisto, že oba, zrovna jako Kateřinka. A Mach učinil, jak
Honzíček z Domašinka, se svým chtěla. —
Když však ucítil, jak se ruka
majetkem jsou na. kahánku. I bylo
mu až líto, že _po jeho poctivě na Kateřinčina chvěje a pálí: udělalo
bytém jmění pasou lidé snad lehko se mu tak podivně, tak bolně i
vážní a, hýřivi, aby je co záplatu sladce, že se sotvy na nohá'ch udr
na svou mizinu uchvátili; a proto žel. Pohleděl Kateřince do očí, a
se mrzel. Jurnové ovšem lichotilo, její pohled byl měkký a něžný —
že má dceru tak náramně vzácnou; a slza kanula jí po tváři. Mach
když ale od manžela uslyšela, že byl překonán, pevný jeho úmyslse
jdou ženichové za věnem a nikoli viklal, a slovo vyznání sedělo mu
za Kateřinkou a že, kdyby věna na jazyku. Avšak i_tu šťastně se
nebylo, o Sudlov žádný z nich by zpamatoval. Chtěl odejíti z domu
nezavadil; tu arci sinateřská její co. muž poctivý, osten bolu po sobě
marnivost ocbábla, a ona mrzela zůstaviti nechtěl — a proto—.mlčel.
se také. Nejhůře však bylo Kate Tolik ale poznával, že by podruhé
řince. Tísni a nevolí“ mohlo se jí při takové zkoušce třeba neobstál
srdce rozskočíti. Nařikala matce, a tudy ustanovil, že bez-odkladu
že-jest neštastná, že pro ty dotíravé hned na místě odejde.
Vyhledav hospodáře na srubě
namlouvače zbytečně jen do řečí se
dostane, a hrozila, že z domu uteče, zaměstnanébo, z kratka a určitě
kdyby nadále pokoje míti neměla. úmysl svůj jemu vyjevil. Jurna byl
Co ubohou takovouto hořkosti překvapen a řeči Machové velice
naplnilo, bylo to, že Mach hned od se divě, tázal se, co semu v domě
návštěvy ženicha kupce k nídocela nelíbí, aneb v čem zkrácení trpí?

€*
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Mach jistil, že sobě nač naříkati níma očima měřil. Řeč přišla na to
nemá, ale, jak jedná, že jednati ina ono, až se pán také Jurnových
musí. —
optal, čím sobě v neděli a ve svátek
„Tak měj předc rozum a čas krátějí. Jurna odpověděl, že
mluv jasnějil“ vybízel Jurna bez čas, co ho po službách Božích vy
mála jako rozhněyán. „Já myslím, byde, trávějí čtením, o něž se jim
že nemáš příčiny, abys úplné dů stará Moravské a eské Dědictví,
věry ke mně míti nemohli“ —
a mimo to že vypomáhá pan farář
Ale Mach soudil, žeby důvěr zapůjčováním knížek ze sve kni
ným všeho sdělením hospodáře na hovny. Rozumí se, že Jurna sobě
sebe navždy rozhněval. Tou pří tu svou zábavu na záverěk pochvá
činou nechtěl s barvou ven, a po lil, a za vyražení člověka, křesťan
řád jenom na svém stál, že jak činí, ského nejdůstojnější, slavně vyhlásil.
Pán ale v tom ohledu s Jurnem
činiti musí, a že samo svědomí tak
činiti jemu přikazuje.
nesouhlasil-. On přítelem čtení nebyl
„Když jest tak a důvěry mi a pověděl, že se těmi knihami jen
popříti nechceš,“ — pověděl Jurna: hlavy lidem matou a národní zášti
„tož dělej, jak Boha znáš. Avšak podněcuje. Dále buboval, že ta
pro pořádek v domě i pro lidi až hloupá čestina i úřadování znesna
do vánoc d'održeti musíš. Zatím sobě dňuje, a při tom sobě vyjel na
toho kroku budeš moci rozmysliti.“ kněžstvo, řka, že ti černí všemi
Mach, ochladnuv zatím na těmi zmatky vinni jsou, a že svr
mysli i v srdci, uznal, žeby náhlým chovaný čas jest, aby se jim křídla
odchodem jen podnětu k daremným přistříhla.
řeěím zavdal. Proto slíbil, že do
Jurnu z takové řeči rozpalo
vánoc dodrží, a spolu pevně sobě valo horko, mírnil se však," ale zej—
předsevzal, že se bude míti na po ména duchovenstva zastati se ne
zoru, aby zkoušku, jako dnes, po opomenul. Nápřed pánovi dosti dů
druhé odniknouti nemusil. '
vtipně pověděl, že duchovenstvo,
neděli po svatém Martině kdyby už po oděvu jmeno míti
měli ve statku hosta. Přijel po mělo, snaze „zlatým“ než černým
jízdecku na koni, byl z okresního slouti by musilo, poněvádž při Bo
města a zastával službu při úřadě. hoslužbě a při posvátných obřadech
Jurna, ač s ním dříve činiti neměl, zla'totkaných ornátecb a pluviallch
od osoby jej znal, ale jináče více vystupuje. Po takovém uvedu zá
o něm nevě ě .
sluhy Moravského kněžstva sprave
Navštěvy pánovy se ve statku dlivě uznával a slušně vynášel, až
nelekli. Stává se, že páni třeba od na závěrek s nadšením zvolal, řka:
od okresu všelicos pro domácí svou „Všechna čest, všechna chvála našim
potřebu u hospodářů na vsi sobě duchovním! Oni pocházejí z lidu,
objednávají, poněvadž koupě na
znají opoaáeby
lidu, a oo jeho
jeho
vzdělání,
jeho ušlechtění,
trhu s plehlivá vezdy nebývá. Tím oni
sobě urna neočekávanou návštěvu uvědomění pečují po otcovsku. Při
vysvětloval, a o uctění hosta peči tom stavějí na základě pevném, sta
měl. Jurnová předložila Martinské vějí na základě svaté víry, a. proto
rohlíky, ovoce a co lepšího ve špi dílo jejích potrvá. Třeba za naší
žírni bylo: Jurna poslal pro pivo, a zbrklé doby některý ten nepotatilec
měl radost, že pán poctou nepohrdá. o ně svůj nečistý jazyk brousil:
Pán byl hovorný, a u Jurnů však bohdá přijde čas, kde nepopi
se _jemu velice líbilo. Chválíl po ratelně zásluhy našeho duchovenstva
řádek po celém domě, čistotu ve dojdou uznání nejskvělějšího, a po
světnicr, pečivo na stole; při čemž tomstvo bude jemu vděčně žehnati

Kateřinku, když se ukázala, zvlášt-lna věkyl“
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Pán zůstal jako omráčený. Ta
kového odporu naproti svým osví
ceným náhledům se nenadél. Měl
ovšem všelico za labem; poněvadž
ale-s Jurnem na žádný spůsob roz
kmotřit se nechtěl, držel za zuby.
Velmi obratně přivedl řeč do jiného
koleje, a měl se zrovna ůzkoatlivě
na pozoru, aby nějaké nové rozhor
lení ze strany Jurnovy nevyvolal.
Konečně obrátil řeč na sebe
a na své poměry. Pověděl, že jest
vdovcem a velmi diitklivými slovy
dollčoval bídu, v jakéž se muž
octne, když věrnou družku života
a obezřetnou hospodyni byl ztratil.
Neni mu lze, aby nadale tak zůstal,
a musí chtě nechtě se oženiti.
Jurna i Jurnova stejného s
nim byli náhledu 8 myslili, že snad
nic tak příliš těžkého nebude, aby
sobě hodnou paničku vyhledal.
Pán sám nepochyboval. Po
chlubil se, že má. postavení pěkné,
a že s nim paní zle míti nebude.
Jen těch ženichovských pocházel;
se bojí, poněvadž pro muže jeho
věku a stavu se ani neslusejí. Přeje
sobě, aby trefil na. rodiče moudré,
jenž by jemu bez mnoha okolkování
a bez dlouhých průtahů dceru dali.
Jurnovi oba pana těšili, že se
ti moudří rodiče s pomocí Boží

najdou, poněvadž takové zaopatře
ní svého dítěti sotva který otec z
ruky pustí.
.
Pán vyndal z kapsy bilý šátek,
otřel sobě pot z čela, odkašlal a
pronesl toto: „Jak ncchtělihy 'ste
v
těmi moudrými rodiči byti?
Věřte, lepšího opatření své dcery
se nedočekate !“ —
Včil zůstal Jurna jak omrá
čený. Takového konce neočekával
a byl na rozpacích tou měrou, že
slova pronésti nemohl. Sebral se
konečně, a celý pánův navrh jako
za žert přijímal. Ale pan nežerto
val, myslil to do oprávdy a. chtěl
vědět, čeho se má. nadíti.
„Můj Bože, můj Bože!“ spinal
ruce Jurna. „Děvče neznáte, dnes

jste je spatřil poprvé, — a chcete
je za manželku !“ —
„Naše doba,“ usmál se pán,
„doba železnic a telegrafů jest vů
bec rychlá. a kvapna. Vždyt třeba
na pouhé návěští v novinách ženu
dostati lze !" —

.

„Račte odpustit,“

podotýkal

Jurna; „takové lidičky, kteří v no—
vinách o sobě psáti dávají, že na
odbyt jsou, stavějí se mezi zboží a
zahazují svou lidskou důstojnost.“
„Výborně, vyborněl“ zatleskal
pán rukama. „Já. zrovna tak soudím,
a tudy co řádný muž osobně o vaší

dceru se uchazím. Ostatně nemy
slete, že ji neznam. Nepoznaváme
jen očima, ale také ušima. Já o ni
slyšel, a to mi postačilo.“
„Kam to račíte myslit? naml
tal Jurna. „Takové presté, po selsku
vychovaná děvčisko se pro vás a
pro váš stav nehodí! Mezi sobě
rovnými potratite vší vážnosti, a ta
ubohá. nebylaby, leč za smích !“ -—

Pan némltku Jurnovi porazil
tlm: žet jeho nejvřelejším přáním,
aby zachovalé venkovské děvče a
dceru pořádných rodičů za man
želku dostal. Chce býti štastným,
a jen takto šťastným státi se může.
Na lidské řeči nedbá a na toho,
kdožby jeho budoucí jen pohledem
uraziti se opovažil, na toho by se
chtěl podívati!
„Pred malou chvilkou“ namítal
Jurna dále, — „nazval jste češtinu
hloupou ;“ a naše Kateřinka vedle
milého jazyka mateřského jiné řeči
nezná.“

——

Pán postavil naproti: že jen
tu vysokou, nově vynalezenou češti
nu nenávidí; ale oně,jakáž v ústech
lidu koluje, sobě. váží, ji zná, rad
v ni rozmlouva, poněvadž sam z
matky Moravanky se narodil.
„Také valným přítelem kněž
stva nezdáte se býti“ —-pokračoval
Jurna ve svých námitkách. “„Naše
mu ale děvčisku jest otec duchovní
jako prvni osobou po Bohu. Ono
by vám do očí skočilo, kdyby jste
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se o těch„černých“ nějak neuctivě šlo na rub: Mach všady scházel.
zmínil! -—
*
. Jurna se mrzel, ba mrzeti se ne
Na to vyjádřil se pan: že on
sobě stavu duchovního sám vysoce
váží,. a jeho nechuť že se vztahuje
toliko k těm přemrštěným, co lid
bouří, a české knihy rozšiřují, ba. i
spisují .

'

Mohlo se namítati cokoli —
pán ze všeho se uměl vysekati.
Jurna už nevěděl z místa. Naproti
takovému ženichovi chtěl zachovati
slušnost, a\ ten slušným spůsobem
odbývali se nedal.
_
Konečně uhodil Jurna na štast
nou cestu, an uvaděti se jal, že ta
k0va věc jest velice důležitá., a
jedním rázem odbýti se nedá.
Tomu pan odporovati nemohl.
Nechtěl tedy déle nalehati, dal Jur
novým čtrnáct dní na rozmyšlenou
a pravil, že po uplynutí vyměřené
lhůty pro konečnou odpověd sobě
přijede.
Na tom zůstalo, a. s takovou
pan odešel. Než cesty pro konečnou

odpověd milý'ženich mimo nadání
byl zbaven. Hned třetího dne po
své návštěvě obdržel ze Sudlova psaní.
Otev'rel je kvapně, přečetl rychle
-— ale po přečtení nastojte: na sto
kusů

roztrhal

—-—a' ve statku

více neukázal.
"

se

'
Vl.

V Sudlově se domnívali lidé,
až nastane masopust, že potahnou
ženichové k Jurnom procesím, když
jich tam před adventem už tolik
bylo. Než ve svém očekávání ten
krate se zmýlili. Po celý masopust
ženich o statek nezavadil, a bylo
dobře. Nedařilo se tam ženichům
hned před adventem, a včil tím
hůře byliby pocházeli.
ach před novým rokem ode
šel ze služby: a 's ním odešla z domu

všechna radost, všechen klid, vše
chna spokojenost. Jurna, řádnému
čeledínovi tak dlouho uvyklý po
hřešóval Macha v každou chvíli, na
každém místě. _Práce se nedařila,
nic nebylo na. svém místě, všechno

přestável a sám na sebe se hněval,
že hodného čeledína. kdy ze stavení
pustil! Takó Jurnová. Macha lito
vala, a, vidouc manžela neustále ne
vrlého a příčinu jeho nevrlosti zna
jíc: lítovala tím více.
K hoří jednomu přidalo se
druhé, a, to byloještě větší. Kate
řinka hned od nového roku počala
postouávati. Měla špatně spaní, v
noci vzdýchala, ztratila chut !: jídlu,
celá. se spadla, byla bledá, a bývala
smutná. Matka. od dcery neustale
věděti chtěla, co jí schází: a Kate

řinka vzdých'ajícříkala, že nichtec
ji chtěl zaVézti do města, k lékaři,
_aleKateřinka tvrdila, že ji nic není,
a lekař žeby jí nebyl platen.
Cela ves to ví, že Kateřinka
churaví; ba lidé, jichž se netýká„
vědí více, než sami rodiče. Děvčisko
prý má nejspíše souchotě, a kukačku
slyšeti, růže trhati už nebude. Staří
sobě na ní přiliš zakládali, pro ty
ženichy počali zpýchati, a Bůh je
tresce. Tak povídaly kmotry klepny,
Jurnovým nepřející; a bratři z mokré
čtvrti se vysmívali Jurnovi v židovně,
že co namamonil nebude mít ani
komu dáti, až mu dcera umře. Ale
patří mu tak. Proč _je takový chran
chtil, jenž sobě ničeho nepřeje, a
po celý rok mezi sousedy nevyjdel
Pověst o Katerinčině nemoci
roznesla se po celém okolí, a to
tuším bylo příčinou, že ji ženichově
na pokoji nechali.
_ inula zima, nastalo jaro, a
s jarem nastávaly věci, pro něž
Sudlovětí na všechny běžné zaleži
tosti domací, ba i na Kateřinčinu
nemoc zapoměli. Povídá se, že bude
vojna. s Prusy, a že bude jistě.
Samy noviny vojnu za nezbytnou
vyhlásily; propukne, musí propuk
nouti co nevidět. A v skutku, ona
propukla! Bojovánot v_ echach
rychle za sebou na mnoha místech,
bojovanot bohužel velmi neětastně!
Naši coufají a nepřítel za nim'i jak
povodeň se hrne! Už přitáhl od
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Litomyšle do Poličky, a ze všech k srdci, zpoměl jsem na. vás, a na
stran do Moravy vniká. Pobírá do měřiv sobě nejpřímněji letěl jsem,
bytek, pobírá obilí, po'hírá vše co aby vás nezvani hosté nepřekvapili.“
se mu hodí, a ví na vlas, u koho
„O, Mášku! můj drahý Mášku !“
ve vsi co bráti jest. Nevná milo přivítalJurna bývalého čeledína s ná
srdenství, na prosby nedá, a nej ručím otevřeným. „Právě jsem na tě
hůře se děje tam, kde po německu myslil — Bůh sám tě posílá! Včil
's ním smluviti se nemohou.
at přijde kdo přijde, jen když tebe
V Sudlově se všechno hrůzou zase máml“
třese. a sám Jurna, jindy tak sta—
Za. malé čtvrt hodinky byla
tečný a rozvážlivý, všeobecnému Prušáků plná náves, a jedno oddě
postrachu podléhá. Zpomíná na lení táhlo přímo k Jurnovu statku.
Macha, lituje že ho ze stavení pustil, Jurna jim vyšel vstříc a Mach, co
a jest o něm přesvědčen, žeby v přív tlumočník, jménem hospodařovým
padu nejhorším celému domu pr; jich vítal, tázaje se, čeho by sobě
spěti mohl. Po německu umí, jest přáli? Prušáci byli neomaleni, chtěli
neohrožený a moudrý pjistét, žeby toho mnoho. Chtěli míti koně na,
s Prušáky dovedl, a pohromu ale-' přípřež, hovězí dobytek na. maso, &
spoň z části odvrátil. Dávno už obilí na mouku. Mach pověděl, že
bylby Jul-na, pro něho dojel, kdyby vůle jejich, když jim Pán Bůh ví
jen věděl, kde jej hledati. Po novém tězství dal, platí za zákon: bez čeho
roce zdržoval se nějakou 'chvíli na být nemohou, aby sobě vzali: a to
Rozhraní u známých; potom ale liko za to se přimlouval, aby ne
odešel, nikomu nepověděl kam, a žádali, čeho bez úplné zkázy hospo
ztratil se, jakby země po něm se dářovy dáti nelze.
Pruěákům taková řeč se líbila,
_slehla. O, škoda, přeškoda Macha!
Jurna svou vranou klisnu hned by a ve svých požadavcích stali se
za to dal, kdyby Macha v domě o mnoho mírnějšími. "Koně nechali
na-pokoji, obilí nasypali do několika
bylo! —
Tak na mysli přemítaje, chodil pytlů, a z dvanácti kusů hovězího
Jurna po světnici s hlavou svislou dobytka vzali jen dva, ovšem že
a s rukama nazad složenýma,-až se nejtučnější.
Jurna, jenž myslií, že poherou
maně před' oknem zastavil, a na \
náves vyhlednul. A hlel v tu právě všechno &statek že obrátějí na rub,
dobu někdo ke statku zabočuje. Zdá div radostí nevýskal, když viděl,
se, že má. na spěch, žene se cvalem, na čem Prušáci přestali. Počínal
a Jurnovi připadá, že ho má. znáti. sobě jakodítě, smál se i plakal po
Protírá oči,.jakoby sám sobě věřiti jednou, a vedle ochrany Boží vše
nechtěl, znovu na venek vyhlédá -— chnu zásluhu Machovi přičítal.
„Máákuí“ zvolal na konec.
a v skutku pospíchajícího poznal.
Jest to Mach, jenž dříve, než bývalého čeledína objímaje.“ To ti
se Jurna od svého překvapení zpa do smrti nezapomenu, za to se ti
matoval, už do světnice vstoupá. odměním, a z domu, kdybys na.
'„Pantátol“ volá mezi dveřmi, a nit hlavu se stavěl, tebe více nepustim !“
S Machem vrátilo se do statku
na něm suchá není. '„Nelekejte se,
budete mít návštěvu od Prušáků! vše, čeho tam za posledních dob od
Trefil jsem se v Březové, když nového roku nebývale. Jurna nebyl
právě několik nepřátelských tlup od k poznání a přese všechnu škodu,
hlavního voje na rekvisice vyjíždělo. jakouž od Prušáků utrpěl, předešlé
Náčelník jedné z oněch tlup, vsedaje nevrlosti pozbyl a stal se opět, jako
na kůň, měl v ruce kus papíru, druhdy býval, klidným a spokoje
z něhož, jako pro lepší pamět, hla ným. Jurnová, vidouc manžela. tak
sitě sobě četl; „Sudloví“ Mně bodlo prospěšné změněného, od srdce se
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tomu radovala; a s Kateřinkou, s tou aby po choleře nepřišla hlavničkaj
stal se pádem zázrak! Nabyla ži a poslední věci, aby nebyly horě
vosti & bodroty, růže jí znovu prvních. Jurna sám sobě netroufal'
na tváříčkáeh zakvítaly: zkrátka a po odchodu lekaře pokynuv svým
ona ozdravěla. Jurna říkal, že ne milým, pravil: „Lekařství lidské ne
schází nie, leč aby ta vojna ještě prospívá; musíme hledati lekařství
přestala, a. potom že se jemu zase nebeského.“ Načež žádal, aby jemu
docela na světě líbiti bude. A—když otce duchovního povolali.
Manželka a dcera daly se k těm
Mach jednou prohodil, ževe statku
déle než do skončení války zůstati slovům do hlasitého pláče, a ne:
nehodlá, vysmál se mu Jurna, řka: mocný káral přísně obou, že pro
„Dej si pokoj Mašku! Po druhé pošetilý předsudek lidský zapomí
nám tuším neutečeš! Já tě tak nají na Boží zaslíbení, jež Pán svá
pevně k domu připoutám, že se tosti umírajíeích přijímajícím také
rozvázati nedovedeš.“
* na pozdravení tělesné učiniti ráčil.
Válka netrvala dlouho. Už za
Otec duchovní přišel, a Jurna,
měsíc proslýchalo se o míru, až co vzorný katolík, svou pobožnost
kcnečně jest uzavřen. Prušáci kudy vykonal s velikou vroueností. Nej—
dříve táhli, tudy opět domů se vra světější Tělo Páně a svátost po
celi, a nějakou ještě chvíli po osa—sledního pomazání přijal u přítom
dách na ubytování zůstali. Také do nosti svých domácích, a po skon—
Sudlova na ubytování přišli, a u čeném svatém úkonu vyndal ze za
Jurnů jich měli dvanáct. Ale to už hlaví svého lůžka zapečetěný spis,
nebyli Prušáei cd prvejška. Ničeho kterýž panu faráři odevzdávaje,
násilně nebrali, byli spokojeni co řekl: „Jet to moje závět, moje po
dostali, a ve všem velmi slušně sobě slední pořízení. Schovejte je u sebe
důstojný otčel a v případu, že by'
počínali.
Zvláště u Jurnů, kdež s Ma mně dobrotivý milosrdný Bůh z to
chem smluviti se mohli, výborně se hoto slzavého údolí do stánků ne
zachovali; a Jurnová povídala, že skonalých slasti povolati ráčil: pro
není možné, aby ti lidé do našich kažte mi tu lásku a závěť mou
byli stříleli, jak jsou hodni.
třetího dne po pohřbu u přítomnosti
Prušáci odešli a v Sudlově se mě manželky a dcery, a někdejšího
těšili, že bude od nepřátelů pokoje čeledína. Macha otevřte a přečtěte.
na dobro. Ale nastojte! ono nebylo; Kdyby mně ale Všemohoucí s vámi
nebot nepřítel nejhorší za. osudného a mezi vámi ještě déle na zemi po
roku 1866 dostavil se naposledy. nechal: tož, jak poprvé do chrámu
Hned po Prušáeích vypukla cholera, Páně díky vzdávat“ půjdu, u vás
a třetí, jehož zlá nemoc uchvátila, na faře pro schovanou se zastavím.“
byl — Jurna. patně se mu dařilo,
Po Sudlově byla jedna řeč,
a první výbuch šeredně hlízy byl že Jurna k poslední hodince pra
až děsný. Jurnová a Kateřinka hrů cuje; ale lidé míní a Pán Bůh mění.
zou a lítostí zrovna mřely, a věru Jurnovi počalo být lépe, okříval
bylo se obávati, aby také neone jako divem, a _vpátek před slav
moeněly. Ale Mach dodával mysli, ností přesladkého Jména nejsvětější
těšil, k důvěře v Boha zbuzoval, a Panny byl poprvé na mši svaté.
nemocného sám a sám s bezpříklad Manželka, dcera a Mach jej pro
nou obětivostí obsluhoval.
' vázeli, a za jeho uzdravení díky
Konečně po kolika dnech še nejvroucnějšimi Pána Boha velebili.
Po kostele zastavil se Jurna
redně zjevy zlé nemoci se zastavily;
ale nemocnému přede líp býti ne na faře. Pan farář, z uzdravení
chtělo. Cítil náramnou mdlobu, byl jeho velice potěšen, nechtěl je' hned
celý zpitomělý, a lékař se obával, od sebe propustiti a vybíze, aby
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dete se musit rozloučiti. Nenít slu
šno, aby ženich a nevěsta pospolu
pod jednou střechou přebývali. Pro
ěež Mach zůstane “na faře, a svého
Posadili se všichni; a'. když čeledína Jakuba pošlu zatím na vy
tak bylo, jal se mluviti Jurna, řka: pomoženou do statku. Ostatně však
„Důstojný pane! Bůh mně divo se přičiním, abyste jeden po dru
tvorně pozdravil, a dny, jež mi na hém dlouho vzdýchati nemusili.“
zemi dále popříti ráčí, co neza
A pan farář skutečně se při
sloužený dar z Jeho svatých rukou činil. Téhož ještě dne vezl jej
vděčně přijímám. Než ostatek svého Mach na kočaře do Brna, kdež při
života jedině a výhradně spasení nejdůstojnějšl biskupské konsistoři
své duše a službě Boží hodlám věno prominutí druhé a. třetí ohlášky
vati, a tudy po zralém všehopuvá šťastně jest vydobyto. V neděli 0
žení chci, aby moje poslední vůle, slavnosti Jména nepoškvrněné Boho
již v rukou máte, ve své plné plat rodičky byla ohláška, a v úterý
nosti zůstala, a ve skutek uvedena na to kopulace.
x Odb valo se vše z ticha; ale
byla. Pročež prosím Vašnost, abyste
mou závěť zde u přítomnosti mých pro to v udlově ticho nebylo. Ta
milých přečísti sobě neobtěžovali“ kového něco, aby jediná dcera ze
Pan farář vyndal ze skříně statku a všeho dědička za “sprostého
zapečetěný spis, zlomil pečet, a čeledína a syna z podruží se pro
z otevřeného listu předčítal, jak vdala: v Sudlevě, dokud pamět
následuje:
* stačila, se nepřihodilo. Tudy nebylo
„Ve jméno nejsvětější a neroz divu, že z toho pošlo řečí přeroz
dílné Trojice Boží. Amen.“
manitých.
„Já nížepsaný nevěda, zdali
Lidé ve vsi moudřejší tvrdili,
mi dnes neb zitra" z tohoto života že Jurna, ač nikdy nic pošetilého
vykročiti a před Soudce věčného neučinil, provdáním Kateřinky za
předstoupiti nebude, ana zlá a ná Macha zrovna alomounský kus vy
kažlivá nemoc v osadě propukla: vedl. Mach jest v každém ohledu
za úplného zdraví a při nejlepším řádný, bohabojný a hospodářství
rozumu o majetku svém činím po rozumí, žeby na každém panství
řízení toto:
direktora dělati mohl. Jurnovu živ
„Všechno svoje zboží movité nost přivedl hlavně on na. ta místa,
i nemovité odevzdávám své milé a na kterých se nalezá; a Jurna při
jediné dceři Kateřině, ale tak, aby jmuv jej za zetě, učinil skutek
ona jen polovičuou všeho zápisnicí správedlnosti & zdravého rozumu.
byla, a zápisníkem druhé polovice Mělo by tak býti všady, aby se
udáním své ruky aby mého býva při sňatcích na ctnost a jiné dobré
ého čeledína Macha učinila; k če vlastnosti více než na peníze hle
muž jim oběma svého otcovského dělo. Má-li jedna strana, nemusí
míti druhá, aby už jednou přestalo
požehnání uděluji.“ —
Mach a Kateřinka zůstali jako to šeredné pořekadlo, že čert vezdy
omráčeni; krve by se na nich byl _na větší hromadu dělá.
nedořezal. Zpamatovali se však, a
Vedle těchto ve vsi moudřej
poklekše před rodiče, ruce i nohy ších byli jiní, kteří docela jináče
eledín prý, ať jest
jim líbali. Oslzeli všichni, ani pana rozumovali.
jakýkoli, zůstane přede jen čeledí
faráře nevyjímaje.
Po vyjevu tak tklivém uchopil nem; a Jurua, že dceru za čeledína
se první slova pan farář, a oslovil provdal, svůj rod potupil a celé
Macha a Kateřinku takto: „Milé usedlé sousedstvo pohaněl. Oni by
děti! jste sobě zasnoubení, ale bu za celý svět tak neučinili; a při

poseděním trochu sobě_oddecbl.
Také ostatních, aby na hospodáře
venku čekati nemusili, k sobě do
pokoje pozval.
'
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obecné hromadě vedle souseda, jenž štěstí Jurnových, mladých i starých,
čeledínem býval, ani za nevím co nezměnili ničeho. A Jurnovi, mladí
by se neposadili., Kamarádi nedo i staří, jsou v skutku šťastni, jak
pi'ové ! palírně-lítovali Jurnova toho pro své výborné ctnOsti kře
statku. Skoda prý na věky takové sťanské v plné míře zasluhují.
Ostatně chodí ve statku vše
živnosti, že se na ni po chrachti
lovi dostane ždímal, kterýž jako chno touž “kolejí, jako. druhdy hý—
předchůdce kromě sirovátky a pod vaío, až na něco. Johana, másel
máslí po celý Boží rok něčeho ji— nice z Letovic, tam více nepřichází.
ného kapku na jazyk nepustí, a Stydí se Macha, a mrzí se, že ve
mezi pořádné sousedy nevyjde. O, svém pro:—okování tak šeredně se
prežel té živnosti! Ta by něco vy pomýlila. Ona předpovědéla Ma
držela! A závistivé kmotry klepny chovi, že jemu „mladý Jurna“ ří
hádaly, že oni se Mach a Katcřinka kati nebudou; a hle! přes její
už dávno znají: a že by svatba tak věěthu lidé mu tak říkají. Proto se
horem pádem nebyla, kdyby být Johana stydí a mrzí; ale jest hlá
nemusila. —
hová. Toho'zajisté vedle ní nenadali
Lidé se namluvili do libosti; se mnozí, že čeledínovi za manželku
ale na věci, která se stala, a na se dostane jediná dcera ze statku.,

Památka osmnáctistoletá
v

umučení knížat apoštolských v “Řime
dne 28. a 29. června 1867.

(Podává.Matěj Procházka.)
]. Význam jubilea tohoto.
Jedna z největších událostí mi něiší, jednak že prý tam cholera
nulého roku jest zajisté osmnácti— zuří a tisíce lidí uchvacuje, jednak,
stoletá památka knížat apoštolských že v těchto dnech v Římě vypukne
ss.VPetra a Pavla, která se r. 1867 revoluce a že mimo to cesty do
v Rímě co nejslavněji konala. Vším Ríma pro množství brigautův (vla
pravem možno říci, že už drahně ských loupežníkův) nejsou bezpečný.
let nezářil Řím v takové slávě, jako Všechny tyto úklady bran pekelných
při této památce. A sláva ta. nezá úplně na zmar “přišly všemohútnou
ležela tak' v zevnějším lesku, jehož ochranou toho, který ku Petru byl
ovšem přehojně bylo, jako raději řekl: „Ty jsi Petr (skala) a na této
v odlesku vnitrného rozhodně ka— skále vzdělám církev svou a brány
tolického smýšlení všech účastníků pekelné nepřemohou jí.“
čem pak záležela hlavně
slavnosti; nebo všickni jako jeden
muž projevovali vznešenou a svatou slavnost ta? Sestávala ze dvou
lásku ke Christu a synovskou—pří částí: nejprve z pouze církevní a.
tulnost k církvi'a viditelné hlavě pak i z občanské, kterážto poslední
její, papeži co náměstku sv. Petra. jako doplňkem onéno první býti
Slavnost ta jest tím významnější, měla. Pouze církeřní časť záležela
že přese všechny úklady Garibal— z velkolepých nešpor dne 28. června
dovcův se co nejnkvěleji zdařila. od papeže s pristojícími biskupy a
Nebo tito, chtíce jí překaziti, roz kardínaly konaných a z veleslavné
trušovali o leě pověsti nejhroz mše svaté dne 29. června, kterouž
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v přítomnosti přečetných biskupův
ze všech dílův světa sloužil papež
a při kteréž několik mučennikův a
vyznavačův prohlášeno za svaté.
Občanská část záležela ve :lavno
stech, které obecní rada Rímská,
pak rozličné akademie učenecké a
větší koleje k oslavě dotčené pa
mátky zařídily'.
'
'
Za svaté vyhlášeni jsou;
1.-Joaafat Kunčevic, arcibiskup
Polocký na Bílé Rusi, kterýž dne
12. listopadu od rozk'olnických Ru
sův pro katolickou víru svou za

vražděn jest.
2. Petr Ajbuesky, kanovník
v Saragosee ve Spanělích. jenž léta
1485 od židův, proti kterým kázal,
najatými zákeřniky zavražděn jest.
3. Devatenáct mučcnníků pří
'mím Gorknmských v Hollandech,
kteří l. 1572 od Luteranů v Brielu
umučení jsou.
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, 4.-Pavel od kříže, rodák špa.
nělský, kněz a zakladatel řádu Pas
sionistů'v čili nejsv. utrpení Ježíše
Christa, gyznavač Páně, jenž !. 1775

v tom, zaříditi zvlašzní vojsko !;
ochraně papežové z mladých dobro
volníků ze Všech národů katolických,
kteřiby majíce lehký šedý šat s červe
nými šňůrami, na malých myslivec
kých Bintách nosili sekací bodáky.
Myšlenka tato francouzského šlech
tice zjednala si brzo průchod nej
prvé u katolíků francouzských.
Mnoho měst francouzských snažilo
se hned také dobrovolníky zlgkati
a města tato vydržují je nyní v Rímě
svým vlastním nákladem. Tak /vy
držuie na př. biskupství Kambraiskě
161 zuavův ve vojsku papežském,

. biskupstvíNantesské66.Arrasské51,

umřel v Rímě.

5. Leonard z Portu Mauricia,
Janovan z řeholy sv. Františka, jenž
první zařídil bratrstvo nejsv. srdce
Páně, a kterýž pobožnost cesty kří
žové a stálé se klánění Christa Ježíši
v nejsvětější svátosti oltářní co nej
vřeleji podporoval a pro svou po
žehnanou činnost 'co kazatel a mi
sionář jmeno apoštola města Ríma
a Italie sobě zasloužil. Umřel co
řeholník Františkangký v klášteře
sv. Bonaventury

landsku i Polsku náležejí, dalo se
očekávati, že z dotčených zemí četní
zastupcové do íma ku slavnosti
zavítají. což také skutkem se splnilo.
Ještě jeden význam jubilejné
slavností nemůžeme-mlčením pomi
nouti. Při této příležitosti zrodila
se totiž ze synovské přítulnosti ke
stolici sv. Petra také myšlenka„ sva
tému Otci k ochraně darovati zuavy.
Myšlenku tu první poiaí a pronesl,
francouzský baron Onffroy. Záležíť

_vRimě 1751.

6. Marie Františka od pěti ran
z III. řádu sv._ Františka, kteráž
v Neapoli andělský život vedla a
l. 1791 zde v Pánu svatě umřela, a
7. „Germana Kousinova, chudá
pastýřka. která ve Francii v bi
skupství Toulonském nevinností, po
korou a podivuhodnou láskou k bliž
nímu proslula al. 1601 v 22. roce
život svůj svaté dokončila.
,Jelikož blahoslavenci .tito na
mnoze Španělsku, Franeouzsku, Hol

Angerské 37, Turonské 32, Metské
8, Toulonské 16 atd. V celku vy
držovalo Francouzsko už minulého
roku přes 600 zuavův ve vojsku
papežském a počet tento horlivostí
katolíkův francouzských se každým
dnem množí. Nelze pochybovati,.že
příklad ten dojde následování také
ujiných národův, zejmena u Vlachův,
Španělův, Němcůvi Slovanův. *)
*) Co toto píšeme, právě se dovídáme,
že k tomuto účelu koná se ve všech
biskupstvich třídenní pobožnost před
vystavenou velebnou svátosti v koste—
lích, kde u dvěří dámy z rodův šlech

tických i měštanských sbírají milo
dary tomuto účelu věnované. V samém
Hamburku ponejvíce protestantském
podali tamnější katolíci r. 1868 krásný
příklad obětovnosti. Kromě halíře
svatopetrského přispěli 7500 franky ku
vydržování vojska papežského, což
činí 4 fr. 20 centim na jednotlivce ze
sboru katolického počítajícího 6400
duší; nad to vydržuje obec tato" ještě
vlastním nákladem své školy sirotčince
a. nemocnice.

92
Ačkoli důchody stolice sv. Petra.
v posledním desítiletí náramně zten
čeny jsoú, přece se sv. Otec na tom
'usnesl, že na den sv. Petra všechny
od chudých lidi v půjčovnách řím

ských zastavené věci vyplatí. Pře
krásný to zajisté a veledůstojný sku
tek křesťanskéláaky, jímžto ovšem
slavnost zvýšena &v pravé jubileum
(ple'sáni) i chudého _liduobrácena.
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Chrám svý Petra se sloupořaldim v Rímě.
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2. Přípravy ke slavnosti jubilejné písma sv., vztahující se vesměs na
v Bím

sv. Petra. Na sloupech postaveni
jsou andělé s věnci a pochodněmí.
Blíž kazatelny postaven vzorek ma
lého chrámu, z něhož vycházeti měly
nesčíslné paprsky zlaté, mající upro
střed obraz neisv. Trojice. Na čty—
rech rozích velkého oltáře pestaveno
osm ohromných svícnů ku podivu
pěkně zhotovených. Více než 30000
střední loď má. zvýší 148 střevíců, svíček připraveno, aby v den slavný
a zšíří 136. Od dlažby až k lu hořely ve chrámě sv. Petra. Stuž
cerně v bání chrámové obnáší výška kami zlatých třásní pokryty jsou
380 střevícův a ku špici kříže 436. výžlabky u pilírův sloupových' &
V bání vypodobněno jest prací mo sloupův samých; i praví se, že se
saikovou (vysazovanou), čtvero sv. jich zpotřebovalo na. 80 tisíc metrův
evangelistův a to v tak obrovských t. j. dvacet míl. Krystalové svícny
rozměrech, že péro sv. Lukáše jest zavěšeny jsou na' všech obloucích
8 střevíců dlouhé. Pod velebnou
v'lodi, kdežto řady voskových svěc
kopulou (bání), nejsmělejším to dí zobrazoval na vrchu věnec, “nad
lem lidského umění, stojí uprostřed nímž vyma ována byla jako na spů—
chrámu velký oltář s točenými bron sob mosaiky všechna slova. písma
zovými sloupy a pod ním kaple sv., jež vystavují předností sv. Petra.
se. Petra a Pavla; všude po stěnách, Oblouky vyozdobily se hedbávím
na oltářích a pomníclch papežů spa červeným se zlatou obrubou a při
třují se mistrovské práce mosaikové, každém měl vláti veliký prapor, na
malířské a sochářské. Přede chrá
němž vyobrazen jeden ze zázrakův
mem rozprostírá se slavná prostra aneb jeden ze slavných činův ze
niná sv. Petra, se dvou stretu sloupo života světcův, kteří v den jubilej ný
vými chodbami obklíčená., uprostřed za svaté vyhlášeni býti měli. Hlou
egyptským obeliskem a dvěma krás běji ve chrámě za oltářem zpovědi
nými vodomety ozdobená.
oblemovala ohromná koruna světla
Chrám tento vykrášlen jest k s veliký-mi paprsky obraz předsta
jubileu s takovou nádherou, jakéž vující Pána Ježíše, odevzdávajícího
již drahně let v Rímě nevldáno; ale svatému Petru klíče, ježto otevírají
ozdobování to prováděno co nej a zavírají nebe. Uprostřed lodi vy
vkusněji tou měrou, aby krásy díla podobněny jsou ze květin a z kry
Michala Angela, stavitele tohoto stalu tiara papežská, klíče a kříž.
chrámu (v 16. stol.), nebyly zastřený. Aby. osvětlení chrámu bylo co nej
Veškeré sochy se obnovovaly a. slavnější, zavěšeno v chrámě na
kromě jiných ozdob byly obzvláštně 1000 lustrů a nastrčeno 20 tisíc
ěalouny, kytky, svícny a lampy svíček z čistého vosku; nebo jiných
upraveny v nevídané kráse. Celé svíček než voskových se v Římě
sloupořadí hlavní lodě chrámové při slavnostech církevních ne
ověšeno draperíí ze zlata a ze stříbra; užívá. —
hlavice sloupův ozdobeny strojeným
Tolikéž prohlíženo k tomu,
' kvítím rozličných barev. Na vnítr— aby báně svatopetrská v celé své
ných stěnách chrámových vzdělány slávě se objevila. K takovému dílu
jsou v modré barvě na zlaté půdě užívá se zvláštních osob, jimž v
a sice na spůsob mosaiky (vysazo Rímě San-Petrini
říkají. Osoby
vaného díla) četné nápisy, vzaté z tyto tvoří zvláštní třídu obyvatelstva
a. jsou jako domovem ve vnitřních

Hlavní slavnost jubilejná měla
se dlti v obrovském chrámu sv. Petra
ve Vatikáně. Chrám tento jest nej
skvostnější a nejmohutnější kostelní
stavbou celého světa.*) Předsíň jeho
jest 224 střevíců dlouhá; uvnitř má
chrám ten-592 střevíců délky; pro

') Viz obrázek na str. 92.

prostorách svatopetrského chrámu
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a v jeho bání. Před každou slav dějově na bání, na. hlavicích sloupů,
nosti jsou náramně činní; běhajíce, na. římsách, na nejvyšším „křížiP“
lezouce a téměř lítajíce ve vzduchu, „To jsou Petr-mi,“ odvětili Rimané,
visíee na cimbuří převysokém, se „dobře to provedli a vždycky se
díce na podnášecích kamenech v jim to zdařívá.“ Ovšem tuší málo
povětří, na hvězdě nejvyššího obe kdo, že celá velestavba téměř po
lisku a na, samém kříži báně, od seta. jest muži, z nichž každý má
kud k moři 'zírajíce vesele sobě svou úlohu, totiž obstarávání čtyr
prozpěvují. Mámet sice i my mezi až šesti p'lainenův v příhodnou
sebou velice odvážlívé zedníky. po chvíli. Pracujit jako pluk vojínův
krývače střech, hasiče, kteří ve výši na svém cvičilišti.
_
Věc ta ač sama. už o sobě
závratně směle pracují; ale všecka
tato odvážlivost nedá se porovnati památná, stává se ještě zajímavější,
se smělostí San-Petrinův.
dovídáme-li se,jak tito vojáci vzdusní
Dupiaovatel do Vídenskýcli no se cvičívají a jaký zvláštní život
vin (č. 146 m. r.) vypravuje 0 ne vedou mezi nebem a zemí. Všichni,
smíruém diju, jejž naň a. na vše jimž jest v noci v bání pracovatí,
chny diváky učinilo slavnosmé osvět bývají za dne přísně uzavřeni._ Sta
lení báně Svatopetrské, které pro rosta, jejž San-Petrini sobě sami
vozují San-Petrini. „Bylo to jednoho vyvolají, bdí nad zachováním tohoto
večera,“ dí on, „když báně Svato předpisu, jsa za to Vatikánu odpo
petrská v celé “své ohenné slávě vědným. I sedávají Petrini co mni»
nad Rímem zářila. Klidně, veliko chové ve svých celách, nedostáva
lepě stál planoucí velikán ten ve jíce ani kapky vína aniž smějíce se
své ohromující slávě pod blednou— nějakou zábavou rozčilovati. Pra
cími na nebi hvězdami'nad tichým vidlu tomuto podrobuje se i nejcvi
a temným městem. Byloť, jakoby čenější; nebo hodiny, kdy v bání
ohnivé sloupy nesly — zářící báni pracuje, travívá mezi životem a
tu a jasněji ještě planoucí nad ní smrtí. Protož i také Petrini ti při
kříž jakoby vrcholem sáhal až mezi vedli to ku takové hbitosti a bez
hvězdy. Nepohnutě po celé hodiny pečnosti, že se nikdo z nynějšího
stáli diváci na náměstí Trinitá de' pokolení na nějakou nehodu při
Monti, kochajíce se v tomto divadle osvětlení .báně dotčené [rozpome
' _
a. poněkud i ve strachu, obávajice nouti nemůže.
' Vstoupíme—li v těchto dnech
se, totiž že by jim toto velkolepé
a překrásné divadlo opět najednou přípravy, dí dopisovatel dále, do
vzato býti mohlo. A skutečně po chrámu sv. Petra,- vidíme tam Pe
čala záře víc a vícehasnouti, mezi triny s největší horlivostí pracovati.
plameny ukazovaly se temné'pro Nejeden cizinec užasnul, vida lidi
story a konečně uhasí skoro ve ty v ohromných výškách velechrámu
škeren svit. Než tu volali Rímané se vznášeti; nebo jako pav0uci sou—_
k cizincům: „Přijde proměna!“ A kají se na provazích, které nitkami
hle za dvě minuty už stala se po se býti zdají, po celém chrámě.
divná proměna ta; nebo obrovský Z okna zvonice nejednou viděti vy.
chrám planul opět ve'velkolepém a věšený provaz, na němž nějaký
mohutném slavnostném ohni jako Petrino ve výšce sta loket jako
dříve, s tím jedině rozdílem, že klučik na houpačce se houpá, aby
oheň ten byl silnější, velkolepější a nohu svou na nějakém výběžku
krásnější než dříve. I tázal se neb průčelí zarazití mohl. Jak
mnohý cizinec s podivením: Což obrovské jsou rozměry velechrámu
pak se po celé stavbě tě vede rou toho, může cizinec nejlépe pocho
rami plyn, aby se tak rychle osvět piti, když vidí Petrina uvnitř chrá
lení provésti dalo? Čili sedí čaro mu na nějaké galleiii pracovati;
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nebo tu se o nic větší nezdá býti
nežli brouk leznucí na stropě.
Jako vlaštovčí hnízda. visejí
lešení, na. nichž Petrino chrám ob
novují neb vyozdobují, podle zdí.
Ve skrovné skřince uzavřený pra
cuje tu Petrino klidné a bezpečně,
ješto dav lidí dole zdá. se mu býti
mraveniětém. Obecenstvo dole ani
toho neznamená, aniž toho zname
nati má„ kterakž tam v'závratné
výšce Petrini ustavičně buší, tlukou
a jinak pracují. Stojíme zamyšlení
vidouce, an Petrino na ramenou
“svých přináší anděla šest střevíců
vysokého & živými barvami na
plátně mslovaného. Najednou zmizí
nam muž ten mezi davem a teprve
za půl hodiny znumenáme jakýsi
pohyb na nižší galerii. Vystavuje
se nam první figura k ozdobě. Jest
to tentýž anděl s trubou, jej': jsme

kaple zavěšeno čtvero obrazů před
stavujících zázračné události, kteréž
se na přímluvu oněch blahosla
venců staly.
Mimo to připravována též ku
slavnostně mši papežské v den 29.
června zvláštní hudba. Složiltě totiž
ředitel papežské kapely Sixtinské
Mustafa zvláš'ní motteto k Offertoriu
o slovech: „Ty jsi Petr a na té
skále vzdělam církev svou a brány
pekelné nepřemohou jí.“ Motteto
řečené rozděleno

na tři s_bory tou

měrou, aby první sbor nedaleko
hlavního oltáře stojící pod řízením
kapelníka Mustaíy representoval (za
stupoval) písmo svaté, jež sv. Petra.
hlavou cirkve býti hlásá, druhý sbor
aby nalézaje se na hořejším pavlanu
nad hlavním vchodem chrámovým
a. řízen jsa. kapelníkem Kappoccím
zastupoval církev všech věrícícb,
dříve Viděli, ale nyní zdá. se nám vyznávajících souhlasně onano slova
tak maliěkým býti jako novonaro písma svatého; a. třetí sbor ponej-_
zené nemluvňétko.
více z jinochů složený aby stál v
Rodiny Petrinův těší se též kruhu pod ohromnou bání Svato—
dobré a hojně výživě; nebo veliká Petrskou co zástupce andělů, kteří
nadání u chrámu SvatOpetrského k ve zvučné ozvěně totéž .zpívají, co
jeho osvětlení a ozdobení učiněná písmo svaté hlásá a co církev na
nejvíce do jich měšce splývají. Mimo zemi pěje. _
,
„
Také obecní rada města Ríma
to vstupují rodiny ty jenom mezi
sebou ve svazky manželské, tvoříce činila přípravy k dotčené slavnosti
tqdyž zvláštní třídu lidí. Báň Svato— a vydala, k obyvatelstvu provolání
petrská jest jim nejmilejším domo toto: „Rímanél Přeblahý navrat
vem, zábavou i lékem v nemocech, 185toleté památky slavného mučen
a nejeden tyrdívá, že vrátí-li se nictví ss. apoštolův Petra. a Pavla,
z ciziny do Ríma, jediný pohled na popředních to ochráncův tohoto slo
bání Svatopetrskou proň více ceny vútného města, zbuzujíc vším prá
má. a více slastí do jeho srdce vem radost ve všech srdcích, po
vlívá, nežli veškery památnosti ce—dává. vám příležitost projeviti zbožné
lého světa. Kdožkoli báni dotečnou a. radostné city, jež j—itebez .ustání
navštívil, tomu radno, aby sestoupit; odkájeli v prsou svých. Každý pro
dolů podíval se též do bytů Petri jev pravdy jest zároveň uctivým

nův, do jejich cel. dílen a. mosaické svědectvím vděčnosti k těmto ne—
fabriky — a vůbec na celý zá beským patronům, kteří bdíce nad
vod tem“
námi vyprošují nám 11D'árce všebo
Kromě připrav dosavád vy dobra ochranu a podporu. Rímanél
líčených dlužno též připomenouti, že městská. rada, tlumočnice všeobec
za příčinou blahoslavenců, jejichžto ného přání, obdrževši rozkaz ku
za Svaté prohlášení na den 29. června vykonání veřejných slavností, vy
ustanoveno, vyozdobeny byly kaply zývá, obyvatele, aby oslavu. dnův
jím postavené červeným suknem se 28. a 29. června osvětlením co nej—

zlatými hvězdami aže

v každé skvělejsím korunovali. Na kapitólu,
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dne 19. června 1867. Senat římský.“
Se všech končin světa, od severu
Brzo nato, totiž dne 21. června a od jihu, od západu a výhodu, z
vydala rada obecní nové vyzvání Evropy, Asie, Afriky, Ameriky i
k ímanům, v němž spolu všechny Australie sešli se biskupové kato
národní slavnosti vypočítala, které lické církve a nesmírné množství
k jubileu církevnímu zaříditi hodlala, laikův čili neknězův, věrných to
totiž: „l. opětované osvětlení města, synův církve, tak že veškeren, po
tombolu (hru loteruou), dne ]. čer čet lidu, jenž slavnosti tě v Rímě
vence národní slavnost ve ville (na obcoval, páči se na 250.000. Bi
letohrádku) Borghesově s hudbou, skupův počítalo se, přidají—li se k
běháním o závod, pouštěním bal
lonu ap. v. nákladem knížete Borg
hesovým; dne 3. července noční ná
rodní slavnost na náměstí Rimském

tomu počtu i kardinalové, přes ůl
tisíce. Každá země mocnářství a
kouského byla aspoň jedním bisku
pem zastoupena. Ze zemi slovam
(forum Romanum) a osvětlení sta— ských uvádíme jmenovitě knížete
rých pomníků ohněm bengalským; arcibiskupa Olomouckého Fursten
dne 4. července osvětlení tří na berga, z Haliče Lvovského arcibi
kapitoliu stojících paláců z venku skupa VVierzchlejského,z Pozňanska
a uvnitř s volným vstupem do gal arcibiskupa Ledochovského, z slav
lerií; dne 5. července velikou aka ného biskupa Dakovského Stross
demii ve spolku Arkadii v paláci maiera, z Uher pak mimo knížete
Konservatoria o šesté hodině odpo primasa Jana Simora také arcibi
ledne; dne 7. července rozdělení pe— skupa Koločského, Vesprymského,
něžných darů mezi 100 chudých Čanadského a řeckokatolického bi
Rímanek o 5'/2 hodině odpoledne skupa z Velkého Varaždína. Vůbec
v paláci Senatorio.“
bylo z Rakouska 17 biskupů v Rímě.
I země, za času novotářství
Co konečně se týče příprav

ku pííjetí knížat církevních, jež se
do Rima očekávali, prohlásil už
dříve sv. Otec, že všichni biskupové
a arcibiskupové jsou jeho hostmi.
Za' tou příčinou uchystány jim- byty
jednak v palácích papežských, jed
nak v residencích kardinálův a na
díle také v kolejích diocésy zříze
ných. Primasovi Uherskému upra
ven byt v samém Vatikánu blízko
sv. Otce. Arcibiskup Olomoucký s
průvodcem svým kanovníkem Lich
novským přijat v residenci kardi
nala Hohenloha.

3. Přehojné uěastenstvi v jubi
lejné slavnosti.
Ačkoli, jak hned z počátku po
dotknuto, Garibaldovci protinábožen
skými listy s_yýminejhroznějěí pověsti
o choleře v Rímě panující, o brigau
tech vlašských na cestách a o nastávar
jící revoluci v sídelném městě pape
žově byli roztrušovali, přece nedali se
horliví katolíci a jich nadpastýřové od
návštěvy slavnosti té odstrašitír

Lutherova a Kalvinova z lůna cír
kve katolické vyrvané a na; vše
obecném sněmu Tridentském neza
stoupené, měly nyní v Rímě zase
své zástupce, jako na př. Anglicko,

z něhož biskupové na nově zříze
ných sídlcch'usazení se ku sla vnosti
do íma dostavili. I z Ameriky
severné, kde církev katolická teprva
v tomto století utěšeně zkvétá, do
stavilo se mnoho biskupů a arcibi
skupův. Také misionářští biskupové
z Indie, Kytajska a z nejodlehlejších
dílů světa zavítali do Ríma. Výcho
dané byli tak velikým počtem za
stoupeni, jakého nezpozorováno na
žádném církevním sněmu k jejich
s církví sjednocení shromážděném.
Skoro každý východní národ měl
zde své zástupce.
V přehojném počtu zvláště se
dostavili biskupové Francouzští do
svědčujíce, že země tato věrně se
toulí ke stolici sv. Petra & ochrá
něni její za. svůj nejvyšší ůkol po
kláda. Mezi biskupy francouzskými
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nescházel ovšem nejslavnější z nich lásku a věrnost projeviti. Ne' mno
Dupanloup, tak jako z německých hem menší byl též počet knězů
nescházel alovútný bisku Mohučký francouzských do Ríma přibyvších,

Kettelcr.
Portugalsko,se teré
ještěk
5. 1862 nepřátelsky
stavio
Rímu, poslalo tentokráte také své
zástupce a paněly ukázaly se hod
nými býti své staré katolické slávy.
Z Německa, jmenovitě z Pruska. a
Bavorska nedostavili se sice bisku
pové v dostatečném počtu; ale z
Italie, kde právě se církvi svaté
největší nátisky a úkory dějí, shro
máždili se téměř všickni biskupové
v Rímě. Skoro veškera vyučovací
církev, jinak po zemích rozptýlená,
byla o slavnosti té v Rímě pohro
madě _apřevýšila velkolepostí svého
sboru všechna dřívější shromáždění

církevná. Nebot 1. z Evropy

do

izaplesalo zajisté srdce sv. Otce„
když mu biskupové kněze své uvá
dělí, aby tito vzdávajíce jemu nej
hlubší úctu co náměstka Christovu
vzali od něho apoštolské požehnání.
Také Belgie, Holandsko, Anglicko,
Německo, Rakousko, ano i Amerika
poslala do Ríma ku slavnosti dotčené
mnoho knězův. Počet' duchovních
ze všech dílů světa a ze všech zemí,
z řeholníků i z neřeholniků do Rima
přibylých páčí se nejméně na pat
náct tisíc.
_ Z laikův či neknězův pak za
vítalo přes 100000 do věčného města,
a mezi nimi nejvzdělanější a nej
věrnější synové církve. I v této věci
patří palma čili přednost Italii samé.
Zástupcové asi jednoho sta měst čili
většiny měst vlaských přišli v počtu
patnácti set mužů co deputace ke
svatému Otci, aby mu vyjádřili, že
smýšlení 'ejich není smýšlením vlády

stavili se biskupové z Italie, Fran
couzska, Rakouska, panělska, Por
tugalska„ Anglicka a Irska, z Ně
mecka, Svýcarska, Turecka, Belgie,
Becka, Holandska; 2. z Asie bi
skupové z Palestiny, Syrie, Cypru,
východní Indie, Cejlonu, Kytajska, italské, teráž církev katolickou,
z Tonkingu, z ostrovů Filipínských; zvláště pak stolici apoštolskou oso—
3. z Afriky biskupové z Alžíru, čuje a ji všemožně oloupiti hledí.
Egypta, Abysinie, Senegamhie, z I přemnoho *rolníkův italských a
mysu Dobré Naděje; 4. z Ame jinozemských dostavilo se v maleb
riky a sice: ze Spojených států, ze ných krojích ku slavnosti.jubilejné.
západní Indie, Kanady, Kuby, Bra Z jinozemských sluší jmenovitě při
silie, Mexika, Venezuely, Nové Gra pomenouti _150bavorských rolnikův,
nady, Hayti, Uruguay, Peru; ko— kteří hlubokou věrou a vroucí lásku
nečně 5. z Australie
a sice bi ku stolici apoštolské vedeni jsouce
skupové z Adelaidy; Melbourga a zavítali do Ríma. aby na hrobě sva
Port Viktorie. V celku b 10 v Rímě tých knížat apoštolských se pomo
382 biskupův evropskýc , 42 asiat dlili a požehnání viditelného ná—
ských, 7 afrikanskych, 49 amerikan městka Christova účastnými byli.
Také echové osvědčili kato
ských, 4 australští, nepočítaje v to
kardinaly.
lické smýšlení a přítulnost k_apo
Ale netoliko velekněži -— bi— štolské stolici tím spů'sobem, jak
skupové, nýbrž i duchovní druhé právěv tehdejších okolnostech jim
třídy čili kněží pšibyli u velikém možno bylo. Spolek totiž sv. Michala
počtu do Ríma. Zádný biskup ne v Praze upravil pro svatého Otce
přišel bez nějakého kněze co rů nadšcnou adressu oddanosti vjazyku
VOdčího a mimo to stihli pře etní latinském, českém a německém skvo
kněží z rozličných, i z nejvzdále stně vázanou v červeném hedbáví.
nějších biskupství do věčného města. s okrasami velmi vkusnými ve zlatě,
Nejčetněji ovšem dostavili se ke kterouž poutníci Pražští s sebou vzali
slavnosti kněží vlaští, chtíce tím a vedeni jsouce profesorem Dr. Maye
ětolici apoštolské svou synovskou rem svatému Otci odevzdali. Pří-_
7
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spěvek 4000 frankův co halíře svato by starý kapitol, na němž pohanští
petrského odevzdal jiný náčelník císařovédruhdy vládli a celé staro
outníkův z ech, důst. j. Dr. V. J. ' žitné pohanské forum* (náměstí z
oborník, převor rytířského řádů tisíciletého spánku se'hybaly, a je 0
křížovníkův s červenou hvězdou v by vrzaly dvéře mamertinského ža-—
Praze. Jelikož ve zvláštní audienci láře, aby odtud vyveden byl Petr,
milodary „ty svatému Otci odevzdati první hlava církve, na popraviště.
možno nebylo, tedy odevzdal je do—Jako druhdy, když Titus, vydobytel
tčený p. převor kardinálovi Antonel Jerusaléma pod vítězoslavným jemu
limu, který to sv. Otci uvedl u vědo v Rímě postaveným a doposud stojí
most a. žádal, aby p. převor všem cím obloukem koňmo jel do Kolosea,
dárcům oznámil díky svatého Otce a yelkolepěho to divadla od Vespa—
spolu jeho apoštolské požehnání.
siana otce jeho založeného, tak brali
se nyní tisícové a tisícové pod týmž
4. Předběžné slavnosti.
vítězoslavným obloukem a po tétéž
Dne 21. června, kdyžto už dlažbě do arény čili na místo' šer
mnoho cízinciiv v Rímě přítomno mířských půtek, dostihů a ětvanic,
bylo, slavila se památka korunováni kde až posavád jsou zříceniny onoho
Pia IX., který už 21 let tiaru papež velkolepého divadla, do něhož se
skou nosí. Veěír před touto slavností 90000 lidí vešlo.
a v den samý bylo množství paláců
Bezděčné připomínaly nyní vše
a domů osvětleno; ráno pak byly chni zde uměle strojení ohňové děje
slavnostně služby Boží v kaple Six z prvé křesťanské starobylosti. Byloť
tinské, kteráž vlastně více velkému divákovi, jakoby nejprvé viděl, kte—
chrámu. než nějaké kaple se podobá. rak oheň hořícího města Ríma, jež
Bohoslužbám těm obcogalo mnoho Nero zapáliti .dal, se odrážel silnou
biskupův cizích už do Ríma přiby září od hladiny jasného jezera a
lých ; kněží pak a laikové, kteří se do jakoby jakási bílá postava (Nero)
vnitřku chrámu dostati nemohli, zů 5 vínkem vavřínovým na čele, ob
stali v sále'chpřed kaplou, kteráž jest klopená průvodčími s pochodněmi
ve Vatikáně, sídle papežském. Když sestupovala se schodů zlatého domu,
se byl papež mezi nimi objevil, při což skutečně se totiž bylo událo
jali ho s nesmírným jásotem, "vněmž l. 64 dne 19. července. Tehdáž sla
patrně se obrážela synovská všech vil Petr uprostřed prvních křesťanů
přítulnost ku sv. Otci. Mši svatou bohoslužbu v katakombách i za
zpíval tehdáž kardinal Mathieu, arci—chvěli se všichni křesťané strachem,
biskup Besangonský (Francouz).
uslyěevše pověst o hrozném požáru,
Tři dní před tím u večer v 9. kterýž založen samým císařem Nero
hod. připravil římský pyrotechník nem byl, jako prvním znamením ku
(strůjce uměleckých ohňů) Vincenc pronásledování křestanů, poněvadž
Papi velkolepé osvětlení kolosea císař pohanský vinu tu svalil na
ohněm bengalským. Jest to ono křesťany.Tenkráte co nejposlednější
místo, kde hned z počátku křesťanští i nejušlechtilejší obět vykrvácel na
mučenníci cedívali krev svou, býva kříži sv. Petr dne 29. června l. 67
jíce zde pro kratochvíli pohanských
diváků předhazováni šelmám. Tisíce
forum bylo druhdy střed
a tisíce muěenníkův pokropili pudu *) Starořimské
íma a. římské říše, kde uprostřed
tuto svou krví. Protož itaké tisíce
nejnádhernějších budov, oblouků a
soch milní kámen stál, ode kterého
a tisíce lidí domácích a ještě více
silnice na všechny strany světa vy
cizích už o šesti hodinách chvátalo
bíhaly. Nyní nachází se forum toto
na ono místo krví mučenníkův skro
na jižném okraji města polozapadlě
pené, které nyní slavnostně osvětlena
v zemi; na našich časů však jest opět
odkopáno a vyčištěno. "
býti mělo. I bylot nejinak než jako
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a v týž den položil i sv. Pavel hlavu poblízké vrcholy lidmi poseté i svatá
svou od sekeru katovu.
.
cesta a pohraničný háj; vše to vy
ři- jiném kusu divadelného stupovalo a metalo stíny své na
ohňostroje bylo divákovi, jako by starou dlažbu, lid pak dával se v
viděl, kterak 'tisíce a tisíce židův pochod, nebo konec ohňostroje byl
co „otrokův po dobytí Jerusaléma už přišel a tro'í sbor hudebný za
do Ríma odvedených snášeli kamení, hrál ještě je non a oživil staré
aby vysušili jezero a pak na jeho mrtvé místo to. Když pak lid se
místě vystavěli obrovskou stavbu, rozbíhal, prosvítal opět měsíc tem
' kterouž císař Vespasian vybudovati nými mraky a mohútné zbořeniny
dal, totiž koloseum, kde brzo potom obdávaly zase jak obyčejně co obro
syn jeho Titus pro obveselení lidu vští svědkové posvátný dřevěný
pohanského prováděti dával šer— kříž u rostřed arény stojící, kde se
mírské hry a potyčky se šelmami, každého pátku odbývá cesta křižova.
při nichž tisícové a tisícové lidí k
'.lisíckráte však důlezitější ne—
obveselení jiných života jsou po žli tento, 'právě líčený ohňostroj k
zbaveni. Najednou vyletěla bouřně zábavě lidu, byla schůzka “veřejné
do vzduchu raketa čili prskavka a. konsistoře, kterouž sv. otec držel'
po ní vyletěly hlučně celé snopy mo dne 26. června před polednem.
drého světla, v němž viděti bylo Více než 400 biskupův bylo pří
.obrysy velkolepé stavby. V arká— tomno. Papež uděliv z prvu klo
dách čili polubích (zloubeních) je
kardinálsšý
arcibiskupovi
vily se rudí plamenové nejinak se bouk
villskému
(ze paněl),
učinil Se
řeč
chvějíce nežli červené oči v lebkách ke všem přítomným biskupům, v
umrlčícb, i bylo slyšeti tleskání jako nížto nejprvé chválil horlivost bi
ječení dalekého vodopádu a- proni skupův, s jakou do lma stihli a
kavé zvuky fukacích nástrojů hu jich přítulnost kterouž Stolicí apo
debných, jako když sv. Ignác, uče štolské najevo dali. Pak-doložil:
ník sv. Jána, zde_při světle po „Není nic tak chvály hodno, jako
chodní předhozen dravým šelmám. divadlojednoty církve za příle
Náhle proměnily se modré plameny žitosti kanonisace mučeníkův, kteří
v zář rudou; černý dým pokrýval život svůj byli obětovali k obhájení
širokou dalekou prostoru. žluté pla stolice apoštolské a víry katolické.
meny vyšlehovaly občasně a oza Při pohledu na tuto jednotu musejí
irovaly oblouky, i bylo na vrcholích nepřátelé seznati nesmírnou mohút
viděti muže, kteří pochodeň v ruce nost církve katolické a přesvědčiti
co furie sem a tam běhali upomí se o bludu těch, kteří ji sestárlou
najice na strašný den ve s=ředo býti pravi. Tn sjednocení biskupův
věku. když totiž dva rodové římští, s papežem, náměstkem Christovým,
rod Frangipanův a rud Annibaldúv sesilí církev víc a vice.“ Na to po
o toto koluseum krvavé půtky vedli. tvrdil papeži odsouzení bludův zu.—
Po tomto strašném výjevu ukázala vržených v 'alokuci ze dne 27. řijna
se příjemná podoba slunce, kteráž 1865. Nejznamenitěiši pak vec v
na celou širokou prostoru jasnost této konsistoři byla, že papež pro
dnovou vylila. I poznali se při jevil touhu a předsevzetí, svolati
lesku tomto známí přátelé, co di všeobecný sněm církevní k
váci ohňostroje přítomní jsouce a napravení pohrom církev stisňují
cích a ku naznačení vhodných i
pozdravovali se přátelsky.
Než ještě jednou vyletěly ohni nutných prostředkův. „Doufejmež,
vé koule rozličných barev a nebo zvolal papež, že církev, jako legie
zarudalo opět plameným mořem, i (pluk) vřaděná v boj, zmate své
vystupoval z temnosti vítězoslavný nepřátely a rozmnoží vítěznou říši
oblouk Konstantinů jakož ivšechny Christovu na zemi.“ Ku konci oslo—
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,vení svého odporučil sv. Otec mo tinské, a když oblečen jsa albou,
_dlitby ku Svrchovanému na výso štolou, pláštěm bílé barvy a pekto
stech a ku Panně nepoškvrněné, rale na prsou i zlatou mitru na
načež všem přítomn m biskupům hlavě maje, vykonal svou pobožnost,
a jich ovečkám, duc ovním udělil započal o půl osmé hodině slav
nostný průvod, jakýž před každou
apoštolského požehnání.
Další listy z Říma ujíštují, že kanonisací se odbývá.. Všickni bisku—
rogram o 17 hlavních článcích, pové přítomní brali v něm účast,
jenžto se vztahují ku příštímu sněmu kráčejíce v témž pořádku, jakýž
církevnímu, už jest vytištěn a okruž 'na den Božího Těla se zachovává.
ným listem veškerým biskupům ka Bylo't jich, jak už dříve'řečeno,
tolickým rozeslán. Vímeť též, že přes půl tisíce. Četa vojákův za
nejšlovútnější bohoslovci ze všech počala pochod a dítky ze širotčince
zemi jsou už do ma povoláni, aby kráčely v předu. Za nimi brali se
zde potřebná činili přípravy ke řeholníci z řádův žebravých, pak
sněmu. A bohdá ne-li tohoto roku, bratři kající, a po nich augustiniáni
co toto píšeme (1868) jistě na přes bosáci, dale kapucini i bratři kon
rok sejde se onen všeobecný sněm, gregace blah. Petra Pisanského a
jehož si sv. Otec toužebně přál a bratři sv. Františka Paulanského;
jenž-spolu nejblažnějším bude ovo za nimi šli řeholníci třetího řádu
cem osmn ctistoleté jubilejné pa sv. Františka Assiského, observáti
mátky v ímě z roku minulého.
a rcformáti, římští augustiniáni, kar
melité bosáci, servité (služebníci
5. lllavni slavnost.
panny Marie), dominikáni; z každé
Konečně zavítali dnové tou těchto řehol předcházelo několik
žebně očekávané slavnosti hlavní. členů před jednotlivým řádem s
Jak hned z počátku v programu praporem a křížem; každý řeholník
jubilea naznačeno, konaly se dne nesl svíci. Po žebravých řeholách
28. odpoledne slavnostně nešpory následovali ostatní řádové: olive
.ve chrámě sv. Petra, a sice od vi _táři, cisterciáci, mniši Vallombron
ditelné hlavy církve ve přítomnosti ští, Kamaldulenští, benediktini z
všech do Říma došgdších biskupův, Monte Kassina a. kanovníci řeholní
_arcibiskupův, a v Rímě už jsoucícb sv. Jana Lateránského.
“Na to oznamoval kříž, nesený
kardinálův, kteří všickni se objevili
v nejskvělejším slavnostném cír dvěma akolyty, duchovenstvo ne
kevním rouchu co přistojící nej řeholné; šli pak v předu tohoto du
vyššího náměstka Christova. Po chovenstva chovanci semináře řím
svátné zpěvy po velikých prosto— .ského a za nimi kráčeli stáli fará
rách chrámových harmonicky se řové a vikáři, kanovníci chrámův
rozléhající, celé moře světel, jichž kolcgiátných, sv. Jeronyma Slova
zajisté na dvanáct tisíc po chrámě nův, sv. Anastasia, av. Celsa, sv.
_hořelo,kouzelná téměř okrasa chrá Juliana, Anděla strážce, sv. Eusta—
mu, vše to spůsobilo v každém, chia, Panny Marie na;„Široké cestě“
kdo do chrámu vstoupil, neoby (in Via lata), sv. Mikuláše ve „Vě
čejný dojem. Vše co_jcnom obra zení“ (in carcere), sv. Marka, Panny
zotvornost si pomysliti může, bylo Marie „11Mučeníkův“ (ad Martyres)
a konečně komorníci duchovenstva
takořka převýšeno a-překonáno.
Ne jinak bylo druhého dne římského. Na to následovalo du
(29. června), kde bohoslužba, jižto chovenstvo basilik (velkých staro
též sám sv. Otec konal, započala žitných chrámu); zprvu basilik men
ráno o sedmi hodinách a trvala až ších, P. Marie Regina coeli, P. Ma
do jedné odpoledne. K sedmé bo rie na KOSmediné, P. Marie na
dině přišel sv. Otec do kapli six Trantavéru, sv. Vavřince v Damasu,
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a'pak basilik patriarchálných, Panny
Pak kráčeli preláti oděni rou
Marie Větší, sv. Petra Vatikánského cl-y posvátnými, opati v mitrách,
a konečně sv. Jana Lateránského, !“.Vtířod sv. ducha, archimandrit
Před duchovenstvem velikých basi Messenský, biskupové, arcibiskupo
lik nesen byl ohromný stan na čer vé, primasové, patriarchové nesoucí
veno a na žluto se skvoucí, stan červené kápě a mitru z bilého hed—
to, jenž druhdy nesen býval před báví, kromě vychodnich, kteří mají
císaři římskými co význak jich moci výsadu nositi jedni mitru vyšívanou,
(církev zachovala odznak tento); druzí podobu tiary ozdobené dra
před duchovenstvem basiliky sv. hokamy ;_na to preláti, sv. kolegium,
Jana Lateránského co nejstarší ze kardinálové jahni, kardinálové kněží,
všech nesl se dvojí stay. Pak ná kardinálové biskupi, po nich kon.
sledoval místosprávce Ríma se čle servatorové ímá, senát, kníže při
ny, z níchžto složen soud kardi stojíci trunu, místokauovník církve;
nála vikáře.
konečně preláti přístojící papežovi,
Mezi tím, co se průvod tvořil a sám papež nešený na stolici no
u schodův Vatikánu, posadil se na secí pod červeným baldachynem.
dotčeném místě soud tento, aby
Co se však nedá popsati, jest
mohl ihned povstalé snad rozepře velikolepý pohled na tento průvod
rozhodnouti; nebot všechna místa ve skvoucích barvách italského
jsou přísně ustanovena podle pra slunce, uprostřed ohromného davu
videl hierarchických (svatovládných) všude na kolena se vrhajícího k
a podle usnešení zcela určitých, dosažení papežského požehnání. Prů
aby se všechen zmatek odvaroval. vod vkročil do chrámu; preláti &
— Kongregace obřadův .následo kardinálové a všechny osoby tvo
vala;„bylat provázena prapory blaho řící komonstvo papežovo usadili se
slavencův nesenými a. obklopenými na svá místa; sv. Otec však pozdr
od několika členův řehol, k nimž žel se malou chvíli v kaple, kde
blahoslavenci ti náleželi, a bratří se uchovává velebná svátost a uctiy
družicích se k jich jmenu, byly to ji zasedl na svém trůnu, postave
prapory bl. Germany Qousin0vy, sv._ ném u stolu sv. Petra, i započala
Františka pěti ran, sv. Leonarda z druhá část slavnosti.
Porta Mauricia, sv. Pavla od Kříže,
Kardinál prokurátor předstou
bl. mučenníkův Gorkumských, bl. pil s advokátem konsistorným žá
Petra Arbueskébo, bl. Josafata Kun daje papeže, aby dotčené blahosla=
ceviče, Příbuzní světcův, kteří dosud vence vřadil v soupis světcův. Papež
na živé jsou, drželi šňůry praporův; odpověděl, že potřebí jest vzývati
při průvodu tomto byli jen příbuzní Ducha svatého za dar osvícení; a
Petra Abueského a příbuzní muče proto zanotily' se litanie ku všem
Svatým. I přišel tentýž prokurátor
nlkův Gorkumských.
Dvě stráže švýcarské ohlásily s advokátem konsistorným po druhé
příchod dvoru papežského; bylit to ke"trůnu papežskému a prosil ještě
četní komorníci, nadpočetní komor vroucněji a snažněji, aby sv. Otec
níci kápí a meče, prokuratoři kor přikročil ku kanonisaci. Papež od
leje, otec kapucin kazatel apoštol pověděl, že ještě třeba modliti se,
ský a otec servit zpovědlnlk domu a hned sám zanotil Veni Creator
papežského, hlavní prokuratorové (přijď stvořiteli Duchu sv.). I došel
řehol žebravých, kaplani nesoucí kardinál prokurátor s advokátem
drahocenné mitry papežské, kle konsistorným po třetí ke trůnu a
notník ustanovený k jich ostříhání, prosil co nejsnažněji o vyhlášení už
jenž nesmí od ních se vzdáliti; uvedených blahoslavenců za svaté.
tajní komorníci konsistorní, advo Načež sv. Otec, mitru maje na
hlavě, sedě na svém trůnu, prohlá
káti, kaplani. atd.
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sil se stolice apoštolské, co učitel nosti od uherského umělce Liszta
a hlava všeobecné církve nález složené. Bylot v ní pozorovati bo
kanonisace.
hatost slohu důstojného a přiměře
Po učiněném prohlášení sv. ného okolnostem a slavnosti, při
Otec složiv mitru zanotil Te Deum; nížto se zvuky ty rbzléhaly. Co
zazvučely trouby a rozvučely se takto ode tří kůrů zpíváno, našlo
zvony na Vetikáně, jimž ihned od ohlas nejenom ve srdcích všech přl
povídaly všechny zvony po veške— tomných křesťanův, přespolních &
rém městě, rozhlašujíce v povětří domácích, nýbrž veškeren křesťan
radostnou zvěst o udalé kanonisaci, ský svět opakoval ohlasem slova
při čemž spolu vířily bubny a ze Páně: „Ty 'si Petr a na této skala
tvrze andělské hřímala děla.
vzdělám cír ev svou a brány pe
Byl to okamžik nad míru ve kelné nepřemohou ji“.
Velmi dojímavo bylo též obě
lebný, inenít péro lidské a to, aby
popsalo dojem, jejž slavnostní obřa tování hrdliček a holubic a jiných
dové tito učinili na srdce všech pří ptáků, pozlacených a postříbřených
tomných svědků kanonisace, kte chlebu a voskových svěo. Obětování
rýmžto výkonem spolu nabyli pře to stalo se příbuznými. světcův
svědčení, že jim v dotčených svět aneb bratřími řádu, jemuž světec
cích dáni 'sou noví orodovníci v náležel. Ne jeden z příbuzných
nebesích. rotož_i po skončeném těchto byl vysokým úředníkem stát
Te Deum konaly se ještě modlitby, ním aneb vysokým důstojníkem
v nichž noví svědcové jmenovitě a oblečen jsa ve slavnou zlatem
co orodovníci nebeští se uváděli.
vyšívanou i rozličnými řády bzdo
Na to následoval třetí díl hlavní benou uniformu nestyděl se anobrž
slavností,totiž slavnostně. mše, za čest si to pokládal, držeti v
kterouž sloužil sám papež. Z vyso rukou pozlacenou klec s bílými ho
kého panstva bylo při ní viděti lubicemi aneb pozlacenou či postří
krále Neapolského, jeho bratra, krá— břenou, rozličnými erby a odznaky
lovnu vdovu, kralevičnu portugal ozdobenou nádobku s vínem aneb
kou, Marii Isabellu, a poslance ka 25 libernou voskovou svíci, na níž
tolických i protestantských dvorů obraz světce“ vymalován byl. Ti
císařských a královských. Ačkoli _věickni vedle řeholníků v chudém
všickni do íma přibyli biskupové a hnědém _rouchu Františkánském
od apeže za přistojníky jeho trůnu přistupovali ke trůnu papežskému
pro léčení byli, přece jenom dvanáct podávajíce svatému Otci tyto dary
z nich z rozličných obřadů vybráno, a líbajíce mu nohu. Při tom spro
aby stáli přitrůnu papežském, po vázelije tři kardinálové, jeden jáhen,
něvadž všechny blíže něho umístiti jeden kněz a. jeden biskup i kardi—
možno nebylo. Ostatní tedy zaujali nal prokurator. Pěkný úkon tento
místo ve stolicích zeleným kober nabyl ještě více dojímavosti ve
cem potažených v presbiteriu.
lebným zpěvem konaným ode 300
Byla to doba neslýchané vel pěvcův na tři- sbory“ rozdělených.
koleposti, když všickni biskupové Mimoděk vmyslil se divák v první
křesťanské časy, v nichžto křestané
gichž
půl tisícevšíckni
bylo), zanotili
redó, přes
vyznávajice
jedním na oltáře kladli plody a požitky
srdcem a jako jedněmi ústy jednu a své pilnosti a. racovitosti. Protož
tutéž víru svatou, rozšířenou po ce i také se zpívalb při tomto oběto
lém oboru světa. Jak mohútný a vel vání: „Oltáře tvé, o Pane, pokrývá
kolepý to výraz jednoty církve naší. me dary svýmil“ Jinak připomínají
Při oífertoriu zapěl tři kůry obětované hrdličky úzké spo'ení
a pěti sty hlasy: Tu es Petrus (Ty světcův s Bohem a holubičí tic ost
jsi Petr) podle hudby k této slav Christovu, kteráž se v nich obrážela.
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Chleby pak obětované připomínají ten-s klášterem náleží Benedikti—
tělo Páně a víno krev jeho, jimiž nům. Tito tedy obstoupili t'éž sva
Světcové ti živeni jsouce dospěli k tého Otce .a řady jejich ještě roz
svatosti.
množeny jsou cizími Benediktiny
Dojem, jejž všickni obřadové sem přibylými, jako opatem Kata
tito na srdce přítomných učinili, nelze nejským, Montrealským, svato-Mar
popsati slovy; velkolepé osvětlení tinským, Svato-Severinským, Flo
veškerého obrovského chrámu laho rentinským a. také z našich zemí
dila oku, ale především padala do arciopatem Martinsk m z Uher,
očí velka ze skla vzdělaná tiara opatem Svato-Petrskym ze Solno
papežské. se dvěma heraldickýma hradu a Grieským z Tyrol a po—
(erbovnýma) klíčema a obrácen m sléz i benediktinským biskupem
křížem, co znakem mučidla sv. e Salvadem z Australie.
tra. Vše to bylo v obrovském roz
Po službách Božích poctil pa
měru zhotoveno a výborně osvětleno. pež své hosti ve chodbách kláštera
I viselo to jako ve vzduchu nad dotčeného rozličnými potravami k
hrobem apoštola Petra, jenž od občerstvení -totiž šokoladou, mraže
vděčných křestanů živými květinami ninou a cukrovinami. Pro papeže,
v girlandach či pletivech a ve sti-í pro kardinaly a biskupy postaveny
brných vázách (uédobkach) vý tam zvláštní stoly. Jen sv. Otec
ozdoben byl.
, požil maličko “šokolady nedotknuv
Veškerá slavnost beze vší ne se ničeho jiného. Doby této použili
hody se vykonala a přese všechno biskupové, zvláště francouzští, špa
vyhrožování Garibaldovcův se úplně nělští a 'vlašští, aby se mu přiblí
zdařile. Velkolepé-nešpory, při níž žili, s ním promluvili'a 'emu svou
dvěma kůry zpívána chvalgpíseň. úctu vzdali. Všem věděř sv. Otec
„O felix Roma“ (ó šťastný Ríme).; něco přátelského neb vtipného po—
pak Girandola (ohňostroj s prskav věděti. Jednomu odpovídal fran
kami hí—ímavými)na Monte Pincio couzsky, druhému španělsky, tře
a všeobecně osvětlení města ukon tímu vlašsky aneb latinsky. S ně
čily hlavní (slavnost, jejížto dojem meckými biskupy, nejsa znalým
zajisté každému účastníku po celý jazyka jejich, mluvil papež latinsky.
život nezapomenutelným zůstane.
Když šv. Otec zase od stolu
povstal, zavznělo opět se všech
6. Doslnvnosti.
stran bouřně: „At žije Pius'IX.!“
Následného dne měla- se sla I přiblížili se ještě mnozí, aby po
viti památka sv. Pavla v basilice, líbili posvátný prsten jeho & ob—
která. za zděmi města. stojí. I bylo drželi jeho požehnání. Byly zde také
hned z rána viděti přečetné zástupy vznešené osoby z nejvyšších kruhů,
poutníkův ubírajícich se na toto jako: král Neapolský ve velké uni
posvátné místo, jakož i nepřetrže— formě s hvězdou a páskou sv. Ja
nou řadu vozů těch, kteří nechtíce nuaria, pak jeho strýc a oba bratři
pěšky jíti v prachu aniž na 10 kách a mimo ně i teta králova, kralevična
po Tibeře jeti, raději vozem tu Maria Isabella Bourbonská a ještě
cestu tam konali.
třetí dáma, všechny zastřený jsouce
Chrám sv. Pavla byl archi— závojem až k zemi vísícím. Svatý
tektem (stavitelem), Palottim velko Otec oslovil útlého kraleviče a. při
lepě osvětlen a vykrášlen. Okolo tisknul ho k srdci. Tu pokynul
10 hodin, když už všickni bisku královský otec dítěti &synaček po
pové ve stolicích byli, dojel svatý ložil hned ručky na zema políbil
Otec a zasedl na trůnu zde mu svatému Otci nohu.
Hned, odpoledne na to byly
uchystaném. Patriarcha Alexan
drijský sloužil slavnoumši. Chrám ve chrámě sv. Pavla slavné nešpory,
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při kterýcbž shromážděné množství
lidu po prvé mělo příležitost viděti
podivuhodné umělecké práce, mo
saiky čili díla v sazovaná, kteráž

ředstavovala C'rista a jemu po
boku s obou stran stojící knížata
apoštolská, Petra a Pavla. Po slav
ných nešporách vracelo se opět
všechno do města, jedni na vozích,
jichž byla nepřehledná a téměř na
přetržitá řada, jiní na lodích po
Tibeře plovoucích, kde zpěváci
(pacholíci) vracející se ze chrámu
sv. Pavla zpívali ještě jednou velmi
dojemně: „Ty jsi Petr,“ a žalm:
„Chvalte pacholíci Hospodinaí“
Dne 1. června bylo ve Vati
káně velmi živo. Biskupové zde
shromáždění usnesli se podati sv.
Otci adressu od nich podepsanou,
v nížtoby vyslovili city své přítul
nosti ke svatému ;Otci, jakož i své
rozhodné hájení samostatnosti' pa
pežovy. Kardinal Patrici osloviv
náměstka Christova odevzdal mu ji
ve jmenu všech. Poněvadž ale právě
v tomto okamžení zvonem dáno
znamení k andělskému pozdravení
o polednácb, vyříkal nejprvé svatý
Otec modlitbu tu a pak odpověděl
ještě několika srdečnými slovy dě
kovacími biskupům na rozloučenou.
V adresse té praví biskupové
připomínajíce sobě rok 1862, (kde
Lež veliké jich množství bylo v
Rimě): „Přišli jsme ne za hlasem
Otce velícího, nýbrž přejícího si
tohg— a dOStavilijsme se po třetí

do lea

v tak velikémpočtu,jako

nikdy dříve. Ale láska a blabo
sklonnost Tvá k nám svatý Otče,
převyšuje ještě tento počet. Po
dávát nám to útěchu a radost,
zvláště proto, že jsme svědky ka
nonisace tolika světcův býti mohli.
Ješto lidé plesají nad podivnými
výplody prumyslu, vztyčuješ Ty
.vysoko vítězoslavný prapor sluhův
Božích, připomínaje rozkaz Páně:
„Bohu se budeš klaněti a jemu sa
mému sloužiti.“ A tím spolu \,do

svědčuješ neproměnnost církve. Riše
vznikají a zacházejí, ale stolice Pe

trova zůstala a zůstává přese vše

chny pikle a úkladyproti ní po
18 století strojené.' Přesvědčení toto
vyslovili jsme už před [pěti léty;
opakůjíce-je dosvědčujeme poznovu,
že čemu Ty věříš a učíš, ] my vě
říme a učíme; co Ty zavrhuješ, že
imy zavrhujeme. Hotovi jsme, sdí
leti s Tebou kterýkoli osud. Opě
tujeme usnešenísynody Florentinské,
že římský papež jest náměstkem
Christovým, jest hlavou veškeré
církve a otcem i učitelem všech
věřících, a že jemu v osobě sv.
Petra dáno Pánem plnomocenství,
vésti a spravovati veškerou církev.“
„Než ještě o jinou příčinu
opírá se láska a vděčnost naše. Ob
divujeme se rekovské udatnosti, s
kterouž uprostřed velenebezpečných
útoků chráníš duchovní stádce své
na cestě spásy; obdivujeme se Tvé
neumorné pečlivosti, kterouž věnu
ješ národům východním izápadním,
obdivujeme se Tvému příkladu, kte
rým i nepřítele svého porážíš. Po
kračujž směle ve chránění věci Boží
a v obracování pobloudilých. Kéž
by protivníci Tvoji nachýlili sluchu
ke slovům Tvýml' Nám jest to
známkou blaženější budoucnosti, že
mezi všemi národy vystupují mužové,
kteří hotovi jsou pro práva a čest
stolice apoštolské nasaditi hrdel a.
statků a že Rímsné stolici Petrově
oddáni jsou láskou a přilnulostí.
Coby pak také Ríun byl bez Tebe,
svatý Otče? Spravovánl Tvé dává
netoliko tomuto městu, nébrž ve
škerému světu lesk a světlo a nám
spolu pokynutí, jakbychom i my
svůj úřad zastávati měli, a tudyž
pociťujeme všichni náramnou radost
z přípovědi Tvé, že svolati chceš
všeobecný sněm církevní. Jest to
nejjistějším prostředkem proti veli
kým nebezpečím v církvi. Kéžby
požehnal Bůh předsevzetí Tvému,
jež Tobě sám byl vnuknull Kéžby
pobloudilci na synodě této použili
příležitosti k návratu! Království
Boží jistě sněmem tím slaviti bude
vítězství a svět pozná neskončené
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dobrodiní, že jedině v církvi na ského spůsobu, v jízdách s koňmi
lezti lze pravé a. trvalé základy o závod, v pouštění balonův a. jí
blaženosti“
ných Rímanům oblíbených hrách.
„Poznají-li to knížata a náro Sem náležejí také ohňostroje, osvět
dové, pak i tomu brániti budou, Lení a hudba na Korsu, kde vedle
aby vznešené právo Tvé, nejlepší Rímanův i ptemnožství cizincův
to záruka každé autority čili právo bylo, jimžtol Rímané co hostům
moci a všelikého práva, beztrestně velmi zdvořile přednější místa po
nohama ělapáno bylo; anobrž sami nechávali, velmi důstojně a klidně
o to pečovati budou, aby Tobě ne se chovajíce. Dne 3. července bylo
ztenčena zůstala svobodalmoci i velmi skvělé'osvětlení starých po
moc svobod a aby se Tobě nikdy mníků na starém foru (náměstí)
nenedostávařb prostředků ku pro Římském bengalsk m ohněm. Dne
vádění vznešené úlohy Tvé. I ne 4. července jsou s avnostně osvět
budou trpěti, aby hlas Tvůj nepro leny tři na kapitoliu stojící palá
nikal až ku Tvojim věrným; nebo cové a do vnitrnich gallerií popřán
bez tohoto duchovního pokrmu bylo lidu vstup. Dne 5. července sla
by jim bídně hynouti a bez spojení vena veliká akademie ve spolku
s Tebou bylyby vysíleny i ty auto Arkadii v paláci konservatoria o
rity (pravomoci), kterými králové šesté hodině odpoledne; dne 7. čer-'
vládnou a státy zákony dávají. Tot vence pak rozdělovány jsou peněžné
naše naděje, tot předmět ustavič dary mezi 100 chudých .v paláci
ných modliteb našich“
Senatorio 0 !:31/2hod. odpoledne.
Dopoledne byla ještě velmi
„Buď tedy dobré mysli, svatý
Otče a_spravuj idále bezpečnou důstojná "zavírka všech církevních
rukou svou loď církve uprostřed slavností, totiž prohlášení 205 japan
bouře. Matka milosti, kterouž jsi ských mučenníků za blahoslavenou.
nejkrásnějším názvem poctil (nepo Umučení jejich událo se v letech
škvrněně počatou). zástupové nebe 1611—1632. Mezi nimi jsou někteří
ských mocností a knížata apoštolská kněžími z řádů: dominikánského,
Petr a Pavel přispějí Tobě ku po františkánského. augustiniánského a
moci, my pak zůstaneme veždy tobě jesuitského, jiní pak laikové z roz
oddanými účastníky všech' Tvojich ličných stavů, stáří a pohlaví. 'Už
starostí, modliteb a prací. Zijiž ještě papež Urban VIII. v prvé polovici
dlouho na zemi a budiž druhdy 17. století učinil kroky k jejich
blaženým v nebi!“
obla'noslavení, ale vyslýchání svědků
Toť slova adressy biskupův, bylo náramně těžké, odlehlost dě
kteráž tak jasná jsou, že- nepotře jiště náramně veliká a přístup do
bují žádného výkladu. Jak patrno země japonské po několik desítiletí
z obsahu, vyjádřili se všickni bisku nemožným, pročež se o věci té po
pové jednomyslně, že papeži třeba kráčovati nemohlo. Te ruv pod
ůplné volnosti správy a úplně moci nynějším papežem zavíta a přízni
a neodvislosti u vykonávání této
vější odoba
a protož
té věci
a tak vyjednáváno
da eko v ní
volnosti, čili jinými slovy: že papeži opět
co hlavě veškeré církve jest třeba postoupeno, že Pius IX. dne 17.
května r. 1867 vydali mohl breve
úplné samostatnosti.
Zbývá nám ještě zmíniti se (listinu), v nížto prohlásil, že vy
o slavnostech národních k oslavě hlášení mučenníků oněch za blaho
jubilea zařízených, kteréž všechny slavence už se připustiti může. Dne
úplně se zdařily. Taková slavnost 7. července téhož roku, tedy při
byla dne 1. července na letohrádku závírce jubilea, přikročeno skutgčně
Borghesově, kteráž záležela' hlavně k tomuto prohlášení slavnému. Seat
v jízdě na vozích podle starořím náct kardinálů dostavilo se do
.
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chrámu sv. Petra, kde se ta slav
nost dále.
Dříve nežli započal kardinál
slavnost řídící slavnou mši svatou
sloužiti, stoupili před něho žadatelé:
dominikán, františkán, augustinian
a jesuita, a vyjádřili svou rosbu,
aby dotčení mučenníci za b ažence
vyhlášeni byli. Na to vystoupil
notář papežský na vyvýšené místo
a přečetl výše uvedené breve, v
němž se cnosti a zásluhy mučenníků
těch krátce vyličují a spolu úcta
se udává, která jim za to přísluší.
Po přečtení listiny té zapěl kardi
nal Te Deum a hned odhaleny jsou
obrazy nových blahoslavencův, i za
hřměla děla ze tvrze svatoandělské
a rozzvučejy se zvony Svatopetrské,
ohlašujíce Rímu a světu katolickému

vůbec oblahoslavení dotčených mu—
čenníkův. Po příslušných modlitbách

započal kardinál slavnou mši sva
tou na poděkování sloužiti. při níž
dva hudební sbory bez fukacích
nástrojů a _violin přednášely své
skladby.
Tak ukončena veliká slavnost
jubilejná osmnáctistoleté památky
umučení ss. „Petra a Pavla, při kte
réžto sami Rimané, zvyklí podob
ným slavnostem, tak unešeni byli,
že zvolali'. „To je jako v nebi!“
Jak veliký byl teprv dojem v srd
cích poutníkův do Říma přihylých,
jimž vše to bylo něco nevídaného
a neslýchaného? I my zajisté čtouce

to jsme roztoužení a unešení a Boh—
dá i u víře a přítulnosti k náměstku
sv. Petra. utužení.

\Císař Maximilián v Mexiku.
(Sepsal P. Method Halabala, kněz Rajhradský)
zvláště námořnictvo. V osmnáctém
roku věku svého podnikl již plavbu

Neštastný osud císaře Maxi
miliána v Mexiku, panovníka tak
šlechetného i hrdinského, naplnil
veškeru Evropu hromov m úžasem,
a srdce všech lidí vzdě aných hlu
bokým zármutkem. Abychom se

do ecka i Malé Asie. R. 1851
cestoval v Italii a Španělsku, r. 1852

opět v Sicílii a Portugalsku, pak na
vštívil též Madeiru a severozápadný

znali důkladně pravé příčiny a vý— břech Afriky. Ihned na to projíždí!

voj tak neobyčejně strašné, na. věky se po moři jaderském i středném.
památné a dějepisné již ukončené R. 1855 plavil se s loďstvem 17 ko
události světové, přede vším nutno,. rábův do krajin východních, aby
podali čtenářům stručný nákres sou navštívil svatou Palestinu i Egypt.
kromého života Maximiliánova, prvé V následujícím létě cestoval v Ně
nežli byl povýšen na osudný pre— mecku, Francii a Nizozemsku, všude
stol císařský.
sbíraje drahocenné poklady a. zku
Ferdinand Maximilián*), arci ěenosti v oboru vědy přírodně,
vojvoda rakouský, narodil se dne krásoumy a života občanského. Dne
6. července 1832. Byl druh m sy 27. července 1857 zasnoubil se v
nem arciknížete Františka arla i Bruselu s kněžnou Marií Karolinou
manželky jeho Sofie, kněžny ba (nar. 7. června 1840), mladistvou
vorské, starším tudyž bratrem Jeho i spanilou dcerou krále belgického.
Veličenstva. právě panujícího císaře Tenkráte cestoval i v Anglicku, a
a. krále našeho Františka Josefa.
r. 1859 a 1860 navštívil též krajinu
V mladém již věku jevil ne brasilskou v Americe.
Obobacen jsa mnohými a dů
obyčejný důvtip a pevnou snahu
ducha podnikavého a vzletného. kladnými zkušenostmi v každém
Záhy oblíbil sobě vědu; umění, a ohledu, hodlal, navrátiv se s mla
dou chotí svou do vlasti, rozhodně
i blahodárné působiti na rozvoj
*) Via obrázek na str. 107.
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vzdělanosti a.všestranného pokroku přístavných měst Terstu a Poly.
občanského v císařství rakouském. On dal jmenovitě podnět k světové
Nedaleko města Terstu oblíbil sobě plavbě korábu „Novary,“ a k stavbě
sídlo v Miramaru, kdež na skal velikolepého památného chrámu Spa—
natém břehu moře jaderského s ve; sitelova ve Vídni. On položil takže
likým nákladem a královskou nad zaklad k netušenému rozkvětu ví
herou dal vysta'věti čarokrásný leto tězoslavného loďstva rakouského.
hrad. V němž uložil ak. i srovnal Avšak i co duchaplný básník a spi
vědecky vzácné po lady svých sovatel oslavil se arcivoivoda Max,
sbírek přírodnin, obrazův a staro vydav dva svazky básní a čtyry
žitností, štědrým a pohostinným jsa svazk cestopisův. Kromě toho za
příznivcem všech myslitelův i uměl-l nechař zajímavé paměti a zápisky
cův. Mnoho přispěl též k blahobytu_ ze života. svého v rukopise. Sloh

l

/(\M. %?

w/,
//1M

(\ \

\ “yřcš

\

\\

\x \ \ Šiš—
\\..—
*"'4
\N\

\\“QÝŘ'ŠŘŠ

\\\\\\\\„

\“

\ \\\\\

Císař Maximilian.
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jeho spisův jest nad míru živý a V té veliké nesnází, uznávaje ne
bezpečné postavení svého vojska, i
důmyslný. '
Po smrti vítězného vůdce a nemožnost trvalé a pokojné vlády
otce vojska Rade ckého odevzdána nad vydobytými krajinasni v středně
byla arcivojvodu Maxovi správa krá Americe, počal císař Napoleon ku
lovství lombardo-benátského, kteréž konci roku 1863 písemuěi ústně
dle možnosti poměrův zvelebiti svě vyjednávati s arcivojvodou rakou
domitě snažil se. Osobnost jeho byla ským Maximiliánem v Miramáru,
velmi příjemná i statečné. Vysoké zejmena tajným důvěrníkem vlády
čelo klenulo se nad jeho důmysl francouzské rytířem Debrau zem,
nými modrými oči, a mírný obličej podávaje mu vládu i titul císařský
jeho svědčil věrně o'spanilomyslné země mexikánské, s určitými sliby
upřímnosti a dobrotě jeho rozumu všemožné podpory a ochrany. Ač
í-srdce. Již o pěti hodinách ráno koliv arcivojjvoda Max z po
pracoval každodenně u svého stolku čátku váhal, dobře znaje ob—
psacího. Veliké vlohy měl v na tíže a překážky tak odvážného
učení se jazykům jinostranným, tak a nebezpečného podniku;
nic
že kromě jazyka materského obratně méně oznámil již dne 5. září 1863
isprávně mluvil francouzský, an zákonodárnému sboru francouzské
glicky, italiansky a španělsky, ano mu v Paříži v trůnní řeči úmysl
rozuměl též jazyku slovanskému a svůj císař Napoleon těmito slovy:
maďarskému, jakož i latině a řeč „V Mexiku viděli jsme, po neoče
tině. Co bratr starší císa're vlád kávaném, ale udatností našich vojí
noucího, co veliký admirál námoř nův a plavcův zlomeném odporu,
nictva říšského a královský náměst obyvatelstvo radostně nás vítající
ník v Lombardsku i Benátsku byl jako osvoboditele. Naše snahy ne
arcivojvoda Max všeobecně ctěn byly neplodny, a my dosáhneme ze
i vážen, pro tichý a soukromý ži své oběti bohatéf odměny, až osudy
vot svůj v útulku Miramáru nazván té země, kteráž znovuzrozením svým
byv „poustevníkem Miramar nám diky zavázána jest, vloženy
ským.“
budou do rukou knížete, jehož osví
Bylo to dne 5. června 1863, cenost i vlastnosti tak šlechetné
když vojsko francouzské, po ústupu úlohy jej hodna činí.“ Ku konci
panělův i Angličanův dobrovolném, roku 1863 vyslána byla od zástup
obsadilo dle rozkazův císaře Napo cův mexikánských slavná deputace
leona III. a pod velením generála osmi členův do Miramare, v jejichž
Bazaina krajinu i hlavní město čele stál znamenitý muž a státník

Mexikoy

středné Americe, ne mexikánskýDon Gutierez

de

s prosbou a usnesením
bez činného a smužilého odporu Estrada,
silné strany republikánské, pod ná náčelníkův mexikánských, aby arci
čelníkem a předsedou svobodné obce vojvpda Max císařskou korunu mexi
mexikánské generálem J uare z em. kánskou i vládu již ode dne 1. ledna
Avšak Napoleon, spojiv se s ducho 1864 přijmouti ráčil. Avšak arci
venstvem, utišil ouěkud bouřlivého vojvoda Max až posud nerozhodnul
ducha Mexikánuv, v ustavičných se. I postavil vyslanstvu mexikán
převratech a'v krvavých válkách skému výminku, že nepřijme po
občanských jakoby již vrozenou ob dávanou jemu korunu, pokud lid
libu majících. Leč'dokonale 'a na obecný v Mexiku sám všeobecným
vždy nepřekonal císař Napoleon za—hlasováním nedá na jevo svůj roz“
rytý odpor"republikánův mexikán hodný souhlas. To se ovšem úsilím
ských nikdy, patrně se jevící v násil— vlády francouzské většinou híasův
ných loupežích a vraždách, neustále stalo, a tu teprva svolil arcivojvoda

páchaných na vojsku francouzském. Max na ustavičně naléhání ministra
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ň'ancouzskéhoDrouina deLhuisÍa. gram: „Císařova i já želame Vám

Ihned započalo na to vyjednávání tisícerého blaha, a budeme se mo
s Vídni; neboť arcivoivodu Maxovi dliti k Bohu. za císaře a císařovou
bylo před odjezdem ještě odříci se Mexika.“ —
všech prav následovnických na trůn ' Dne 12. dubna ukončeny jsou
císařský v Rakousku. To bylo slav byly slavnosti na rozloučenou v Mi
ným spůsohem vykonáno dne 9. ramáru; pak již chystali se man
dubna a přítomnosti císaře rakóu ' želé císařští v tiché samotě na brzký
ského, arciknížat Karla Ludvíka il odjezd do své říše. Císař Max za
Ludvíka _Viktora; jakož ministrův slal starostovi města Terstu Dru.
rakouských Rechberga i bmeríinga. Porentovi srdečný dopis na rozlou
Po velikolepém uvítání císaře bra čenou, uděliv jemu zaroveň kříž
tra svého podepsal arcivojvoda Max komandérský řadu Quadelupského,
listinu odříkací na letohradě Mira a městu Terstu znamenitý dar
máru. Nazejti'í dne 10. dubna při 20000 zl. s tím účelem, aby úroky
jal již Maximilian v slavné audienci téhož každoročně na štědrý večer
nové poselství mexikánské, zvěstu byly rozdány mezi chudinu v Terstě.
Konečně přiblížil se den od
jící jemu všeobecný souhlas národa.
Blahosklonně odpověděl Maximilian jezdu, 14. duben 1864, den čaro
v jazyku španělském na slavnost-wkrésný, an slunce skvěle se v nej
nou řeč vůdce poslův mexikánských jasnějším svitu —na jasnomodrém
Dona Gutierez de Estrada blankytu nebeském, a v šumné hla
mezi jiným takto: „Pí-ijímám ústav dině mořské zrcadlil se skalnatý
nou vládu, kterouž mi podává ná hrad miramárský; mezi tím co na
rod, jehož zástupci jste. Leč po bouřících se vlnách houpaly se v
držím ji jen tak dlouho, pokud toho přístavu dvě lodě, k plavbě světa
nutno bude, abych v Mexiku zé— šírým okeánem určené, totiž zna
konitý pořádek zjednal, a rozumně menitýkoráb rakouský „Novara “
svobodomyslnou ústavu založil.“ Na a parník francouzský k průvodu
to pozdravil jej vůdce poslanstva jmenem „Themis. “
Nesmírně množství obyvatel
mexikánského dojemnými slovy co
císaře svého národa. Pak složil nový stva města Terstu chtělo býti svěd—
císař Maximilián přísahu na svaté kem dojemného loučení se nového
evangelium, že dle nejlepšího vědomí pan0vnika i štědrého dobrodince
a svědomí svého vynasnaži se, aby obecného lidu s vlastí milenou; tak
oblažil národ sobě_svěřený a že že asi 30000 osob stálo na břehu,
svobodu a neodvislost země povždy na šesti parníkách Lloydových, a
hajiti bude. Po něm složil vůdce na nesčíslných čajkách, ačkoliv silná.
Don Gutierez ve jmenu Mexika do bůra zdvihala se. O 1 hodině po
rukou císaře přísahu věrnosti, na poledni rozloučil se císař Max, „maje
čež císař Max dvakráte jej políbiv, chot svou po boku, se slavným vy
sňal velkokříž řádu Quadelupského slanstVem města Terstu, majícím v
z vlastních prsů a upevnil jej na čele Dra. Porentu, kterýžto podal
hrudi jeho, s těmito slovy: „Tam císařovi skvostné album pamětné,
bude na místě důstojnému Ihned darem města, s adressou obyvatel
jmenováni jsou někteří noví mini stva, čítající 11000 podpisův. Císař
strové a' důstojníci dvoru císařského, děkoval tklivě a s velikým pohnu
Slavnou mši svatou ukončena byla tím za všechny důkazy věrnosti a
slavnost. Téhož dne ohlášena bjla vděčnosti obyvatelstva, tak že oči
událost ta mnohým dvorům panov všech přítomných zarosily se slzy.
nickým, a slavný manifest1 poslán Po druhé hodině uhíraje se pak na
ihned do Mexika. Císař Napoleon dvořím hradu, v slavném průvodu
zaslal do Miramáru následující tele k ozdobné loďce císařské, ohrom
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ným zastupem lidstva, nadšeně jej
mezi výstřely lodními vítajícího, za
plakal císař usedavě, xa jakoby v
prorocké předtuše pravil ' rý bo
lestným hlasem: „Ach, nikdy více
tuto zemi nespatřímlu — “Daleko
ještě vyprovázely koráby a loďky
města Terstu“ císaře odjíždějícího
až na moře šírě. Císař Max hodlal

generálu J uarezovi, v němž hb" zval
!: důvěrně poradě do hlavného města
Mexiku () záležitostech říše; avšak
Juarez odpověděl císaři_ záporně.
Všichni na lodích byli ted napnutí,

věčně město Rím, aby k podniku
svému vyprosil si požehnání sv; Otce.
Slavně byv uvítán od maršálka
francouzského vojvody de Monte
bello, od kardinálův sv. Otcem vy
slaných, jakož i od poslancův Ra
kouska, Franzouzska i Belgie, při
jat byl v soukromé audiencí dne
19. dubna císař Max s chotí svou
i průvodem od sv. Otce velmi blaho
sklonně. Pius IX. žehnal novým
manželům císařským, padším na
“kolena s průvodem; vyjednával s
nimi důvěrně, a poctil je velikou

pohled na město a okolí neposky
toval zhola nic utěšeného. Po- del

kterak

budou uvítání

v prvém

městě mexikánskěm, na hranicích
říše císařské, avšak uvítání se“strany

obyvatelstva,.na větším díle cizin
prvé navštívith chotí a průvodem ského, bylo nad míru chladné. Sám
ším trapněm očekávání, dojel ko—
nečně do města námořského generál

mexikánský 'Almonte, prozatímný
vladař říše, kterýž, z bázně před
žloutenicí v městě Vera-Cruzu stra
šně řádící, v dosti vzdáleném městě

Orizaba zprávu o příjezducísaře
očekával. Takže dostavil se k uví
tání francouzský podadmirál B osse,
s několika loďmi, žádaje zpupně i
dotěrně, aby koráb císařský „No
vara“ uprostřed mezi loďmi jeho

slavností; pak-druhého dne osob do přístavu vjel, což mu bylo roz
nou návštěvou byl v obydlí císaře hodně odepřeno.
na rozloučenou. Odpoledne téhož
Večer před slavným vjezdem

dne 0 4. hodině vrátil se císař Max byli císař i císařova na palubě
i s průvodem opět k lodím na širém „Novary“ ' vítáni od generálův'i
moři zakotveným. Dne' 24. dubna náčelníkův města, načež císař i cí
stihla „Nov arla“ k pevnosti Gi sařova velmi laskavě odvětili. V noci
braltáru. kdež manželé císařští od byla. slavn'ostná střelba i velkolepé
anglického vyslance generála Co osvětlení ohněm bengálským města
dringtona s všemožnuu slávou vítání i loďstva. Ráno o půl páté hodině
jsou byli. Na. ostrově Madeira byla na lodi císařské sloužeua mše
zotavili se oněkud, a posilnili se sv., načež obě veličenstva na bohatě
na dlouhou plavbu velikým okeánem. ozdobené loďce k nábřeží blížila se,
Mezi tím pracovali ustavičně obe vyprovázeni jsouce velikým množ—
veličenstva v kabiuách svých luď stvím slavnostně okrášlených čajek
ních, pilně 'se Zabývaje čtením, psa a člunkův. Město bylo prapory' a
ním a p_oradami o budoucím úkolu _věnci ozdobeno; avšak obyvatel—
panovnickém. Posléze zastavili se stvo, málo nadšené, součastnilo se
na krátký oddech na ostrově Mar při slavném odevzdání kličův města
tinique a na Jamaice, kdež jen v nepatrném počtu. Ihned prv—
všude stali se účastny nadšeného ního dne jmenoval císař Max zname
uvítání. Konečně dne 28. máje za nité náčelníky mexikánské: Sant

kotvila se „Novara“,

ozdobená anu, Almonte, Miramona a

praporem císařským, nedaleko pří Marqu ez a velkými maršálky říše,
stavu mexikánskěbo města nábřež ovšem více z milosti, nežli pro zá—
ného Vera-Cruz
čili -Pravého sluhy osobné-. Z Vera-Cruzu vydal
Kříže. Ještě na palubě korábu na— též císař provolání k Mexikáncům,
psal císař Max smírné psaní odboí v němž přislíboval jim nestrannou
-němu vůdci strany republikánské spravedlnost, zákonnitou svobodu a
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očhrsnu osob _ijmění. Po železnicí,
jen 45 anglických mil dlouhé, a od
vojska francouzského z nouze vy
stavené, odjeli pak veličenstva v
průvodu svého dvořanstva dále do

želův dostavili

se“, až do údolí Ara—_

gonského, po obou stranách cesty
rozestaveni jsouce. Hlučně a nad
šeně uvítali veličenstva, blaženosti
takže nad tím plesající; malé děv
nepatrných osad Soledad a Le čátko podalo císařové něžnou kytku,
malta, kdež snídali a obědvali. a přiměřenou básní oba manžely
V družině císařské nacházeli se v císařské vítalo. Vůz císařský byl
Mexiku: Rytíř Kujačevič po kvítím z rukou paní a slečen téměř
kladník, hrabě Josef Zicby. nad zasypán. Mezi slavnou střelbou &
komoří,rytířScherzenlechner, velebným hlaholem zvonův uvedeni
a hrabě Liitzow tajní raddové, jsou byli veličenstva do kolegiát
markýz Corio komorník sloužící a ného chrámu'Mariánského, aby tam
baron de Pont tajemník; v prů _předzázračným obrazem ochránkyně
vodu'císařové byly pak dvorské říše mexikánské vroucnou poběž
dámy hraběnka Koloničova i nost vykonali. Tam je uvítali _na
hraběnka Zich y nadkomorná. ím trůnu pod baldachýnem arcibiskup
dále cestovali, tím více rostlo nad z Mexika i z Valadolid, jakož bi—
šení obyvatelstva. Nejvíce se vy skup z Oajaka, i opat v průvodu
znamenali Indiáné čisté krve, národ kapitoly. V neděli dne 12. června
až posud od Kreolův i Mesticův byla tam o deváté hodině ráno
smíšené krve velmi utiskovaný, ač sloužena mše sv., načež pěšky ode
původně domorodý a většinu oby brali se veličenstva na stanici že
vatelstva tvořící. Ti uvítali císaře lezné dráhy s velikým průvodem
Maxe co osvoboditelc žádoucího a dvořěnstva ilidstva nadšeně plesa
dávno již očekávaného z východu. jícího. Na cestě do města Mexika
V osadě olula přišlo veličenstvům
byly vystavěny
50000 Indiánův v ústrety, a po domy
vesměs ylyslavnostné
ozdobeny brány,
věnci,
sadili je s velikou slávou na trůn, prapory a kqbercidrahými. Na ná—
kvítím prvé ozdobený. Císaře vy dvoří stanice mexikánské postaven,
provázel též licenciát imalpo byl skvostný trůn císařský, kdež
po ka, z rodu indiánského a druhdy veličenstva zasedavše přijali po uví
královského, co tlumočník císařský, tací řeči zlaté klíče města z rukou
jakož i kazik Amatlanský, ctihodný starosty. V kočáru šestispřežném
stařec a náčelník indiánský vše vjel pak císař Max i císař0vá Ka
obecné vážnosti.
rolína za nesmírného jásotu lidstva
V městě Puebla, 70000 oby-: slavně do hlavního města císařství
vatelův počítajícím a poměrně dosti mexikánského, mezi hlaholem střelby
zámožném a vzdělaném, byl císař a zvonův do chrámu stoličnébo, kdež „
Max i s průvodem s velikou vděč bylo slavné „Tebe Bože chvá
ností a radostí uvítán; ač i zde límel“ Na to byla skvělá beseda
cestující jen malého pohodlí použili., v paláců císařském, v dlouhé ale
koda, že v tak rajské krajině žije! velmi úzké dvoraně; císařská veli
na větším díle toliko zlodějská a čenstva Seděli na trůnu, přijímajíce
loupežnická sběř. Konečně po ve-: náčelníky města iříše; pak byla
likých nesnázích nepohodlné cesty ' hostina a večer ohňostroj na náměstí.
dostal se průvod dne 11. června
Až'do 19. června trvaly ne
do poutního jen asi hodinu od hlav ustále slavnosti na uvítanou nového
ního města Mexika vzdáleného místa panovníka, velikým pochodem po
Santa Maria de Quadalupe, chodňovým a plesem měšťanským
kamž nejbohatší měšťané na 400 končící se, samé to radosti a bla
koních a dámy mexikánské v 200 ženosti; avšak“ihned na to povstaly
kočárech k uvítání císařských man 'péče a těžké starosti panovnické.
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Jmenovitě ztr čovál hořce život cí jako u mne?_“— Později vydal se
sařův v Mexi u francouzský gene císař Max, složiv vladařství říše do
rál a pozdějimaršál Bazaine svou rukou císařové, na cesty po svém
ánovitostí. a urážlivou nadutostí. císařství, aby osobně seznal poměry
%ojsko francouzské nepodníklo od a potřeby lidu obecného. Všude byl
příjezdu císařova na dále téměř od obyvatelstva s důvěrou i láskou
ničeho, hovíc sobě v nečinnosti a slavně uvítán. V Dolores konal
bezuzdnosti. Tím více rostla ovšem slavnost neodvislosti mexikánské říše
odvaha i síla odbojníkův a loupež v tomtéž domě, kdež r. 1810 Hi
níkův. I v samém sousedství města dalgo ;pop'rvé vydal provolání k
Mexika spáchány opět loupeže a osvobození vlasti. V městě Gua
vraždy. Ani přísnosti ani laskavostí 'n_axuat o obzíral bohaté báně zlaté,
nebylo možno zlomiti odpor vášni kdež jej uvítalo 700 haviřův s po
vých Mexikáncův, bouřlivých a ne chodněmi večer u návratu z dolův.
An císař na té cestě poněkud ochu
pokojných
jako sapky
té ravěl, zachladiv se; návrátil se spíše,
rajině doutnající.
Císařstále
Max vne
dal se však nižádnou nesnází od nežli určeno bylo, do hlavního města..
strašiti, od rána až do večera pra Tam j'ej očekávalo však mnoho ne—
coval neunavně k blahu říše a ná .milých a ostudných záležitostí. Vě
roda, v čemž jeho věrně podporo domo, že z císařství rakouského
vala císařová Karolína. z Belgičanem vůbec, jakoži z ech, Moravy a
Eloinem, náčelníkem kabinetu císař Slezska zvláště, mnoho dobrovol
ského; leč všechna snaha i dobrá níků'v vydalo se s velikými nadě
vůle byla naprosto marná. Císařová jemi za moře do krajin mexikán
jela každého rána na procházku do ských; avšak brzo toho velmi lito
čarokrásného okolí hlavního města-, vali. Podobně dělo se i dobrovol
vyprovázena jsouc hrabětem Bom nickému sboru belgickému. Dobro
bellem a jediným komorníkem; volníci rakouští stáli pod velením
tak že sami Mexikánci divili se její hraběteThuna-Hohensteina,
odvaze, obávající se, 'aby nevpadla plukovníkaKodoliče, Boleslav
do rukou loupežníkův. Pak Opět ského, a mnohajiných důstojníkův.
neunaveně pracovala v záležitostech Šat, strava i noclehy byly u nich
domácích a říšských. Stalo se, že velmi nuzny; na větším díle leželi
manželka Maxova vstoupila jeden— v starých chrámech, neb pod šírým
kráte mezi rozmluvou s jistým pá nebem. Vojsko francouzské jimi po—
nem do kabinetu v Miramáru, ne hrdalo, obyvatelstvo mexikánské ští
souc balík dopisův a otazujíc se, tilo se jich; výplata peněz byla. ne
i pravil tenkráte Max usmívaje se: pravidelná. Císař sám málo kdy se
„Ejhle, toť můj tajemníkl“ — To mezi nimi objevil, mužstvo nemělo
též činila pak častokrátei v Mexiku. více důvěry, nadšenostjejich ustydla.
aty nosila obyčejně jednoduché, Císař Max bydlel obyčejně na staro
ale při slavnostech skvěle se pra žitnémhraděChapultepec, kdež
videlně v císařské nádheře. Císař k stavitelským opravám sám dohlí
chodíval po městě v obyčejném, žel, hned stavěti, hned právě do—
obleku občanském, jen málo kdy stavené opět bourati rozkazoval;
v šatech vojensk cb; na koni však na to zase s doktorem Bašem, dů
častokráte sám o okolí vyjížděje, věrným společníkem svým, přirod
oblečen býval též v národním kroji niny obíraje, o samotě bloudil. Císa
mexikánskěm. Jídla na stole císař řová Karolína v hlubokém zármutku
ském, jen kvítím okrášleném, byly nad nezdarem výpravy náhle opu
takže prosty a jednoduchy.
asto stila Mexiko dne 13. července 1866,
tázal se svých hosíův mezi jídlem: i odplula do Evropy k štěstí a ne
„Zdali jste kdy tak špatně jedli, štěstí svému zároveň; neboť sezna

,

113

jícv v Paříži u císaře Napoleona i republikánské vždy blíže a blíže
v Rímě, že vše ztraceno jest, mi—k Mexiku vítězně postupovalo.
nula se nešťastná i ubohá paní rozu
Císař Max odjel náhle do Ori
mem. Což tedy divu; že, když cí zaby, blíže se k břehu mořskému,
sařským patentem ode dne 6. pro hodlaje již do Evropy se navrátiti,
since 1866 sbor rakouských dobro aniž by korunu císařskou složil; tu
volníkův bez výplaty rozpuštěn byl, však—maršál francouzský Bazaine

většina rodákův našich, posud na
živě jsoucích, opět na lodích do
Terstu se vrátila. Ano i mužstvo
indiánské pod vůdcem polským Čaj
kovským do Evropy přeplavitise
žádalo, ačkoli marně. Dne 18. února
1867 vstoupili ve Vera-Cruzu naši

„Me_xikánci,“

ihned rychle jel za ním, dotíraje

naň nestoudně, aby mu dopisy cí—
saře Napoleona vydal, jasně o tom
svědčící, jakým spůsobem jej do
Ameriky vylákal, a lichými slib

podpory a ochrany jeho obloudi.

Císař Max statečně se tomu opřel,

vůbec od lidu tak v trpkých žalobách vyěítaje vládě

nazvaní. na koráby, načež dne 18. francouzské tak hanebné počínání.
dubna přistáli opět k břehu terst Maršál Bazaine náhle chopiL se i
skému. Postavení císaře Maxa v násilí, zacházeje s císařem nešťast
Mexiku stávalo se den ode dne ným jako se svým zajatcem. I do
truchlivějším. a opuštěnějším. Peněz nutil maršál francouzský Bazaine
v pokladnicích nebylo, přátelé jej císaře Maxa, aby se opět do Mexika
opouštěli, zrádcové jej obklíčili.
vrátil. Jak lživé jsou tedy pomluvy,
Francouzský maršál Bazaine jakoby zpovědníkjeho P. Fisch e r
veřejně císařovi posmívaje se, radil byl . k tomu radil, a císaře Maxa.
mu k tomu, aby korunu císařskou k návratu přemluvil, o čemž i osobně
složil. Avšak císař statečně odpo nezvratné svědectví písemně i ústně
roval dotčenému naléhání jeho,.pra podal. Z Mexikáncův zůstalo cíaa
vě dne 16. září 1866: „Vytrvám řovi jen málo znamenitých mužův
bud'si v jakémkoli protivenství ne a generálův až do posledního okam
ohrožen jsa v povinnosti své na tom žiku věrno; mezi nimi byli princ
místě, kam mne důvěra národa po. Iturbide z rodu císařského,jehož
volala; nebot v okamžiku nebez v nedostatku potomkův za vlast
ečenství neopouští pravý Habs— ního syna přijal a nástupníkem trůnu
burčan své stanoviště.“ Mezi tím císařského v Mexiku jej jmenoval,
stalo se, že severní republika ame pak generálové Miramon, M quez,
rikánská zvítězila 'v boji proti od Mejia i Uraga. Po odjezdu vojska
bojným státům jižným, i očala pod francouzského stávala se nejistota
porovati povstalce mexi ánské pod statku i života v Mexiku, veřejnou
vůdcem Juarezem penězi, zbraní a zrádou liberálův i nátisky zbujní
mužstvem. Tu císař Napoleon vida kův a povstalcův, vždy větší a větší.
nezbytí, za včas povolal vojsko své Císař Max sám s několika tisíci
ohrožené z Mexika nazpět, tajně a vojska svého odhodlán byl, brániti
chytře po delší dobu již vyjednávaje se až "do poslední chvíle v opevně
kteréž
s republikány severní Ameriky. K ném městě Queretaro,
císaři Maxovi vyslal enerála svého brzo na to se všech stran obklíčilo
as telnau se smutnym poselstvím, vojsko republikánské, pod zuřivým
že nedostane z Francouzska nižádné a krvežíznivým generálem Esko
více podpory 'ani peněžité“ ani vo bed-ou. Po 70 dní, totiž od 8.
jenské; že Napoleon neručí za nic března až do 15 máje trvalo ob
více. Následkem toho opustilo_císaře ležení města. Císař nebál se nižád
nejzámožnějěí obyvatelstvo v Mexiku, ného nebezpečenství, hrdinsky bo
ano i duchovenstvo, zklamáno jsouc jovav vždy v prvých řadách; patrně
v naději a očekávání svém. Vojsko hledal rekovské smrti s mečem
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kou- avšak jinak b lo mu od štera Le Cruze čili sv. kříže vy
„Vím doybřef' pra strčil. Ten pospíchaí na druhý

]vgolhua
souzeno.

vil často, „že mne zastřelejí, jestli
mne lapnou: ale raději hodlám bojo
vati, nežli dáti se na. útěk.“ Nikdy
se nedal přemluviti k pomstě a k
zuřivosti proti nepřátelům, se zbraní
v rukou zajatým, ačkoli mnozí dů
stojníci k tomu radili. „Nechci ni
žádné popravy,“ odpověděl, „ačkoliv
mí vina těchto lidí není neznámou.
Skončí-li se“všeehno šťastně, dobře;
jestli nešťastně, pak nebudu míti
aspoň ničeho na svědomí.“ Ano i spí
še, ačkoli vydal přísný rozkaz o zá
hubě odbojníkův; ihned jej odvolal,
obávaje se možného zneužívání.
Tenkráte povstal v městě obleženém
veliký hlad, takže i maso koňské
a mezkové již požívali; následkem
.hladu vypukl tam na to strašný
mor. Z 12000 bojovníkův málo již
zbývalo; sotva šest neb sedm_tisíc.
V noci dne 14. května chystal císař
všeobecný výpad z města obleže
ného, snad aby možno-li středem
nepřátel vysekal se. Leč ve vlast
ním táboře císařském kula se již
zráda. Důvěrný přítel jeho plukov

ník Lopez zradil císařesvého re
publikánskému generálovi E s c ob e
dovi,'vpustiv jej v noci do hlav
ního _stánu císařského, za přislíbe

nou sumu zlata. Ten zrádce ohavný
byl tedy původem a příčinou zá
huby císaře Maximiliána. Císař tíše
odpočívaje, ničeho nenadál se,.avšak
ráno časně povstav, ihned spozoro
val proměnu. Sám ještě zbudil po
bočníka svého prince Salma-Salma,
& běžel ku dveřím; avšak tu zpo
zoroval-, že jest již v rukou liberá

lův a republikánův. Lope'z,

ni

konec města.do pevnůstky Cerra

de la Campara, vyprovázen jsa
zbytky svého vojska, oddílem uher
ských busarův, a věrnými generály
i důstojníky svými, mezi nimiž Mejia,
Castillo, Avel'lona a kníže Salm
Salm. Ostatní vojsko císařské, obé
klíčené nepřátely se všech stran,
složilo zbraň, volajíc jako o závod:

„At žije svobodal“ GenerálMi

ramon jediný, sebrav' něco vojska
v ulici kapucínské, hotovil se k
zmužilému odporu; avšak ,prvými
výstřely pozbyv rozhledu, s celým
zástupem byl zajat. Leč i císař
brzo seznal, že všeliký odpor jest
marný obklíčen jsa na pahorku
těsně pěchotou i celou jízdou ne
přátelskou, nebylo více nižádné
naděje spásy. I seslav tudiž císař
Max jednatele s "velikým praporem
bílým do táboru republikánův, pod

dal se generálu Coronovi

čemný zrádce, stál ještě na blízku,
a spatřiv císaře, pravil plukovníku
nepřátelskému _Rinconu Gallar— důstojníkův.

dovi:

„To jest on!“ a pobádal,

aby jej zajal. Avšak lukovník, co
šlechetný muž a vojá , nechtěl se
státi šerhou císaře, i přistoupiv k
němu, pravil: „Vy jste měšťan, vy
nejste vojákem, o vás nestojíme,
odejdětel“ Těmi slovy jej z klá

se všemi

důstojníky. Koně i zbraň byly jim
ponechány, a vůkol města vedeni
jsou byli nazpět do hlavního táboru
La Cruze. Na to uvězněn byl cí
sař s důstojníky v klášteře sv. Te
resie, kdež na holé zemi spali, a
po dva. dni málo co k jídlu dostali.
Jen na veliké prosby kněžny Salm
Salmové, hrdinské to ženy v lásce
a věrně oddanosti, u velitele'Esko
bedy, zacházelo 'se s nimi šetrněji.
Přesídleni jsou pak do výhodnějšího
kláštera kapucínského, kdež jim
víno, jidla i šaty darem podávati
dovoleno bylo. V celku padlo prý
do rukou nepřátel 490 důstojníkův
a téměř 8000 mužův vojska. Mezi
důstojníky bylo, 14 generálův, 18
plukovníkův, 25 nadporučíkův, 16
setníkův,.36 majorův a 338 nižších
x

_

Císař Max odevzdávaje Esko—

bedovi ineč, pravil prý tatoslova:
„Tu máte můj meč, jelikož jsem
se stal obětí hanebné zrády; což
kdyby se nebylo stalo, snad byste
zítra, svůj mi odevzdati, přinucen
býval.“ Zrádce Lopeza bylo ještě
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téhož dne v Queretáru viděti. Možná, svými k poslední hodince života
že ještě nebyl dostal svou jidášskou svého. Zpovědník jejich připravil
mzdu.- Potkav prý na ulici plukov je udělením svátosti a požehnáním
níka Rincona Gallarda (téhož, který k rozhodnému kroku do'věčnosti.
císaře na svobodu propustil), pravil Když dne 19. června 1867 ráno
prý jemu: „Plukovníkul nejsem vyveden byl císař Max z kláštera
bohatý a nemám ničeho, kromě s dvěma společníky Miramonem &
meče svého; doufám, ' že mne od Mejiou na pokraj města k popravě,
poručíte, na kterékoli místo v ar tu zvolal: „O, jak nebesky jasný
mádě republikánské“ Plukovník den to! Takého počasí přál jsem
Gallardo odvětil jemu: „Plukov sobě k poslední hodině své.“ Vši
níku Lopeze! mám-li vás na nějaké chni tři zajatci byli čistě oblečení,
misto odporučiti, mohlo by to býti v průvodu vojska republikánského
toliko na strom, s provazem okolo kráčejíce. Velitel jejich omlouval
krku.“ — Od té doby nikdo jej se u císaře před popravou a prosil
více v městě nespatřil.
za odpuštění, podotýkaje, že co
Dne 13. června 1867 shro voják musí poslušen býti rozkazův
máždil se vojenský soud v divadle svých ředstavených, ačkoliv s nimi
Iturbide v Queretáru, pod předsedou nesouh aai; odvětil jemu císař la
Platonem Sandezem nadporučíkem, skavě: „Vojín má vždycky rozkazu
z šesti setníkův sestávající, kterýž uposlechnouti. .Děkuji vám srdečně
po přečtené žalobě a důkladné za přátelské city vaše, ale spolu .
obraně přítomných generálův Mira žádám, aby jste vykonal, co vám
mona iMechie, po skvělých řečech uloženo.“ Pak rozdal ještě vojákům
sedmi advokátův, z nichž čtyři vše, co měl drahocenného i peníze
schválně z města Mexika povoláni zlaté, praviv jim: „Vezměte to, jest
jsou byli, aby obhajovali churavého to odměnou milostí, kterou od vás
poněkud císaře, .teprva druhého dne prosebné žádám: naměřte dobře,
0 10 hodinách v noci všem třem aniž se chvějte před obličejem toho,
oznámil .rozsudek smrti. .Zuřivý který ještě včera byl vaším císa
velitel republikánský Es k o b e d o , řem.“ Generál Miram on četl dosti
bývalý honec mezkův, potvrdil den
obšírný EFG
jest ne
ejias důkazy,
mlčel sžehrdinskou
na to strašný rozsudek ten s vý vinnnn,
hrůžkou samému náčelníku repu myslí snášeje všechno, císař Max
bliky Juarezovi, že, jestli jim milost promluvil ještě několik slov, proč
udělí, s celým vojskem potáhne do Mexika dojel, a že se modlí k
proti němu. Krvožíznivec ten pra-. Bohu, aby krev jeho byla ta po
vil prý druhého dne po“popravě: slední, prolita v té nešťastné zemi.
„Postavil jsem hrůzu na denní po Na to objav oba generály, s ne
řádek, an 'sem hlavy toho spiknutí ohrožeností očekával pak s nimi,
odpraviti al. Boháčům uložil jsem oči majícími bez ob_vazku, střelbu
těžké daně, statky jsem jim pobral. smrtonosnou. Pět kulí ranilo císaře“
Doufám, že před ukončením mé do prsou, šaty se jemu vzňali; avšak

vojenskédráhy

uvidím ještě téci posud-žil, ivystoupili

dva vojáci

z řady, a naposledy po'vzdechšímu:
„Ach, moje Karolinol“ dali jemu
obě rány z blízka. Generálové sko
nali hned“ 0 výstřelu. Manželka
Mejiová, ve mi krásná paní, oblou
dila po popravě s rozpuštěnými
'do Eerpy vyobcován; leč marně. vlasy a na loktech majic novoro
Tu již chystal se v poslední noci zené dítko, jako šílená. ,Télo _císa
ubohý císař Max s oběma generály řovo bylo očištěno a s drahými
83

krev posledního v mé vlasti bydli
cího cizince.“ Poel'ancové Pruska
i Anglicka přim-louvali se vroucně
a opětně u předsedy republiky Jua
reza, aby aspoň život císaře byl
ušetřen a navždy aby byl raději
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mastmi v Queretaru pochováno. Do
zvěděvši se po dlouhé době císařova
Karolína, na dvoře belgickém v
trudném pomatení mysle žijící, o
smrti manžela svého, zvolala prý
smutně: „Můj ubohý manžel! —
Ode dévna tušila jsem jeho smrt!“
— Po dlouhém vyjednávání po
štěstilo se rakouskému viceadmirálu

Tegetthovu,

že jemuposlézevy

dal Juarez tělo nešťastnéhocísaře
Maxa, kteréž pře lavil pak na zna.

mém korabu „Ilovaran“

avšak

již pod rakouským praporem smu
tečným, do Terstu dne 16. ledna
1868 s velikou oslavou a nádher
ným uvítaním. V pátek dne 17.
ledna večer přivezeny jsou rakve
s tělem císaře Maxa po železnicí

do Vídně, v průvodu arcivojvodův
rakouských a dvoranstva; den na
to pak v sobotu dne 18. ledna 1868
vykropil tělo ubohého císaře sam

kardinál arcibiskup vídeňský Ot

mar Raušer

s velikou slávou a

s ohromným ůčastenstvím lidstva i
vojska. U přítomnosti císaře rakou
sk'ého, i celého dvoru a všech po
slancův, bylo tělo císaře Maxa
uloženo v rodinné hrobce císařské,
v chrámu kapucínském. Byl to pa
novník šlechetného a hrdinského
srdce, odvážný v podniku a ne
ohrožený v nebezpečenstvi', ale k
neštěstí svému všem, i lichotníkům
a zrádcům, důvěřující, jakož sám
byl povždy i důvěry i soucitu lidu
hoden. —

Včelařstvii
(Pokračování)
.
Pokařz'l. Pochválen buď Pan
Ježíš Kristus.
Zvědavý. Až na věky! My o
vlku a on za dveřmi! Nuže vítáme
vas všickni srdečně! Moudrý po
vídal, že snad už ani nepřijdete.

kame až — ——inu až jak to dále
dopadne. Ornelída jsem si zašel do
Hlupětína k bratranci Bačkovi, ——
vždyt jej znate — on má. nebo
raději měl už také ty nové oule, —

abych jej v záležitosti té o radu

Pokročz'l.Což nepřichazim v čas požádal. Ten mně však dzierzony
všemožně zrazuje; měl prý už také
ustanovený?
—

Moudrý. Pravda, pravda! 'A
však považte jenom, že zde už ho
dinu skoro čekám. Ani nevíte, jak
velice to nové včelaření mne za
jímá, prahnu touhou, něco více o
něm zvědětil Mé pochybovaní v
příchod vaš musíte na. vrub mé ne
dočkavostí zaznamenat.
Pokročz'l. Těší mne velice, že
vás včelařství dzierzonské zajímá..
Jak pak vy Opozdile, nevyspal jste
se ještě z úmyslu, zjednati si ty
nové oule?

včely v nich, ano i o dělání rojů

se též pokusil, a přišel o staréi
o-mladé,' a medu z nich také ani
kapky nedostal; proto prý je za
povrhnul.
Pokročz'l. Věřím, mat on, jak

ho znam, více dobré vůle, jako
rozumu. Na něm lze vám poznati
pravdivost slov mých, že není ještě
včelařem, kdo dzierzonské oule má,
pakli nezna život včel; proto my
slím, že mu nekřivdím, řeknu-li, že
jenom svou nevědomost! včely své
Opozdz'l. To ne! Než abych pokazil. A jím nechal jste se od
vam upřímně I'ekl, také bych se strašiti od zavedení rozumného vče
.
nerad přenéhlil; proto jsme se, po lařství?
zdravém uvážení té věci a Nedba
“ Opozdz'l. Nikoliv! vždyt jsem
lem zřekli, že ještě trochu poseč— řekl, že s tím jenom trochu po
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sečkam e_žjestli vaším vypravová Letos na jaře, když slunečko po-.
ním v očekávání svém utvrzen budu. nejprv příjemné teplo počínalo roz
Lepší vrabec v hrsti, nežli holub šířovati, spatřil jsem mouchy sem
na střeše!
,
tam ze skulin vylézati a života se
*
Nedal. Jednáme zcela důsledně. radovati, imyslím si, čím se asi
Co by nám ty nové oule byly platny, tento člověku a dobytku tak ob
jak sám pravíte, když přirozenost tížný hmyz živí vzimě, že nezmrzne?
včel neznáme! My kráčíme na jisto! — a včela, tento tak užitečný tvor
'
ědavy'. A nebude vam nikdo tak choulostivá. jest, že při dosti
míti za zlé, kdo vás nezná. Prosím, nepatrném chladnu padnouc na zem —
kmotře, nezdržujte se nadarmo; slí křehne, hyne! Snad mně to můžete
bil jste, že nás dnes poučíte 0 při nějak vysvětliti, co?
rozenosti, čili životu včel, není
Pokročz'l. S radosti, vždyt se
tomu tak?
. - to hodí právě k objasnění věci naší.
_Pokročz'l. Ba ano. Včela patří Moucha v zimě žádných pokrmů
do četné rodiny hmyzu. Naše včela nepožívá; na zimu zaleze do ledas—
ale není jediná. druhu toho; nebo jaké skuliny, skřehne a jest jako
máme vícero odrud včel, s nimiž mrtvá, my říkáme, že spí — spán
vas též seznámiti uznávám za po kem zimním, až pak z jara teplo
potřebné. Jsout následující:
slunečné ji k novému životu pro
1. Naše domací včela. Ona jest budí. Ne tak včela, ta nespí, ona.
na celém těle černá„ chloupky žije, a aby žíti mohla, musí pokrm,
totiž med požívati, trávením se zplo—
přihnědlými porostlá,
(O (Vlašská,
jest též černa až na zuje teplo, sama o sobě by však
půl třetího kroužku břišního, nezplodila tepla tolik, by zimě od
které jsou do červenava žluté; olala; proto musí žíti ve společnosti
porostlá jest chloupky žlutými. s druhými, slezouce se na zimu v
Chválí si ji včelařové zvláště jeden chumáč, zahřívají se vespolek,
pro její plodnost, pilnost a mír je-lijich "dostatek, pak zplodí
nost.
u prostřed chumáče tolik\
O:

. Egyptská,

vlašské podobná, tepla, že sebevětší zima jim
ovšem mají-li jen do"

o něco však menší & porostlá. neuškodí;

bílými. Pochází z statek medu, jehož k zplození te la
požívati musí, jinak by zmrzly. ím
x
.
. Krajinská, naší podobná.,jen větší zima, tím více medu spotřebují.
'víš
že srst její jest bělavá..
Zvědavý. Dle mého sprostého
Vypočítal jsem je roto, že rozumu“ by bylo pro včelaře líp,
se u nás více méně zavádějí. Jest kdyby včely v zimě spaly' jako
však ještě více druhů, které jmeno mouchy, nic by netrávilš žadná by
vati nebudu, proto že je jen dle nezhynula, včelaři by zůstaly zá
jmena známe. Ve svých spůsobech soby nedotknuty a včely při síle,
ale podobají se jedna druhé jako co myslíte?
vejce vejoeti, jsou abych tak řekl
Pokořg'l. Mluvíte jako slepý
titěž tvorové,“ jenom v rozličných o barvach. Což myslíte, že včela
kabátech; proto se hodí na všecky, jest tvor rozumný a jen z vděčnosti
co o životu včel vypravovati budu. panu svému med snáší? Ne,! milý
Včela vede život pospolitý, souseda, včela je jako každá. jiná.
rodinný; sama o sobě,jako moucha, něma tvář tvor nerozumný, rozum—
neobstojí, zhyne._
lného rozvažování neschopný, co
Moudrý. Počkejte zdrobAtko: činí, činí jen dle pudu od Stvořitele
vf v ní vloženého. Ona v zimě nespí,
strýčku,
mně něco
napada.
Boží
přírodě
se ohle
na a Rád
o ná—lmusí aby nezmrzla traviti, přirozený
chloupky
mt?-

lezích nepochopitelných přemýšlíml pud ji vede ktomu,

aby v leté
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shromažďovala zásoby, z kterých by střední roj, dejme tomu že 2'!2 libry,“
v zimě tráviti mohla. Kdyby v mame všehovšudy 16 liber-a ty ob
zimě spala, jistě by v letě sahují asi 76 tisíců včel. Pravda že
žádné _zásoby nedělala; a nač mnohé z nich teprv mezi rojením
také, když by je nepotřebovala? se líhnou a než se vylíhnou zase
Moucha si také rada llzne medu, leckteré. ze starých zahyne: přec
ano med jest její nejmilejší pamlskou už z vypočtu možno posouditi. že
a přece jej neahromažďu'e, protože na silné včely 50 tisícův není _nic
*
ho v zimě nepotřebuje. roto pra mnoho.
Moudrý. Ano strýčku, dosvěd
vím: kdyby včela. v_zimě spala,
nebyloby žádných včelařů. Tu 'ne čují, že jste nepřepínal. Nejednou
zbývá nic než moudrosti Stvořite jsem dostal prvoroj 9 až 10 liber
lově se klaněti, nikoliv ji posuzovati. těžký, a druhoroj ne o mnoho slabší,
ědavy'. Inu nemějte za zlel pročež „nepovažují ani já. počet 50
Když chce člověk o něčem mluviti, tisíců za přebnaný.
Pokročil. To platí však jen
čemu nerozumí, pleská. všelico zpo
zdilébo do světa.

o včelach v letě; v zimě jest jich
Moudrý. Kolik as může býti o mnoho méně. Než podívejme se
včel v jednom oule, strýčka?
' také mezi ně, do jejich příbytku—l
Polwočz'l.Přijde na to jak jsou Otevřeme li si oul v čas nejvyššího
silny, a jakou .roční dobu pravě vývinu, tedy v měsíci červnu a čer
máme. Může jich tam býti tisíc venci, shledame tam bytosti trojího
.
.
nebo ještě míň, může jich tam ale druhu.
také býti 40, 50 tisíců ano
Opozdz'l.Ahal Myslíte matku,
ještě více.
'
trůbce a včely, není-liž-pravda?
Pokročz'l. Tož je' bezpochyby
Zvedwvy'. Jemine! tolik že by“
_
jich tam bylo? Vy snad žertujetel také dobře znáte?
— Kdo pak je čítal?
Opozdz'l.Abych neznalí Starý
Pokročil. Lidé, jimž natom včelař aby neznal trůbce a včely!
záleželo. Sem a tam jest ještě dosti Kdo jenom několikráte do oule na
takových nelidských včelařů, kteří hlednul, pozná na první pohled, že
na podzim včely své zapálenou sí ti velcí neobrabaní tvorové, kteří
rou usmrcuji a med a vosk vybírají; při výletu tolik hluku nedělají jsou
čítáním usmrcených včel nadzmi trůbci, a ty štíhlé, obratné, které
něný počet se vynaleznul. Ostatně umějí tak dobře píchati, jsou včely.
Pokročz'l. A matka?
:
lze se. toho dovědčti i vážením. Na.
Opozdz'l.-A matka? matka —
jeden lot se „vejde hladových včel
"ta je — totiž — hm — abych

se

as 150, na te
lágru
tedykterý
asi 4800.
stanete-li
y roj,
váží 6Do
li-' upřímně vyznal, já. ji ještě neviděl.

her a odrazíte-li 1 libru na m'ed,
jejž sebou mají. nechybíte mnoho,
odhadnete—li jej na 24 tisíců včel.
Nyní ale rozvažme, že jedny
silné včely daji kolikráte až 4 roje,
z nichžto poslední už arci slaby je
& nebudeme se diviti, že v jednom
oule může býti tolik včel. Dejme
tomu, že by roj první vážil 8, druhý
4, třetí 3 a čtvrtý 11/2 libry, děla
dohromady 171/2 libry; odrazíme-li
3 libry na med, jejž asi sebou mají,
zb de nám 13V2 libry včel, v bule
jic zůstalo také ještě as za pro

Nedávno jsem nalezl před oulem
včelu mrtvou, _— trůbec to nebyl,
tím jsem jist; včela však dle zdání
také ne. nebo byla. delší než oby-'
čejná.včela, ač k ní podobna, nožky
byly přižloutlé, pod bříškem též tak
a tu mi napadlo, že by“ to mohla
býti matka; proto jsem ci ji
uschoval.
. '
Paka-oči!. A neklamal jste se,

byla. to skutečně matka. Matka a
sprostá včela jsou dle ústrojů- svých
sobě velice podobny, a tomu se
nesmíme diviti, jsouť obě samičky.
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Trůbeo ale, jakožto sameček liší se každý předmět a nalezne jen s tíži
od obou nápadně.
oul svůj.
Zvědavý. Jsou—limatka a včela
Opoždz'l.Na hlavní důkaz ale
sobě podobný, kterak je od sebe zapomínaterV oule _jest tolik tisíců
rozeznáte?
včel, my, kdybychom měli sebe
Pokločz'l. Dříve, než vám od ostřejší zrak, nejsme v stavu jednu
povím, prohledněme si včelu nále od druhé, nerci-li včelu z jednoho
žitě. Já několik k tomu cíli vzal oule od včely z druhého oule roze
sebou — zde'jsou. Na první po znati; a včela ozná na první po
hled spatřujcme, že každá složena hled, zdali věc a právě řilitlá jest
jest ze 3 hlavních oddílů. Zde hla domácí čili cízá. Není- iž to po
vička, ta spojena jest tenkou a kra divuhodné?
tičkou stopkou s prsíčkami čili hrudí,
Pokročz'l. Ba podivuhodné, “a
a tyto těž tak se zadečkem čili ži však připísujete-li to zraku bystrému
votem nebo bříškem. Abychom však mýlíte se!
každý oud dobře prohlédnouti mohli,
Opozdz'l. A čím by to pozoro
použijeme k tomu zvětšujícího skla. vala, ne snad patou?
— vzal jsem je též sebou. Zde je
Pokročz'l. To nel Avšak po
máte Zvědavý a prohlídněte si ním
přede vším hlavičku, — 'co vidíte važte: když se cizí včely podaří
vniknouti do oule, chopí se ji každá
na ní?
Zvědavý. Jemine, ta je veliká domácí na potkání. ím pak ji po
-— a chloupky porostlá — na čele zná? V soumraku už nevidí, a v
vidím 3 kuličky _jako bradavky v oule, kde čírá tma panuje měla by
trojhran sestayeny -— snad to ne viděti? Ne milý Opozdile, včely
jsou oči? — ale ne, vždyt po každé se poznávají čichem..Každý
oul má svůj zvláštní zápach,
straně má jedno velké oko!
Pokročil. Nemýlíte se sousede, kterým každá včela natchne a dle
ty tři ďupky na čele jsou skutečně něhož se napotom poznávají aneb
jednotlivé oči, a ty svaly po straně raději čichají. Snad pochází ten
_
jsou. též oči, ale oči složené, což zvláštní zápach od matky!
Zvědavý. K čemu pak má ty
tímto sklem spozorovati nelze, mu
seli bychme míti k tomu tak zvaný dva zahnuté, jako zlomené proutky
drobnohled, složeno prý „jest každé tu na čele?
Pokročz'l. Jsou to tak zvaná
as a 3500 jednotlivých očí.
Zvědavý. Co pravíte s 3500 týkadla, v nich má nad míru jemný
očí? není možné, kde pak by se cit a jak bez mála všickni na slovo
tu směstnaly? .
vzatí včelařové se domnívají i čich.
Pokročz'l. A přec tomu tak! V oule je čírá tma, a přec tam staví
Znamenití mužové to proskoumaíi. plasty své, tu “zbuněk včelích tam
Zvědavý. Inu, pak' musí včela trubčích, které svou pravidelností
nad míru dobře viděti, co?
náš úžas vyžadují, tu ukládají do
Pak/ročz'Z.
Ze bystrý má zrak jedněch buněk med, tam zase květný
nenechá se upříti. Pozorujme je prášek, tu' opět krmí plod na včely
jenom, když se práší, tisíce a tisíce tam na trubce, podávajíce mu, co
jich tu lítá v jedné chumelici &přec mu dle pohlaví a stáří prospívá, tu
sobě vyhýbají tak dobře, že jedna zase vynášejí všelikě odpadky z
o druhou ani nezavadí. Tak dobře oule, tam zas zalepují každou sku
vidí však jen při světle slunečním, linku tmelem, a to vše činí po tmě,
jak mile se počne sctmívat aneb vše jen pomocí jemného citu a čichu
jest den pošmourný, tu skoro ne v týkadlech. Týkadly svými zpo—
vidí nic, navrací—li se která v sou zorujíkaždou změnu v povětrnosti,
mrak domu, naráží jako slepá. na každý vlažný větříček je tak dobře
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z onle vyloudi, jako chladný do jsem si lámal hlavu, čím to je, že
jedny hynou hladem, kdežto druhé
oule zaplaší.
_Zvědavý. Což včela nemá. čich vším oplýva'í. Snad neloupí, my
v nose, jako jiná. zvířata?
slím si v uchu, poptávám se a
Pokořz'l. Přijde na to, má-li okolních včelařů — ale nikde ani
jaký nos.“ Jen si ji dobře pro zmínky o loupení. Na to jsem měl
hlednětel
práci ve mlýně. Jak to už mezi
Zvědavý. Ba nemal Dle čeho
soudíte, že má čich v týkadlech?
Pokročz'l. Ze nejlepšími drobno
hledy žádného ůstroje se nenalezá,
jemuž by čich bezpečně připsati se
mohl: domnívají se někteří včela
řové, že ho má'v průdušnicích, větší
díl však kladon sídlo čichu v tý
kadla. Co se mne týče, jsem pro
mlněni poslednějši. Oblétuje-li na
př. nějaká. včela česno, obracejí se
ihned všecky ostatní, na češně me

včelaři obyčej jest, že řeč se roz—

přede brzo o včelach, táže se mne
pan Moučka, zdali jsem už slyšel,
co se přihodilo ševci Verpankovi
s medem;-načež jal se vypravovati

takto: „Nedostavalo se mi, jako

vůbec všem včelařům medu, věda
však, že Verpanek ma zásobu, jdu
k němu a prosím, by mně asi“ 2
múzy přepustil a podávdm mu 3
zlatky za máz, on však nechce ani
slyšeti, pod 4 zlatky prý jej nedá.
škající včely hlavičkami svými, na— Co naplatl nechtěje včely nechat
tahujíce sva týkadla, proti ní jako zh nouti, musel jsem dat, co žádal.
by k ní chtěly přivoněti; je—li do K yž jsme se shodli, vzal milý
mací hned je spustí; je-li ale cizi, Verpánek řebřík a vede mne na
snaží se ji kousadly sv mi uchopiti. půdu.“ Nedívte se pane Mončko,
Přiblížíme-li k ní stéb o namočené dí, že si'beru řebřík, med můj má
v medu„ vztáhne 'nejprvé sva tý tu jednu chybu,“ že jest sladký, a.
kadla po něm; jak pes. když- něco dětí maji zase tu chybu, že slad
čenichá., nos svůj a učijíc med, kostí milují, abych med před nimi
vztáhne ihned sosaček, aby jej lizala. uchránil, upravil jsem mu místo na
ich včely jest podivuhodný. hambalcích, kam bez řebtíba se
Jim nalezne vše, co 'pro domácnost nedostanou, budu vás ale prositi,
'potřebuje: květný prášek, med, by jste mně řebřík zadržel nebo
vodu, pryskýřici, nalezne nejen na hrnec jest velmi těžký, jest v něm
blízku, nýbrž i v značné vzdálenosti. bez mála 15 mázů medu.“ Držím
Zvláště ostrý čich má na všeliké tedy řebřík, Vcrpanek leze zhůru,
sladkosti. Cukrovárny navštěvuje i chopí se vší silou roučky, by hrnec
na hodinu vzdali, při přepouštěni k sobě přišinul, ale nastojtel bez
medu vníká dveřmi, okny, komínem, mala by byl spadl is hrncem dolu,
v letu ví, ve kterém kvítku jest kdybych jej byl nezachytil, hrnec
med a ve kterém ne, na toto ani byl prázdný. Tu jste měli vidět
nesedne.
Verpánka, jak tu stál celý zaražený,
Moudrý. Věrná. pravda! Já. že by jste se kapky krve v něm
bych ani nevěřil, kdybych se byl nedořezal. Zpamatovav se poněkud.
sám o tom nepřesvědčil. Rok 63 počal bědovati: „Ach můj Bože!
byl na med. tak špatný, že rovného já. nešťastný člověk — okraden —
nepamatuji. i v letě musel jsem oloupen —l“ „Slyšte milý Verpánku,
včely krmiti. Jednoho dne ale zpo mně se nezdá, zloděj by byl vzal
ruji, že jedny včely neobyčejně li medi s hrncem, aneb kdyby jej
tají, med donášejí a. uvnitř o pře byl do menších nádob předělal, byl
trh pracují, tak že v krátkosti za by zůstal hrnec medem potřísněny:
dělány a zanešeny byly až na dno, podivejte se ale, on _jest jako vy
ano i truhličku jim přidanou dva mytý — neodnesly vám jej napo
kráte zadělaly a naplnily. Dlouho sled včely?“ „I jděte pantato, co
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vám to napadá, tolik medu — tak
v krátkém čase — není tomu ani
14 dní, co jsem jej prohlížel — a
— a — hromel aby do toho tisíc
šidel 'a kopitl ted mně napadá,
onehdy jsem llyšel u svíslů jakési
bzučení, podívám se zhůru a vidím
skulínou něco lítatí, já hlupák m 
slíl, že to jsou vosy a ony to byly
ty zatrolené, Bůh mně hřích odpust,
včely.“ I prohlížíme papír, jimž
hrnec byl ovázán a nalezli jsme
v něm dírku nic větší, než co by

hledá a kdo hledá nalezne; že ale
hned všecky ostatní přicházejí a
vypátranou kořist odnášeti poma
haji, to mi nepochopitelně, přichází
mi to zrovna tak, jakoby slídílka,
naleznouc med, přišladomů a družky
ku pomoci vyzvala. '
Pokročz'l. A nemýlíte se, jest

tomu skutečně tak. Navrátivší se
domu, dává již v česné radostným
bzučením návěští o šťastném nálezu
družkám svým; tyto se sbíhají, ona
dá každé okusit medu nalezeného,
včela prolezla.“
_
načež v jich průvodu k medu vy
Tak daleko pan Moučka. Mně pátraněmu se navrátí. Družky pří
se ale očí otevřely, zvěděl 'sem, od jdouce domu, počínají si táž tak,
kud moje včely tolik nanesly. Právě načež v krátkosti celý oul tam lí—
přemýšlím, jakým spůsobem chu tatí bude. Včely si dobře ro
dáku Verpánkovi škodu nahradití, zumějí, majít řeč svou.
Nedbal. A své písmo, ne?
an sám do světnice vstu uje a pres
Pokročíl. Nechte mně vymluo'
bou, bych mu něco me u přepustil.
„Jak mnoho potřebujete?“ „Čtyr vít, až vyložím, jakou řeč mají po
mázy by nebyly mnoho, tolik však tom si vtipkujte. Já pravím, že
sotva budete moct postrádat — kdy včely mají svou řeč, t. j. vydá
byste mí mohl aspoň s dvěma po vají jisté zvuky, kterými své
moct.“ „Víte co Verpánku, pře city, jako: radost, žalost,
pustím vám' celě čtyry mázy.“ „Je strach, podezření atd. nazna
nom shodneme li se o cenu!“ „0 to čují. Rozumí-li včelař řeči této,
se nestarejte, necháme to tak, bu usnadní si značně prácí svpu.
Zvědavý.Prosím kmotře,ukažte
dete-li ještě potřebovat, přijděte
zase, však se spravíme, kdybych nám to příkladem!
já zase někdy potřeboval, pomůžete x Pokročz'l. Pozoruje-li tedy na
př. včela něco podezřelého, 'dává
opět vy mně. x '
Zvědavý. Tot k víře nepodobné hned dmžkám výstrahu, úsečným
aby včely nalezly med pod střechou „czí, czi,“ poskočic při tom ku
uschovány v hrnci, v hrnci papí předu. Na to slítne, aby podezřelý
rem ovázaněm!
předmět blíže vyšetřila, obletuje jej
Pokročil. Med byl včelám na. vydávajíc prodloužený jasný zvuk,
blízku, -a byl-li hrnec nebo papír tot. znamení velikého podezření.
medem potřísněn aneb papír již Uzná-li předmět ten skutečně za
předkem děravý, pak bych se di nebezpečný, promění se zvuk ten
viti musel, kdyby jej byli slídilky v zlostně síčení, při čemž počne
nenalezly.
jako slepá. na předmět ten dorážeti,
Mouď/ry'. Onehdá jsem byl v hledíc píchnouti. Vysoký, zpěvný
městě 11švagra perníkáře; „naříkal hlas ukazuje na radost, jak na př.
si, jakou škodu mu ty sloty dělají, při rojení, nízký, zdlouhavý — ža
okna prý nesmí otevřítí, nechce-li lost, strach, na př. když nemůže
míti plnou dílnu včel, ano i komí najítí oul svůj, prostřední, ani vy
nem pr mu vnikají do kuchyně a soký, ani nízký znamená mysl klíd
odtud írkou o;,l klíče do světnice. nou. V stavu klidném tichounee
Zvědavý. Ze jedna neb druhá mumlaji, zaklepeme-li na ně, silně
zdravý;
včela med vyslídí, tomu bych se zahučí, a hned ustanou, “sou—li
ještě tak velice nedivil, vždyt jej jsou-li ale osiřeíy, pa počnou ža
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lostným hlasem naříkati a po delším sosačku není třeba; matku krmí
kvílení se teprv utiší. Přitiskneme-li nejvíce včely a kdyby nekrmily,
včelu náhle, pronikavým zakřikne má. všude medové buňky otevřené,
„cíí“ jakoby volala o pomoc a potřebuje se jenom nahnout a z plné
včely-nejbližší také skutečně ku po mísy se najíst, a trůbec jest bez toho
mocí chvátají zlostně se sičením ven jen co mlsak znam.
se řitice. Nalezla-li včela po delším
Zvědavý. Požívají včelyp jen
'
hledání oul“svůj, dává. radost na samý med?
jevo hlasitým „b žúú“ u česna pro
Pak/ročz'l.Med jest jejich hlavní
dlévajíc neb spěšně tam vběhnouc. potrawu, požívají však krom medu
Zvědavý. Běží-li jedna druhé i květný prášek. Ostatně není včela
na zavolání ku pomoci; musí také přilíš vybíravá, v čas nouze spokojí
dobře slyšeti, a přec nenalezam se i sjinými pokrmy, jen když jsou
žádných uší, ač co nejbedlivěji sladké, na př. sladké pivo, šťáva
hledam!
hrušek. cukr atd. ; sladšímu arci dává
Pokročz'l.Ovšem že slyší, přednost před méně sladkým, nebo
uší však nenaleznete, proto že žád smysl chuti jes't u ní značně
ných nema. Kde by smysl sluchu vyvinut.
Opozdz'l.Netlachejte daremně
vězel u ní, až posud není vy-
_skoumáno.
sousede! musel bych slepý býti,
,
Zvědavý. Prosím“ kmotře, k gbych neviděl, kterak včely i smr
čemu má tudy u hubičky ty klíštky? „dutou vodu ano hnojovku jak se
Pokročil. Jsou- to tak zvaná. zdá. i se zalíbením srkají, a potom
kousadla a ma je jak už jmeno mají míti chuť!
Pokročz'l. Milý Opozdile, co
ukazuje, ke kousání. Potřebuje je !
k prokousání buňky, ve které se 'pravíte, jest arci vzato ze zkuše
v'ylíhla, jimi hněte vosk k stavění lnosti, důkazem však proti udání
plastů, hladí buňky, staré vykusuje, mému není. Vy si kávu osladíte,
čišíí stěny _oulové, jsou-li drsné, jimi :polívku osolíte, okurky okyselíte a
zachytne věc, kterou z oule chce 'je—livám na nic i té hořké“volo
vynesti, jimi se chopí i nepřítele| viny zavdáte a vím. že byste se
chtícího do oule vniknouti. Kousadla ;podivně podíval na- toho, jenž by
matký jsou kratší a silnější nežli tvrdil, že chuti nemáte, ano naopak,
ona. včely, kousadla trůbcův jsou právě to dokazuje, že máte chuť
nejkratší.
užívaje kdy toho třeba, buďto sladké
Zvědavý. Zde dole pod kou neb kyselé neb hořké. Taktéž činí
i včela. Zvláště z jara pozorujeme
sadly to třasno není to jazyk?
Pokroč'z'l. Ano jest to jazyk množství včel nositi lůžovici, bez
aneb radeji sosaček, jim“ saje čili pochyby že ji, ana mnoho solných
cuca medovou štávu z kvítek do částek v sobě chova, k svému po
sebe a doma. zase do buněk vpouští. čistění potřebují. Smíchejte jim jen
Nepotřebuje'li ho, má. jej pod sebe někdy med s nějakou hořkostí, na
zahnutý, tak že ho z předu ani ne př. s pelyňkem a uvidíte, že jakmile
vidět. Spsáček matky je'st kratší toho lízne, otrouc nožičkami sosáček,
více se-toho netkne.
nežli včely, trůbec má. nejkratší.
Opozdz'l. Budiž; než proč se
Zvědavý. Proč to milý kmotře?
Pokročíl. Med sbírati jest za nechají otráviti, berouce med s
,mčstnání dčlué včely, ten ale na. utrejchem?
Pokračz'l.Proto, že k tomu kon
lezá. z většího dílu jenom v kališ
kácb kvítků, které jsou nezřídka ci postačí jen malounký drobeček
dosti hluboké, proto jest sosaček jedu, jejž v medu ani neucítí &
její dlouhý, — matka to nadělá. a ostatně jesti utrejch chuti poněkud
trůbec také ne, proto jim délšího přisladlé. —
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Nyní jsme hlavní částky hla
A ted si- prohlídneme za
'vičky poznali, pročež obratme po deček. —
zornost svou na prsíčka..
Zvědavý. Již se dívám. Záleží
Zvědavý. Už se na ně dívám! ze samých kroužků, které krajemi
Pek/ročz'l. Nuže, co na nich jako šindele přes sebe leží.
vidíte? —
'
Pokročz'l. Kolik jest jich?
ědavý. Nic neobyčejného.
Zvědavý. Jeden — dva _—tři
.
Jsou okrouhlá, chloupky posetá: — čtyry!
Pokročz'l. Mýlíte sel nečítáte
svrchu po obou stranách jsou při
pevněná křídla a vespod _; co to bezpochyby koneček čili špičku a
vidím! jenom šest noh, z každé první kroužek, jenž jen úzounký
strany tři?
jest a tvoří k hrudí» jako dýnko
'
Opozdz'l. Kolik pak jich má celého živůtka.
míti —
'
Zvědavý. Ty nečítám, s nimi
Zvěda/vy'. Musím se přiznat. jest jich šest, a z konečku vyčnívá
.
Dříve než jste se sešli, vzal jsem, žihadlo.
abych alespeň nějaký pojem o vče
Pak/ráčil. Podívejte'se lépe na
lách měl čítánku mého hocha, jenž ty kroužky, ony nejdou v celosti
druhou třídu navštěvuje, do ruky a kolem celého života!
a přečetlsi čtení o včele, tam se
Zvědavý. Ba nejdou! Jsou to
vypravuje, že včela má osm noh jenom polokroužky a pod bříškem
a zde vidím jenom šest!
se k ním připojují zase jiné polo
Pokročz'l.Bezpochyby jen omyl kroužky v témž počtu; proč to?
v tisku, však páni učitelové to po
Pokročz'l. Proto, aby se mohl
opraví! Včela patří k hmyzu, a život na délku i šířku natahovat a
ten má 'enom šest noh, pročež i zkracovat, rozšiřovat azůžovat, jak
včela jic více míti nemůže. První toho právě potřeba. Na pastvu letí
pár 'est nejkratší, poslední nejdelší. štíhlá, z pastvy přichází se zadeč—
Každá nožka složena jest z pěti kem nabobřelým — medem, kdyby
hlavních oddílů a končí se dvěma nebyly pohyblivě, sotva by med
—
pazourky, jimiž si včela při lezení domu nositi mohla.
Nedbal. Rozumíme, činí to jako
po oule pomahá. Zadní nohy jsou
zvláště paměti hodné. Na stehynku kmotr Nesita, jenž na hodech po
těchto noh se nalezají podlouhlé každém pokrmu pás o dirku po
.
jámky kolkolem tuhými chloupky pouští.
Zvědarý. Haha! tak tomu asi
obrostlé, které nazíváme košíčky,
do nich klade květný prášek a O' S de. —
Pokročz'l. Za těmi kroužky se
chloupky okolní zabraňují, že ne
vypadne; článek předposlední jest na nalezá tajemná dílna vosku, který
straně vnitřní porostlý těž chloupky se ze spod kroužků ve spůsobě
tuhými, které mají jmeno kar průhledných, pětihranných lupínků
táč ky, kterých užívá včela k stí vyprýšťuje.
rání květného prášku se sebe. Je
Moudrý. Odpustte strýčku, že
likožmatka a trůhec květný vás vytrhuji, rád bych se-na něco
prášek nesbírají, nemají ani zeptal. Mnohá včela přiletnouc z
košíčků ani kartáčků. Než pastvy, padá'na_ zem, tomu se ale
abych nezapoměl, křídel se zdá nedivím, vždyt nese těžký náklad,
býti na každé straně jen jedno, avšak zadeček její se tu dme a
jsou však dvě, které se v letu tak upadá, jako kovářsky měch, jakoby
spojují, jakoby byly jen jedno. těžce oddychovala, proč to?
'
Pokročz'l. Právě jste to vyslo
Matka a včela mají křídla stejná,
trůbec ale značně větší, proto lítaje vil, ona oddychuje. Neseéli člověk
dělá i větší hluk.
nějake břímě, aneb beží-li spěšně,
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unaví, zadýcha se, musí si odpo do břicha a zde pod 1. a 2. krouž
činouti, oddechnouti, prsa a život kem se rozšíří v mísek, jejž nazí
se při tom tím více dmou, čím více vame žaludkem med ním. V tom—
'est unaven. Totéž se děje s vče to žaludku shromažďuje sebraný
lou. Za každým kroužkem má. dvě med, který napotom, přijďouo domu
průdušnice, jakož i na prsech ma zase do buňky vyvrhne. Z medního
lounké to otvory, jimiž vzduch do žaludku. vede střlvko zase“ do ža—
sebe vtahuje a opět vypouští, slo ludka druhého, jenž pod třetím
vem jimiž dýchá. Nuže přilítla-li kroužkem leží; tento je.—it„pravý
včela z pastvy třeba na půl hodiny žaludek, nimž pokrm, totiž
vzdálené a nese-li k tomu ještě med a pel k zachování života
těžký naklad sebou, můžeme si po: svého potřebný zažívá.. Odtuď
mysliti, že ubohá. cela utrmácena jde zase střívko na mnose zkrou
sotva dechu popadli, proto si tak cene až ke konci zadečka. Zaži
hluboce oddýchuje, což zvláště pa vúním promění se pokrm v ji
trno na bříšku, an pohyblivě jest. stou jako mléko vypadající
Mouďrý. Děkuji. Než abyste šťávu, která. napotom žilkami v
na řeč“ nezapomenul, mluvil jste těle se rozchází. Požila—livčela po
o těch kroužkáeh.
krmu v hojnější míře, nežli k za—
Pokročz'l.Dobře! U trůhce jest chovaní života potřebuje, přemě
l., 4. a 5. kroužek dlouhými chlupy
nadbytek
ane jejse včely
použijívekevosk
kr
porostl a 2., 3. a 6. jsou holé. ňujJe
U včey jest každý kroužek na mení plodu. Nezaživně částky
spodním kraji krátkými chloupky odcházejí střívkem co výkal.
Trůbec, jenž m'ed nehle
hustě porostlý tak že vypadá. za
deček jako prouhovaný. Zadeček dá a nesbíra, také medního
matky jest ale celý holý. Pod břichem žaloudka nemá._
Pod 2. a 3. kroužkem v bo
jsou trubec, matka i včely holé.
Nejdolnější' část těla jest ží kách nalezají se u matky a u
h adlo , které obyčejnějest skryto. včel vaječníky, utrubců místo
Záleží ze dvou tenounkých, ostrých, nich tak zvaná varlata. Vaječníky
dutých bodlic, které po zevnějši matky jsou hrubé, vyvinuté, u včel
straně opatřeny jsou 10—12 0 a_leseschlé, scvrklé. Od vaječníků
zubci, pro které včela pích se táhnou do zadu trubice, tak

nuvši, žíhadlo z rány vytah zvané vodiče

vajec, až pod
nout více nemůže; onose jí od kroužek pátý kde se spojí v jednu,

těla utrhne a ostane v ráně vězeti,
dutinou žíhadla vnikne do rányjed v
puchýřku nad žíhadlem uachovaný a
spůsobl bolest, zánět a otok. Žihadlo
včely jest rovné, přímé,matky ohnuté
a bez ozubců, trůbec nema žíhadla.
Matka žíbadla svého neupotřebí proti
nikomu,- leč jen proti jiné matce,

která. jde až ven a otvor svůj pod
páteřem má. Tam, kde oba vodi
čové se spojují v jeden, jest umí?
stěný kulatý míšek velký asi jako
prosné zrnko s malounkým otvo
rem do vodiče vajíček, a slouží co
schránka pro semeno trubčí. Když
se matka spaří s trubcem, vnikne
člověka nepíchne nikdy.
jeho semeno, které ve varlatech
A nyní si ještě promluvíme o svůj původ má do vodiče vajíček
některých vnitřníchústrojech, jichžto matky a. odtud se vtáhne do onoho
známost nám mnohé nepochopitelné kulatého míšku čili semenní schrán
ky. Ve vaječníkach matky se vy
udalosti ze života včel objasní.
Nejdůležitě'ší ústroje se na— vinuji vajíčka, která. onými vodi
lezají v břichu. d sosáčk—use táhne čemi jdou dolu a procházejíce podle
sti-ívko čili jícen skrze stopky, hlavu otvoru semenná schránky bývají
s prsy a tyto . životgm spojující, semenem ze schranky vychá,
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zejíclm zúrodněně aneb od

cházejínezúrodněně, jaktotíž matka

chce.

nejdůležitější. My ji nazívame mat
!;_ou a_ ona v zdravém oule sku

Z vaječníkůtečnějest matkou všech ostat
všickni maji

včely dělně, které jsou scvrklé, ních obyvatelů,
žadné vajíčka se obyčejně nevy původ svůj od ní.
vinují. —

x

Z vaječníků matky se vyvine
tolik vajíček, že by člověk ani ne
uvěřil, kolikrate jich snese matka
za den i přes 3 tisíce; pak bývá
ale i život její naplněn vajíčkami.
Z té příčiny jest i zadeček její
prodloužen tak že jej křídla jen
něco přes polovic zakrývají, kdežto
zadeček včely jest nimi přikryt
skoro celý. Dlouha jest nemnoho
na palce, nejdelší vypadá. arci v
čase, když vajíčka klade. V tom
čase jest její chůze" těž vážně a
let její těžký. Mladé však matky
jsou stíhlé jak obyčejná včela, chůze

Opozdzl. Tintili vantilil Dlouho
už poslouchám, co mluvíte o matce,
o vejcích, které prý klade, a nyní
do konce má už všecko včelstvo
jen od ní pocházet! Musel bych
nevědět,jak se včely líhnou! Vždyt
včely zakládají sam na plod, na

leznete celé plasty p ny, jakésypři
hnědlé hmoty, které my včelaři ří
káme rez, k tomu přinesou lůžovice,
a potom se z toho už červ vylíhne.
Jen považte milí sousedé, jak mnoho

včel 'est kolikráte v oule, vždyt

sam okročil řekl, že i přes 50
tisíci Chci-li sam míti tele aneb to
hloupé kůře, musím dřív krávu
zavést k býkovi a míti kohouta,
i letu bystrého.
_
Dle hlavičky a hrudí se po jenž by se se slípkou pojímal!
dobá. pomalu zcela dělníci, zakry Kdyby matka tolik včel zplodit
vají-li včely její život, s tíži ji po měla, vždyt by jí čas nestačil ani
známe, leč by byla už stara, kde k pojímání, nerci-li ke snášení va
tomu, '— je-li matka se
by ji prozradila hola záda, nebo jíček.
pokud je mladá., jest na zádech mice a trůbec samec, kterak by se
jako jiná včela chloupky ač řidšími mohly líhnouti včely už z jara, kde
porostlá, pročež šeda, později však žadnyoh trůbců ještě není, by se
barvy leskle černé; to tím, že častým tedy ani matka pojíuhati nemohla,
zalízáním do buněk při" kladení co? -—Ten jest můj náhled, a víte,
vajíček hnědě chloupky po zádech že ve včelařství se prodati nedám.
se ometají, tak že tudy na jevo vy Kdyby to ode mne záviselo, nejme
cházejí holé záda, které jsou barvy noval bych matku nikdy matkou,
leskle černé.
xani královnou, jak mnozí nevědomci
Co se však barvy bříška týka činí, říkal bych jí král! A ním taky
nalezěme u matek velkou rozmani jest. Veule vládne, poroučí rozděluje
tost. Jedna jest černá, jako havran, práci ona, bez ní se nic, neděje. To
druhá prožloutla, jedna přihnědla, jest matkaa nic míň. Punktum a dost.
Pokročz'l. Nechal jsem vás do
jiná. zase přes polovic červeně žlutá;
opět jiné 'ak 11 př. mezi matky mluviti, ač mně za těžko bylo,
vlašskými jako z dukátového zlata; smíchu se zdržeti; neb vážím si
zadní nohy, které svou délkou se přesvědčení každého a mýlně kde
vyznačují, jsou u všech matek čer nalezam, snažím se rozumnými dů.
veně žluté.
vody spravíti.
ekněte mi tedy,
Tot jsou ony známky, kte proč se' vytratí- včely, když ztratily
rými se liší matka od ostatních matku?
Opozdz'l.Proč se vytratí? Proto
pouhých včel. Májíce ji před očima,
hned na první pohled poznáváme že není nikoho, kdo by nad nimi
v ni coz vznešenějěího, důstojněj— vladl, je pohromadě, je na uzdě
šího všech ostatních bytostí v oule. držel, jim oroučel, je ve svornosti
A v skutku jest ona také osobou zachovávarl Činí každá co chce, a
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království v sobě nesvorně, rozpadne
se. Ostatně jest zpozdulcem každý,
kdo to nechá tak dalece přijít. Dejte
dobrý pozor, Pokročilé, co nyní
řeknu, může vám to, co začátníků
býti ještě jedenkráte dobře; dobrá
rada stojí za peníze! Já, když mně
včely bezmatčí, činím to tak! Vezmu
matku, kterou pro tu případnost
mivám uschovanou, usuším, utluču
na prášek, zamíchám do medu, jejž
potom osiřelým přidávám; ony,
učíjíce matku, roztoužl se po, ní,

na včelu, totiž vajíčko od včely
pecházející vloženo. Je-li matka,
nebo jak chcete král v oule pouhým
panovníkem a nic více a včely toliko
hotovitely medu, voska a nového
včelstva, nač jsou tam trůbci?
Opozdz'l. Trůbci ? K vyhří
vání plodu.
_
Pokročz'l. Dobře tedy; jsou-li

trůhci abych tak řekl pouhými
kvočnami, proč nejsou v oule žádní
zjara, když už včely hojnost plodu
mají a notká zima ještě panuje; a
založí si na ní, „a mohou z nich proč-v letě, kde bez toho takové
býti ještě kapitální včely. Proba horko je, že se_ včelám nezřídka i
tum jest, řikářvápan Mastička, zku dílo rozpuští a trhá, proč jářku jest
v lete tolik. trůbců, že povážlivého
šený to prostředek.
Pokročz'l. Nel co je mnoho je včelaře jimi až hlava bolí?
mnoho. Hahaha! Pamatujete se ještě,
Opozdz'l. To je proto, že —
co jste se loni“nabědoval, když vám ano — hmhm ——jak pak jsem
kobyla zdechla? Proč jste onoho chtěl honem řlci — —
zkušeného prostředku neužil, mohl
Po'kročz'l. Že nevíte proč, chtěl
jste prášek z kobyle přimíchat jste říci; nůže povím vám proč: V
valachovi do obroku, snad by vám letě se včely roji, je tudyž mnoho
mladých matek, ty musí, aby pro
dopomohl ke klisněl
Opozdz'l.Což to jest zcela něco roj se staly pravými matkami, dříve
spářiti- se, k tomu zapotřebí jest
jiného! Kůň není včela.
Polaročz'l.Já zase myslím, že to trůhců, “co opravdových samečků a
jedno; kůň je zvíře, tvor Boží jako k ničemu jinému. Vyjma této po
včela. V9 všem živém tvorstvu po třeby je trůbec v oule tolik platen',
zorujeme rozdilné pohlaví, učiněné co páté kolo u vozu. Jaky jinší
tak k rozmnožení svého druhu. oučel by mohl míti! Mad nenosí,
Jen vy, jak se .mi zdá, vycházíte nikdo jaktěživ neviděl, aby trůbec
od zásady té, jakoby u včel se ne—kvítka obletoval a med z nich cucal,
n'alezalo žádného pohlaví, že tudyž ba ani k tomu není schopen; jeho
včely 'nanosl do buněk mrtvých sosáček'jest jenom krátký, pročež
látek, z nichž napotom se vyvine nedostatečný, aby ním medovou
živý tvor, včela, tak jako u. př. štávu z hloubí květných kalíšku
novověcí mudrlanti u irají,'že by vybíral, nemá ani medového ža
byl první člověk od oha stvořen, ludku jako včela, aby v něm šťávu
nýbrž že se někde z kolu mořského tu shromažďoval, nemá na nohou
vylíhl a během století v nynějšího košíčků, v nichž by květný prášek
člověka vyvinul. Nenaroste na poli snášel; jehož kousadla nejsou ani
pšenice, jest-li tam semena pšenič schopna ke stavění voskových plástů,
ba ani toho žíhadla n-cmá, aby sebe
ného
ani ten škodný
bodláknenasejete,
vám tambanevyroste,
paki nebo dům svůj hájiti mohl: za to
tam dříve símě jeho nepadlo.
má ale vždycky dobrý apetit, když
Rez, o němžto mluvíte, jest se napere vylltne si, a to jen v den
květný prášek, jejž si včely do nejpěknější o poiednu na procházku,
buněk .pro potřebu svou ukládají, aby se navrátil a zase jedl —'- ta
tedy látka mrtvá a hnojůvka jest jest celá. jeho_práce. Slovem trůbec
též látka mrtvá; z nich se nevylihns jest v domácím hospodářství pouhý
živý tvor, včela,nebylli tam zásadek ničema — jak jistý proslulý spiso
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vatel praví — dobrý leda jen k před snešením každého vejcete spa
tomu, aby nejlepší, nejčistší med řiti se?
Pokřočz'l.Ke kladení do bré
z buněk u'ídal &.v pohodlí živ byl.
Pravý to lenoch a břichopásek.
ho, ano, však hmyz není pták!
\
Jediný účel jeho jest, spařiti Hmyz všeliký paří se jenom jeden
se s matkou, ji zúrodniti. A na kráte navždy, po spaření “samec
lezáme u něho také všecky pod zhyne a samice klade vajíčka a „
mínky k tomu. V jeho varlatech když všecky snesla, zhyne též. Mo—
vyvinuje se símč, které záleží ze tyl na př. nebo chroust patří'též
samých malounkých pohyblivých, jako včela k hmyzu. Když se byly
v jakési tekutosti se pohybujících spařily, samečkové zemřou, samičky"
pulečkii. Při spaření vnikne toto však zalezou, tato do země, ona
símě v rodné častky matky a na někde na strom, kde vajíčka sva
snáší a potom též zemřou. Podobně
plní její schranku-semenní.
Znamenití mužové, kteří pyt se děje i s matkou a. trůbcem. Trů
vou zvířat se zabývají shledali, že bec zemře v tomtéž okamžení jak
matka nespařena ma semennou míle s matkou se zavěsil a matka
schranku tekutosti průhlednou na klade v oule vajíčka a když se
plněnou, spařena však pohyblivými docela vynese, co arcí trva několik
svými pulečky, které jsou tytéž co let- zemře též. Včela není tedy
ve varlatech trubců. Tím jest nad žadnou výmínkou.
Opozdz'l. Hmhm! potřebuje-li
všelikou pochybnost postaveno, že
matka jestdokonala samice a tru matka !: spaření svému jenom jed
noho
k čemu pak jest jich
bec pravý samec, dělnice však, any tolik vtrůbce,
aule, co'
tysamy ůstroje mají co matka s tím
Pokročz'l.
Namítku tu jsem oče
toliko rozdílem, že jejich vaječníky
a semenná schranky jsou seschlé, kával, a nezůstanu odpověd dlužen.
Matka
se
nepaří
v oule, nýbrž venku.
scvrklé,'že jsou samé samičky, sa
mičky zakrnělé, plodnosti neschopné. Mnozí včelařové mají za to, že v
letu,
vysoko
v
povětří, jiní zase
Opozdz'l. Bud sil Klade-li však
matka _vajíčka, kterak postačí pa zvláště v čase nejnovějším, se do
mnívají, že matka někde na př. na
říti se ?
list keře si usedne a čeká, až ji
Pokročíl. Vždyť ona se spaři některý trůbec nalezne a s ní se
jen jedenkrate a to na vždy, na pojme. Který náhled jest pravdivý,
celý život. A símé, kterého se ji nelze ještě rozhodnouti, možná. že
dostane při spaření, postačí také na oba. Aby tedy matka nemus
celý život. Počet pulečků v semenná dlouholhledati aneb čekati na žt
“schrance se nalezajících péči se na nícha a tím drahýsviij život .vne
vydavati, proto jest
2i
miliony, Ěk zůrodnění
to též onyjednoho
pytev buzpečenství
nicí 3udávají.
v oule tolik trůbců.
'
vajíčka spotřebuje matka nejméně .
Moudrý. Řekněte mi strýčka,
jednoho takového pulečka, má.-lijich v jakém pak stáří páří se matka.
však tolik můžeme si vypočítati na.
Pokročz'l. Třetího dne po vy
prstech, že jí vystačí na. dlouho, ano líhnutí se vyletuje obyčejně ku spa
na celý její život, jenž bez toho řenl, je-li jen den—ktomu pohodlný,
není příliš dlouhý.
_totíž jasný a teplý. Stává. se to
Opozdz'l..Hmhml před chvíl jen za poledne, prvního dne však
kou jste pravil, že v tvorstvu není sotva se spaří; spíše- hledí se s kra
výmlnky, vše že se z"vajíček líhne, jem seznamiti, oul svůj dobře v
a zde činíte již výmlnkul Vždyť pamět vštlpiti si, aby při pozdějších _
každé zvíře, které vejce klade, na vyletech jej bezpečně nalezla &.
př. husy, kachny, slepice atd. musí snad do cizího nezabloudila, což by
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bylo arci smrtí její, proto při vý ním, nechápajíce, že jim věsíte
letu prvním oul svůj jen v menších, notného bulíka na nosl
větších kolech obletuje a navracejíc
Pokročz'l. To si vyprosím! Dě
se, velmi opatrně sobě počíná nežli lati si z druhého blázna, není hezké
do česna vletí. Druhého dne vylítoe a já to nemám ve zvyku. 00 po
zase, tentokráte už s úmyslem spá vídám, jest věrná pravda.
řiti se; nedosáhne-li cíle svého, na
_ edbal. Jděte k čípku s vaší
vrátí se brzo, v 5 až 10 minutách; pravdou, která zdravému rozumu
pakli se ale za čtvrt hodiny ješte v obličej bi'e. O ženských se sice
nevrací, navrátí se buďto již spá— říká: „Dlou é vlasy, krátký rozum,“
řená, nebo jí potkalo neštěstí a ne řekněte jim však, co zde povídáte
'vrátl se už více. Spářivši se padne a — vysmějí se vám všecky.
s trůbcem nyní již mrtvým na zem Chceme-li míti, tak vám řeknou,
a když s velkým namáháním od chceme-li míti housata neb kuřata,
něho se odtrhla, jest tak unavena, musíme míti housera neb kohouta,
že si chvíli od očinouti musí aneb nemáme-li jich, budeme míti místo
uloví ji nějaky pták —vevzduchu, housat a kuřat —' záprtky, rozu
nebo spojivši se s trůbcem padne mlte? Zepte'te se jen své ženy a
do vody a utopí se; pročež přijde ona, až bude rozbijet vejce na.
v prvním pádu později, v druhém kapánek neb drobty do polívky,
arci více se nenavrátí.
poučí vás o tom náležitě, okáže
Zvědavý. Možno-li poznati, vra vám žloutek a řekne: toto má očko,
jest tedy zúrodněno alvyllhlo' by
cí-li se spářena nebo ne?
Pokročilý Obyčejně to pozuati se z něho kuře; toto nemá očka,
lze, ač ne vždycky. Navrátí-lí se jest nezúrodněno a byl ,by z něho
matka, majíc něco bělavého v za .záprtek, a vyt'smíte řícti: z vajíček
dečku trčeti, jestjistotně spářená, od matky nespářené, tedy z vajíček
jest to oud trůbce, jenž se utrhl a nezúrodněných se líhnou trůbci.
vězeti zůstal. V oule si jej matka Vždyt takové vajíčko je čisté a
zadními nožkami vytáhne, nebo ji bude z něho jeu zá rtekl
Pokročil. Co jsem řekl, řekl
jej vytáhnou včely.
jsem a také při tom zůstanu.' U včel
Zvědavý. Jak ale, kdyby se ji už to jináče není. Jenom z vajíčka

spáření itentokráte
kráte nepodařilo?

a snad více zúrodněného se vylíhne věda a z ne—

zúrodněného bezvýminečně trůbec.
Moudrý. Nemějte za zlé strýč
ku, i mně se výpověd vaše zdá býti
jaksi k víře nepodobná. Onehdá
jsem měl vypůjčenou od pana la
zebníka Mastičky knihu, — jak pak
vyletuje tak dlouho, až jí chut za se honem jmenovala — jaksi jako
jde, pak nechá tak.
Coulokij — necht se jmenovala jak
Zvědavý. A co potom?
chtěla, bylo v ní pojednání o zví
_ Polaročz'l. Potom bude klásti řatech, tam jsem se dočetl, že každé
vajíčka, ze kterých však se líhnouti zvíře bere původ svůj z vajíčka,
budou 'enom — trůbci.
kteréve vaječnicích matk, se vy
edbal. Hahaha! tot výborné, vinuje, že ale dříve musí byti zúrod
haha! —

něno; ssavci, totiž zvířata, jichžto
Pokroe'z'Z.Proč se smějete Ne mláďata se živí mlékem matky, po
dbale? —
_
držují prý bytustku, z vajíčka se
Nedbal. Proč se smějí? 'Po vylihnuvši, vtělc tak dlouho, až do
dlvejte se jen na své poslouchače, spěje a potom teprv živou na svět
vajíčka snáší
otvírajít oči a huby samým udíve-_ porodí; ostatní prý ta—
Pokročz'l. Vylítne si následují
ho dne opět, až se _ji to podaří;
otom už nevylítne více leda s ro
em. Není-li však žádných trůbců,
jako na př. na podzim neb z jara,
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a pak buďto přirozeným teplem,
sedíce na nich vyhřívají nebo teplem
slunečným vyhřátí nechávají. Dle
vašeho udání byla by včela, z je
jíhožto nezúrodněného vajíčka trů
bec se líhne, jedinou výmlnkou v
tvorstvu.
.

"pomeňte na otázku mou, odkud po
cházejí trůbci v oule s matkou
spařenbul
Pokročz'l. Odkuď jinud, nežli
od matky; ona klade vajíčka na
včely i na trůbce.

M

'. Varte, vždyt je to

Pokročz'l. Ba. není! U hmyzu víře nepodobné. Matka nespařená

to není nic neobyčejného. Samička
hedbavníka, na př. ač ne každá.,
přec mnoha, kdyby se i nespařila,
klade též vajíčka, z nichž se na
podobně housenky líhnou.
Mouďry'. Klade-li matka , ne
spčřena trůbce, odkuď pak se bere
veliké množství trůbců v oule s
matkou spařenou?
Opozdz'l.To ještě nevíte? Jste
mi pěkný včelař! Ani nevíte, že
ty černé, lesklé včely v oule jsou
matkami trůbců.

klade jak se samo sebou rozumí,
vajíčka nezůrodněná, ze kterých se
tedy líhnou trůbci, matka spatřena,
anat spářená jest na. celý život,
musí tudyž klásti vajíčka. jenom
zúrodněná., a z takového vajíčka.,
by se měl vylíhnouti také trůbec?
Pokročil. Vžd t matka nesnáší
vajíčka jenom zúro něná., ona klade
též nezúrodněná: do malé buňky
snese zúrodněné, do větší nezúrodně
né; z tohoto se vylíhne trůbecyz

Pak/rodil. Chyba Opozdile, chy—

onoho dělná. včela.
Zvědavý. Netlachejte kmotře;

kdyb
Opozdz'l. A že ne?

to bylo pravda, pak by

K čemu muse a.matka už napřed vědět,'které

pak jsou v oule?
vajíčko je zúrodněno, které nel
Pokročz'l. Arci že ví, aneb ra
Pokročíl. K práci jako ostatní!

e jsou černé, nesmí nám divno deji jen od vůle její závisí,
býti. Mnohý člověk má. hlavu čer má—livajíčko, které snáší, býti zúrod
nou neb hnědou, když má. vlasy něno čili nezúrodněno, ma-li se z

buď černé neb hnědé; pakli mu něho vylíhnoutivčela či trůbec.
Moudrý. Věru, kdyby jste to
vlasy slezou, má. hlava jeho barvu
ostatního těla. Včela jest těla leskle nepovídal vy strýčka, nevěřil-Abych,
černého; chloupky však hnědé neb nebo je-li tomu tak, pak jest včela
šedé, kterými porostlá jest, činí ji jediný tvor na světě, kterému na
hnědou neb šedou, a. když ' vůli ponecháno, ploditi budto samič
chloupky ty za jakou kolivěk pi'í ky nebo samce dle vlastní libovůle!
činou slezou, ukazuje se nám ve
Pokročz'l. Divné jest to ovšem,
své nahotě, jest tudyž černa.
upříti to však nelze, ano každo
Zvědavý. Z jakých pak příčin denní zkušenost o tom svědčí. Jen
ztratí včela srst? /
si zpomeňte na to, co 0 vnitřních
Pokročíl. Lítáním na kvítka
ústro'Lechmatky
Z va
& matky jsem
ošinujipravil.
se vajíčka
ostrými chloupk opatřená., jako ječní
na př. charpu.
astym zalezáním jedno za druhym vodičemi dolu;
do buněk omete si též srst, pročež tam kde se obadva rodiče spojují
bývají staré včely holé, zvláště v jeden, jest otvor schranky se se-*'
však zlodějky svou' černou, lesklou menem trůbčím. Chce-li tedy matka,
barvou se\ prozrazují. Zlodějka při aby z_vajíčka pravě prechazejícího
krádeži si spěšně počíná, potřísní se vylíhla včela, stáhne zvláštními
se medem, domací včely obírajíce čívami onen míšek se semenem
ji vyškubou ji i chloupky, a včely trůbčím, tak .že jeden neb více
okrádané ji také neušetří, škubajíce těch pohyblivých půlečků do vodiče
vejde a do vajíčka mimojdoucího
ji ze všech stran.
Moudrý. Milý strýčka, neza— vnikne & je zin-ední; má.-li býti z
...
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vajíčka trůbec, nestahne onen míšek,
pročež žadný půleček do vajíčka ne
vnikne a ono zůstane nezúrodněno.
Nedbal. Hezké jest to, jenom
kdyby byl každ tak hloupý a na
slovo vam věřili a chci míti důkazy.
Pokročz'l. Mohl bych vás po
ukázati na výsledky pytevni, dle
kterých v každém vajíčku na včelu
takový půleček se nalezl, nikoliv
ale ve vajíčku na trůbce, čímž na
jisto postaveno jest, že trůbec se
líhne jen z vajíčka nezúrodnčného.
Avšak poukáží vás na svou vlastní
zkušenost. V loni jsem dělal roj se
starou matkou, rozděliv včely na dvě
rodiny. Opomenuv vyrojeně včely
prohlednouti, pozoruji po nějakém
čase, že jaksi nápadně slábnou.
Rozdělam je tedy a shledam plné
dva včelí plasty naplněny plodem
— trůbčím.
,
Moudrý.-Dovolte strýčku, abych
se vás na něco zeptal. Jak roze
znáte lod trůbčí od včelího, když
je v p ěstu včelím?

řena, klade vajíčka jen na trůbce,
nemohouc se zúrodniti.
e však i matka spařena klade
vajíčka na trůbce, vidíme patrně
na včelěch vlašských. Včely tyto
se nyní všude mezi pokročilými
včelaři zavádějí. Dopomoci si k
nim, není nyní tak nesnadné ani
tak drahé,_jak by si člověk myslil.
V Italii jsou takoví včelařové, kteří
se jen pěstováním a prodáváním
matek žlutých zabývají. Chcé'me-li
si k vlašskam pomocti, neobjedname

celý oul, ten by byl "příliš drahý,
ale jenom matku. Pošlou nám ji
uzavřenou ještě asi se stem včel
ku posluze v dřevěné krabičce po
poště. Vyjmuvše nejprv některým
černým včelám jejich matku, dame
jim za ni žlutou spářenou &trůbcem
žlutým. Ona bude klast vajíčka, z
nichž se roditi budou včely jenom
žlutě, černé pomalu se vytratí a v
krátce budeme míti všecky žluté.
Než jací trůbci budou se nám líhnou
ti? Samý žlutí, samý vlaši. Hle tuď
Pokročz'l. Plod včelí, je-li důkaz neomylný, že v řádném oule
jen už zabedněn, „jest zabedněn jenom matka vajíčka, trůbčí klade.
Moudrý. Tu není arci žadné
dýnkami plochými, tak že_celý
plast vypadá. plochý, rovný; plod pochybnosti více; pozdržte se trochu
však trůbčí v buňkách včelích strýčku, já si to zapišu taky -—nebo
jest zabedněndýnkami vypou jak vidite zapisuji si ty důležitější
klými, tak že celý plast vypadá věci, abych na ně ňeza omenul, —
jako hrachem posetý; to odtud, že — no už to mám. Ta tedy pra
trůbec jest větší nežli dělnice; je víte, že matka řádná klade v oule
likož buňka včelna pro trůbce jest všecky vajíčka — na včely, trůbce
kratka, prodlouží ji včely dýnkem i na matky, tedy vajíčka trojího
druhu, ano?
vypouklým.
Moudrý. Ah to jest to! Já
Pokročz'l. Nikoliv, nýbrž va
takové plasty už viděl na jaře u jíčka druhu jen dvojího.
Opozdz'l. Jak se jen tak zpo
jedněch včel pana Zázvorka; on
povídal, že prý jsou to samé matky, zdile můžete ptatil Slyšíte nyní na
hahaha! Než aby jste nezapomenul své vlastní uší, že jen druhu dvo
na svou řeč; povídal jste, že jste jího, na. včely a na trůbce; na
matku si zakládají včely samy:
nalzzl
u svých včel samy trůbčí jakým prostředkem je k tomu po
o . —
Pokročz'l.Ano; nyní “sem hledal vzbuzují, vypravoval jsem. před
matku & naleznův ji, s lcdam, že chvilkou, zapište si to taky, aby
jednoho křídla nemá; ubohá. ne jste nezapomenul.
mohla konati svadební výlet, ne
Moudrý. Prozatím Odpusťte, až
mohla se spařiti, kladla vajíčka, z uslyším mínění strýčkovo.
nichž se líhnul samý trůbec. Zde
Pokročz'l. Povídal jsem již, že
_mátepatrný důkaz, že matka nespa matka a včela jsou obě samice,
I
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mají tedy původ svůj z vajíčka
téhož druhu; jediný rozdíl mezi
oběma jest, že matka jest samice
úplně vyvinutá, dokonalá, včela ale
samice zakrslá, nedokonalá.
Moudrý. To mně nechce jaksi
pod čepici. Z vajec vylíhnou se
kůl-ata, které dospějí v dokonalé
kohouty neb slepice, kapoun se
nelíhne!
Pohročz'l. U včel už to 'inač
není. Z některých vajíček se lí nou
bezvýminěčně jenom trůbci a to
jsou vajíčka nezúrodněná, z 'iných
zase bezvýminěčně budto ělnice
neb matky, dle toho, jak za svého
mládí byly pěstovány a v jaké ko

libce se vylíhli; a'ty jsou všecky
zůrodněny síměm trůbčím. Inu v
palácích královských rodí se oby
čejně princové a princezny, již před
kem ustanoveny k vladnutí a pa
nování nad jinými; v těsné pak
chatrči se rodí dítky chudobná již
předkem k prácí a lopocení usta
novené. Nyní popatřme na buňku,
ze které se matka a na buňku, z
které se líhne pouhá dělnice; jaký
to rozdíl! Buňka včelná jest tak
ouzká a těsná, že se včela musí
dobře přikrčit, aby do ní vlezla a
stěny její do šesti uhlů sestavené
jsou tenké jako nejtenší apír. Na

proti tomu 'ak prostranná jest buňka
matečnal iž to, že není vystavená
v pořadí chudých \chýžek rohotnic,
nýbrž o samotě na zvláštním místě,
obyčejně jenom v dole na krajích
plástů, že její směr není vodorovný
nýbrž kolmý, to jest otvorem dolu
postavený, ukazuje na něco vzne
šenějšího, důstojnějšího! A jaký
teprv rozdíl ve slohu! Ona není
hranatá, nýbrž do okrouhla vy
klenutá a má na sobě kolikráte sto
kráte tolik vosku co buňka sprostá
a dle prostrannosti jest pravým pa
lácem proti sprosté doškové chatrči.
Dohotovená jest na palec dlouha
ano i delší “„ vypadá; jako visící
žalud. _Hle tot kolébka královny!
V ní se může mladý tvor arci ná
ležitě vyvinouti.

Nedbal. To milý hrachu! není
ještě žádným důkazem, že by va
jíčk 0 na matku a dělníci b 10 tot'ž.
Pokročíl. Vím
nichci 1to

také za důkaz uvádě'tifvždyt máme
dosti příkladu, že i z matečnika
se vylíhla pouhá dělnice. Hlavni
podmínka nestejného vyvinuli zdá
se býti pokrm, jehož se mladému
tvoru, zvláště v posledním čase
dostává.
Zvědavý. Jako před vylezením

z buňky myslíte?
Pokročz'l. Nikoliv! Včela, nežli
vyleze z buňky, musí několik proměn
podstoupiti. Patřte, byste tomu lépe
porozuměl na motýla. Samice mo
týla, spářivši se, usedne někde na
větev stromu a klade tam svá va.
jíčka. Přiměřeným teplem slunečním
z jara počne se červík ve vajíčka
vyvinovati, skořabka pukne, On vy
leze a živí se na potom listím stro:
movým; my mu říkáme housenka.
Když housenka dozrála, připne se
leckde a zapřede, visíc. tu jako
mrtvá po několik neděl; dotkne
m'e-li se jí, mrskne sebou, čímž
prozrazuje, že jest živa. My ji ří
káme kukla čili pupa. Konečně,
když dospěla, prokouše se a opustí
obálku co motýl.
Podobně se to má is včelou.
Třetího dne, je-li jenom přiměřené
teplo v oule, pukne skořápka va
jíčka, červík vyleze, včely skořápku
vyklídí a počnou červa. ihned kr
miti, podávajice mu štávu povstalou
z požitého prášku květného, medu

a vody, která vypadá skoro jako
mléko. Nyní přibývá červa, jenž
na dně buňky skroucen leží, co
den, až pak šestého dne se počne
přímiti a včely se _jmou buňku

dýnkem voskovým zalepiti. Prvé
ale, než se to stane, dají červu do
buňky hojnost potravy — do zásoby.
erv, jenž má zůstati samičkou
zakrslou, čili dělnici, dostane siro

vého prášku medem rozředě—
ného taktéž i trůbec; matka však
dostane hojnost oné vy vařené
štávy čili mléčka. Onýmhrubým
9:1:
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pokrmem zamezí se, jak se zdá, rostliny jsou, nenechá. se upříti;
další vývin dělnice v matku, jme— nebo zkuste toho, &skrblíte s pící,
novitě zůstanou její vaječníky a'. a krávy vaše budou se podobati
“taška na semeno zakrnělé.
na vlas oným hubeným kravám
Když včely buňky zalepily, nebožtíka krále Faraona. Nuže u
zapřede se červ v nich; potáhne včel v ohledu tom není výmínky.
totiž stěny buňky tenkou kožkoq Ona požívá pel s medem, ty se
a pak odpočívá jako mrtvý; stanet proměnují ve šťáva, z které jedna
se kuklou čili pupou; dospěv však část přechází v tělo a tuk, totiž
po více méně dnech, prokouše vosk, druhá část ale v mléko po
dýnko a vyleze z matečníka co třebné ke krmení mláďat. Před za
matka, z ostatních buněk co trůbec bedněním dostane matka, abych
nebo včela.
tak řekl zásobu mléka záživného,
Abych alenezapomenul, matka kterým se úplně vyvine, včela ale
se nezapřede v celé buňce, nýbrž slámy a sena, totiž oné hrubé, z
jenom do polovice buňky; horní pelu a medu záležející píce, a jak
část zůstane nezapředena, proč? se zdá, právě proto zakrní.
N bal. Jsem milý sousede
také uslyšíme.
Opozdz'l. Hmhm! Nepochybuji, trochu tvrdohlavý a vašimi: zdá
že by tak veliký rozdíl mohl býti se, snad — nenechám se omesti;
mezi sirovým květným práškem a žádám- důkazů!
svařeným, že by požívání onoho
Pokroé'zz. Mohu vám jimi též
mělo za následek vývin včely, to posloužiti. Ze včela před zabed
hoto zase matky! Myslím, že nám nčním jiného pokrmu dostane, nežli
slouží stejně ke zdraví požívání matka, přesvědčiti se může každý,
kdo jenom do oule nahledne. Včela
karlátek jako povidcl.
Pokročz'l. Nevím bude-lí to vězí před zahednčním ve vodičce
jednostejné, poživati slámu nebo barevné: bělavé, přižloutlé, při
mléko, co myslíte?
hnědlé, pi'ičervenalé atd., dle toho,
Opozdz'l. Máte nápady jako jaké barvy byl prášek rozředěný;
stará vrata! Sláma a mléko! Kdo u matky toho nepozorujeme; do
pak bude mluviti o slámě, kde o stávat až do zabednění mléčko.
Dále, stane se dosti zhusta,
pokrmu lidském se jedná! Sláma
je dobrá pro dobytek hovězí, ovce a že matka zahyne aneb ji včelař
odejme v čas, kde žádného mateč
kozy, ne ale pro člověka.
Pokročz'l. Vždyt nemluvíme o níku nemají, čímž osiří. Jak mile
člověku, nýbrž o včelách. Sláma a ztrátu tu zpozorují, počnou hned
mléko mají nám toliko posloužiti naříkati; mají-li ale nezabedněného
k objasnění rozdílu mezi sirovým ještě červa na dělnice, upokojí se
ráškem s medem a vyvařenou ve 24 hodinách tak, jakoby matku
távou. Ukáží vám to příkladem. nebyly ani ztratily., Víte proč?
'Představme si tedy krávu. Ona, Otevřeme-li oul, nalezneme množ
živic se rostlinami: trávou, slámou, ství matečníků na plástu s červem
senem, požívá jich v hojné míře. včelím kdekolivěk, třeba u prestřed
Trávením se ony látky promění v plástu založených. Vyhlídly si to
krev a tato žilami probíliajíc usa tiž některé buňky s vajíčkem neb
zuje se, dílem co maso, dílem co, červem ještě nezabedněným na děl
loj v těle; druhá částka zase, pro nou včelu, a sklenuly nad ním
měnivši se v mléko ve vemenu se buňku královskou, sklenuly jich
shromážďuje a telátku za první hned více do zásoby; nebo čekati
pokrm slouží. Nezáživná částky nelze, kdyby čekaly, přestárnul by
odcházejí co trus. Ze tuk, mléko červ, dostal — by za pokrm siro
a maso jenom zažíváním přeměněné vého prášku, a z takového by se
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nedala královna vychovati. Pro báti. Než k upokojení vašemu mohu
hledneme-li takový matečník, jejž vas ujístiti, že se to nestane. Kdy

nazívame přistavným,

proto že bychom chtěli rozebírati včely, ne—

byl k buňce sprosté přistaven bedli viděli bychom ničehož, poněvadž
věji, shledáme na něm patrné znam matka velice plachá a bázlivě jest,
ky dřívějšího ustanovení. Naleza se tak že při nejmenším odezřelém
třeba uprostřed plastu, kde zašustnutí na útěk se džíva. Ote
včely pořádný matečnik nikdy ne vřeme si toliko dvířka, některého
umistí; jeho dno není do okrouhla oule a oknem to ohledneme. Mámť
vyklenuto, nýbrž hranaté, památka pravě několik oulů, ve kterých
to po buňce sprosté a jde nejprv matka tyto dny klásti bude na po
vodorovně, ve směru včelích buněk, sledním pláště u skla.
Zvědavý. Jak pak víte, že
ač je poněkud rozšířená, totím,
že vedlejší buňky se strbly, aby matka bude klasti u okna?
rozšířiti a poněkud směrem dolu
Pokročíl. Vidím-li, že včely
táhnouti se mohla, a pak teprv se buňky u okna pilně vytírají a leští,
táhne dolu. Samé to známky, že do horních buněk med ukládají,
původně byla založena pro spro zvláště: je-li už v plastu vedlejším
stou dělníci.
nasazený plod; vím jistotně, že je
Táži se tedy: Mohly by včely pro plod připravují. V t0m padu
z červa na sprostou včelu vycho nenecha matka na sebe dlouho
vati matku, kdyby _nebyl téhož čekati. —
Zvědavý. Nechtěl by jste nám
původu, totiž z vajíčka na samičku?
A čím by se to mohlo jiným stati, prozatím vypravovati, jak si matka.
nežli pokrmem červu v posledním při tom počíná? Člověka mnohem
čase před zabedněnim .podavaným více těší, patřiti na věc, která mu
& rozšířením buňky, aby se nále dříve popsána byla, poněvadž může
žitě vyvinouti mohla?
nad ní svůj úsudek pronésti a po
Moudrý. O tom nemůže ani nej pis se skutečností porovnávati. ,
menší pochybnosti více býti, vždyt
Pokročz'l. Milerad! Když tedy
to jasně jako slunce. Musím si to včely pla/st k přijetí plodu jak ná.
těž zaznamenati. — —-—Tak. Vite leží připravily, přivelebí se z neo
strýčka, co bych si přál? — Spa nadaní matka v průvodu 10—12
třiti královnu, když ty vajíčka klade. včel vážným krokem, včely stojící
Viděl to už kdo?
v cestě, ustupují uctivě stranou a
Pokročz'l.Viděti to může každý, setká.-li se která s ní podává. jí
kdo jen chce a oul k tomu má. hned s největší ochotnosti svůj mi
Jestli i vy si toho přejete, pak mne lodárek, sosačkem svým příprava.
jenom navštivte, v tom neb onom nou krmi jí podávajíc. Octnuvši se
oule to přec spatříme. Stojím vám na. místě, kde s kladením chce za.—
za to, že toho nebudete litovati.
počnouti vstrčí
do buňky
Opozdz'l. Hmhm-w—— uvidíme! hlavičku,
by se nejprve
přesvědčila,
zdai
Pokročz'l. Musíte však přijítí čistá jest aneb není-li tam už va—
okolo poledne, tak od 10—12 nebo jíčko a naleznuvšivše v pořádku,
1—2 hodin, tu ji nejspíše shledneme. učiní krok ku předu, vyšine se na
Zvědavý. Nežli pozvaní vaše dlouhých nožkách do výše, ohne
příjmu, řekněte mi, musíte-li k tomu zadeček pod sebe, vstrčí do buňky
konci včely rozebírati, čili ne? já. právě vyšetřené až na dno a po
píchnutí se bojím jako ohně; jest trvá. tak asi co by člověk 10 vy
to hrozná, bolest! — o to by však" počítal. Průvodkyně její, . jsouce
tak nešlo; ale ten otok; ten otok! všecky hlavičkami k ní obráceny,
Pokročz'l. Pak nebude z vás jako paprsky okolo slunce obírají
včelař. Včelař píchnutí se nesmí a olizují ji, co ona mezi tím va
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'íčko snese a na dnu buňky při
lípne. Zapomennl jsem říci, že při
otvoru těla má.matka jakousi žlázku,
která ustavičně lepkavý mok vy
lučuje. Tímto lepem vajíčko při
odchodu se potře a na dně buňky
přilípne. Na to se zdvihne, služky

Nedbal. Sousede, vylíhne se
z každého vajíčka něco, nebo snáší
matka někdy také vejce čisté, ze
kterého se nic nevylíhne?
Pokročíl. Něco takového až po
sud se nezpozorovalo.
. ,
Nedbal. Tož dobře! Snese-li
ji laskují na nove, podévajíce ji matka denně 3000 vajec, musí se
sosačky svými pokrmu na posilně také vylíhnouti denně 3000 včel za
nou. Odpočinuvši si několik okam 10 dní 30 tisíců. Před chvíli jste
pravil, že vsiíném onlc jeut v čase
žení pokračuje
snášení.
tak nejvyššího vývinu i'přes 50 tisíců
snáší
do ma ýchvebuněk
na A
včely,
'do větších na trůbce, na ty však včel řekněme, aby jich tam bylo 60
jen tehdy, když hojné snůška na tisícův, kde máte ostatních 240 ti
stane a chuť k rojení se ozívati síců, co?
počíná, do počatých matečníků však
PokročzZ.Onehdá mně velebný
jen tenkráte, když včely už sku pan povídal, že v osadě naší se na
tečně rojíti se chtějí. Vloží-li jeden rodí do roku průměrně 30 lidí, tedy
krate matka do buněk královských za 10 let “300 a za 100 let 3000, a
vajíčka, potom také za několik dní přec jest nás všech všudy 800, kam
vyjde roj skutečně, pakli mu přítrž se podělo ostatních 2200 osob?
neučiní nepříznivé počasí.
Nedbal; Kam? Vždyt všichni
Zvědavý. Ah, jak se těším, až nežijí, narodí-li se jich 30, také
to spatřím!
\ jich zase skoro tolik zemře.
Pokročz'l. Uhodl jste! Myslíte
Maud/rý. Snese matka mnoho
ale, že včely věčně žijí! Každodenně
vajíček “za den
jich
zhyne
na sta. ano na tisíce.
Pokročz'l. Mnoho i malo, jak
totiž matka dokonalá jest, oul silný, Mnohá. se vylíhne zmrzačené. na no
snůška hojná., počasí příznivé. V hách neb křídlech, a tu vyklídí
slabém oule snese 20, 30, víc by z oule, nebo mrzáka k' práci ne
slabé včely sotva vychovaly, v sil schopného tam netrpí; mnohou po
ném oule snese, je-li jen mlada, lapí ptáci, jiné zastihne zase jiná ne
zdravé. a silná a ostatní okolnosti hoda, buďto že ji zafoukne vítr do
vody, neb že opozdivši se venku
příznivy 2 i 3 tisíce denně.
přes noc ustydne neb docela zmrzne,
Zvědavý. I jemine jeminačkul náhlým lijékem a krupobitím bývá.
snad jste se přeřekl — tolik vajec jich na tisíce ubyto, do bláta zatlu
— snad'2, 3 stal — a to je ještě čeno; nastane-li nepohodlné mrazivé
mnoho! — ale 3 tisíce! ——ne to
počasí, vytrhají včely mladý plod
k víře nepodobnoí
z buněk a ven vyhazejí, obava
Pokročz'l. Jenom si to ěítejme, jíce se, by jim zbytečný-ch jedlíků
a pak se nebudete diviti. K snešení nepřibylo, největší díl jich však
jednoho vajíčka potřebuje matka zhyne stářím čilj sešlosti věkem.
asi 10 sekund; mezi kladením si ale
Zvědavý. Zije dlouho včela?
také odpočine; dejme tomu, že by
Pokroč'z'l.Na to je těžko odpo
na snešení jednoho vajíčka potře věděti. Udati možno na nejvýš to
bovala 15 sekund v průměru, pak lik: Včela dělná.žije tak dlouho, až
snese za minutu 4, za hodinu 250, životní síla je vyčerpána, což se
za 12 hodin, čili půl dne 2880 & stane v čase buď delším, buď kratším.
ostatního půl dne nemusí ani jed
Nedbal. To jest: ona žije až do
noho snášeti.
smrti — tolik také víme.
Pokročz'l. Musím se zřetelněji
Zvědavý, Inu na ten spůsob to
arci není mnoho.
vyjádřiti. Ona žije tak dlouho do
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kuď se práci nesedere, Netrvá.
Opozdz'l. Mate tedy za to, že.
každý nový vůz stejně dlouho. Ze nejvyšší staří, jakého matka do—
ptejte se Opozdila, kolik vozů na sáhnouti může, jest 5 roků?
svých cestách sedral, já. však mám
Pokročz'l. Ano, tak jest.
vůz už na 10 let a je ještě dobrý,
Opozdz'l. Povím vám příklad,
proto že ho ustavičně nepotřebuji. kde matka 15 let žila a ještě žije.
čase, kde zvláště mnoho
Pokročíl. Což jest o to. M6.
práce, sestarne dělnice v několika matka. už je 70 let stará, a ještě žije.
dnech více. nežli jindy v tolika
Opozdz'l. Nežertujte souseda!
nedělích. V zimě, kde včela svých víte že mluvím o matce včelné a
sil nepotřebuje, skoro ani nestárne, že, co já řeknu, mívá vždy hlavu
tenkrate sejde sotva která včela 1 ocas.
Moudrý. Ale nohy, nohy tomu
věkem; sejde-li, sejde zimou, hla—
dem, ouplavicí neb jinou nehodou. scháze'í, pročež to nemůže z místa!
Nejdéle žije tedy včela, která se
ópozdz'l. Vy mlčte, já mluvím
vylíhla na po zim; v zimním od k Pokročilovi. Aby jste nem slel,
počinku netratí nic síly své, z jara. že jsem si to s onou matkou, tera
jest tak bystrá., jako kterákoliv už 15 let žije, vymyslil, musím hned
mladá. a může se dožíti červnai doložit, že ta. matka patří mně.
července, žije tedy 9—10 měsíců. Mám totiž jedny včely, které ne—
V leté v čas nejhojnější pastvy osiřely a jsou až posud v dobrém
' —
přečka ale včela sotva 10—12 neděl. stavu. —
Polaročz'l.A co z toho soudíte?
Nedbal. Bezpochyby se díváte
Opozdz'l. Což se nemůžete do
zemřelým včelám na zuby, že víte
vtípiti? Jsou-li tak staré a nikdy
jak staré byly?
Pokročz'l. Toho není třeba. Vy neosiřely, musí býti matka též tak
kladal jsem už. že si nyní včela— stará., bez matky snad nebudou?
Pokročz'l. Nenechte se vysmxít
řové zhusta jednají včely žluté, ne
chávajíce _si donésti jen matku s sousedel Co zde vypravujete, jest
několika dálnicemi. I já. jsem to rovně tak směšné, jako kdybych
už několikráte učinil. Přidav čer chtěl tvrditi, že Smrkovský starosta
ným včelám matku žlutou, shledal má .kobylu už padesátiletou a to
jsem, že ve čtvrt roce byl celý oul za příčinou tou, že jest vraná. a já
povlaštčn, černé včely pomalu vy už od dětinství vranou klisnu u
hynuly a místo jejich zaujímaly něho pamatuji.
žluté. Patrný to důkaz, že včela
Vždyt včely nečekají vždycky,
v letě žije sotva 3 měsíce; ba ani až matka sama zhyne. Pozorujíce,
tak dlouho, poněvadž se vytratily že jaksi chřadne a ustává va'íčka
i ty, které teprv za matky vlašské klásti, nemeškaji, nýbrž za la
z vajíček černých v oule pozůsta dají bez průtahu na. novou;
kdyby meškaly, mohla by jim matka
lých se líhly.
Zvědavý. Jak pak dlouho žije zemřiti, mohla by zemi-ití v zimě,
as královna?
kde žádného plodu v oule není a
Pokročz'l. Královna může žíti pak by byly ztraceny. A matka,
as 4 i 5 let. Než každá. takového jakoby cítila, že se jí konce života
věku nedosáhne. ím jest ourod blíži, kde miláčky své bude muset
nější, tím spíše vyčerpá se její sila opustiti, a že by bez matky v krat
životní. Matky žluté, pro svou kosti zhynouti musely, vloží do za.a
plodnost proslulé, přečkají sotva 3 počatých matečníků-vajíčka, snad
roky,vano větší díl jich zhyne již posledni, která snáší, a tak ubezpe
v 2. roce. U černých matek mů čuje jejich budoucnost. Nežli mlada
žeme vziti průměrný věk na 3, u |dozraje, obyčejně stara zhyne, ne
žluté na 2 leta.
jzhyne-li, zapíchnou ji včely &z oule
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vynesou. V tomto ádu včelař arci nespatří. Když záhy z jara nastala
ani neví, že si vče y matku vymě dobrá pastva a včely se už připra—
nily. Jinak tomu arci, zhyne-li vovaly k rojení, na to pak nastalo
matka v nejkrásnějším věku svém dlouho nadržující špatné počasí, tu
náhle; pak ovšem naříkají, mají-li vytrhají všecken trůbčí plod z buněk
ale mladý včelí plod v oule, upo a z oulů ven vyklídí načeži ostatní“
kojí se brzo, jak mile si totiž na. trůbce vyženou. Takový konec bere
novou byly založily. Tuto ztrátu marniv život trůbců.
nezpozornje včelař, který každého
ědavý.Milý kmotřičkul když
dne k včelám svým nepřihlíží, a. jste vypravoval, jak dobře se vede
zpozoruje-li, zpozoruje jenom ná trůbcům, bez mála bych jim toho
hodou. Tak můžete ve svém oule byl záviděl, nyní však jím toho na
míti už dobře matku pátou.
krátce trvajícího dobrého bydla ze
O ozdzl. Hmhmhm!
srdce přeju; vždyť odsouzenci k
ědavý. Jak pak dlouho žije smrti nebude nikdo závidčti oných
trůbec? —
lahůdek, kterých se mu před smrtí
Pak/rodil. I to na jisto určití dostává.
nelze. Trůbec, kterému se poštěstí,
Moudrý. Nevím milý strýčka,
zasnoubiti se s mladou královnou, jestli jste to také zpozoroval, vloni
zaplatí to životem svým v tomtéž z mých včel málo které trůbce
okamžení, ve kterém s ní se byl vyháněly.
Pokročz'l. Také to u mne tak
spojil. Vylíhl-li se v květnu a spa
iil v červnu, žil nejdéle 4 neděle. bylo. Z devatenácterých včel sotva
Zivot však ostatních trůbců skončí šesterý trůbce vyháněly, a ty ještě
se vždy smrtí násilnou, a ta může jaksi nedbale, jakoby se jim do toho
každého dne rozkošnému životu ani nechtělo.
učiniti konec. Dokuď je venku hojné
Moudrý. Co při tom nejpo
medové pastvy, tu trůbcům je boj — divnějšího, že do zimy se přece
včely nechají je, at si na snešeném všecky vytratily.
medu hodují. Jak ale pastva se
Pokročz'l.Tak tomu jest. Vloni
počne tenčíti, tu pomýšli včely hned měly včely až do podzimka ho'nou
na odstranění škodlivých břicho pastvu a tudíž i těm ubožákům ou
páskův. Seženou je nejprv s medu sek toho vezdejšího chlebíčka z milo—
na prázdné plasty do zadu neb srdenství popřívaly. Trůbec však
dolů na dno, kde nedostatkem po je veliký nest da a podobá se na
rmu a chladncm mdlí a křehnou. vlas naším tulá ům, kteří místo práce
těstí pro ně, nastane-li venku zase raději cizí domy vytloukají a lidem
hojnější pastva; pak se opět dovolí drzostí svou obtížnými se stávají.
trůbcům na med. Uhodí-li ale zase I on není příliš svědomitý, jde-li
nepříznivé počasí, pak není žádného domu nebo jinám, vráží rád do onoho
smilovánivíce. Seženou je opět oule kam nejvíce včel lítá. Včely
s medu a hladem a zimou se však s drzím vetřelcem mnoho okol
sláblé vytahují a vyhánějí ků nedělají, chopí se ho, v kudlí mu,
česnem, kde padajíce na zem, ro křídla v vrátí a ven vyhodí, kde
mdlobu slítnouti více nemohou. Bo zahyne. elikož nejsilnější včely nej
daří-li se ale přec některému ještě silněji lítají a také nejdříve s trůbci
slítnouti, nepustí jej do oule více. svými hotovy jsou, mívají takových
Stává se to obyčejně v kraji našem návštěv nejvíce, a tak se stává, že
ke konci července nebo z počátku do zimy trůbci i z oných oulů,
srpna. Přestane—lipastva. dříve nebo které 'e nevyháněli se zcela vytratí.
enom v čas nejhojnější pastvy,
později, vypuzují se trůbci též dříve
neb pozdě'i. Tak žije trůbec sotva v čas rojů, kde v každém oulů hojně
jest
trůbců
, uděluje se domovní
3 měsíce. a mnohý ani světlo světa
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ravo i cizím, snad pro to, že ma
jíce plné ruce prace ani času ne
mají, dáti je na postrk.
„
Zvědavý. Sejdou věickni trůbci
násilnou smrtí se světa?
Pokročz'l. V zdravém, plodnou
matku majícím oule všickni. Jinak

stavné matečníky pěstují včely s ve
likou pečlivostí, kojná. za kojnou
leze do kolebky, podávajíc králov
skému nemluvněti pokrmu přísluš
ného. Tu se stane, že nejedna chůva
shledá. malou princezku na zbyt
zaopatřenou, pročež aby dárek svůj
ale v oule osiřelém. Včely osi nemusela sebou nosití, dá jej někte
řelě doufají pořad, ač marně na rému vedlejšímu červu na včelu,
vychování nově matky, k jížto načež včela z něho se. vyvinuvši
zúrodnění bude potřeba trůbců proto hojněji byvši krmena, stává se do
je nevyhanějí. A vzdaly-li se už tě konalejší nad jiné a ke kladení va
naděje, pak se už také o nic ne jiček schopnou.
_
starají a.nechají všecko jít jak chce.
S takovým [oulem to však
Mají-limatku nezúrodně velmi bledě dopadá, kde jedenkráte
nou, která. klade vajíčka pouze včela dělna se dá. do kladení va
trůbčí, počnou je sice z počátku :jíček. Mám-li v oule matku, kla
vyháněti, vidouce však, že nových ťdoucí trůbčí vajíčka, naleznu ji
trůbců ustavičně přibýva, zmalo fsnadně a odstraním; s přidaného
myslní a nechají tak, a kdyby i po-'lplodu vychovají si novou. Kde
zději chtěly, nemohou pro slabost, však vajíčka klade dělnice, tu ne
nebo včel každým dnem ubývá, naleznu, proto že ničím od ostat—
kdežto trůbců přibývá. Totéž se ních se neliší: kdybych jim iřádnou
stává, mají-li v oule na místě matky matku přidal, zůstanou své liché
jednu neb více dělnic kladoucícb matce věrny a pravou nepřijmoul
vajíčka trůbčí.
zapíchnou ji, aniž si na plodu jim
,
Moudrý. Co povídate strýčku? přidanémnajakou založí. Takovým
Ze i včely kladou vajíčka? Vždyť děl—včelám pomahati jest práce velmi
nicejestsamičkaplodnostíneschopná, piplavá. a sotva se vyplatí; nebo
kterak by mohla klásti vajíčka?
včely jsou už slabé a nestojí ani za to.
Zvědavý. To se mně u nich
Pokročz'l. Pravda, pravda! A
však v oule se někdy přece ně nelíbí. Vědí přec, že matky nemají
která. včela Vydaří, která/má. vaječ
oudrý. Janepříjmou.
zase hledím na
níky poněkud vyvinutější, čili méně a přežlpřidanou
zakrnělé nežli ostatní, tuto si potom to s jiné strany. Včela., jest tvor
včely osiřelé, když si k matce po— nerozumný ainemůžeme ji to po
moci nikterak více nemohou, zvolí kládati za zlé; obdivovati však
za matku a povzbuzují hojným krme musím její věrnost a oddanost, s
ním ke kladení vajíček, že pro nepo kterou visí na tvoru jedenkrate co
_měrnost svých rodných částek k oudu panovníci přijatém; mnohý člověk
trůbčímu spářiti se ani nemůže, ba na by si mohl z ní ríklad vzíti.
Zvědavý.Vž yt by lichou matku
spaření ani nepomyslí, klade sama
vajíčka nezúrodněná, z kterých se nemusely zapíchovat; mohli by jí
líhnou jenom trůbci.
podržet; prava by mohla snášeti va
Opozdz'l. Nevím, proč by měla jíčka-na dělnice a lichá. na trůbce.
jedna. včela vyvinutější vaječníky, . Pokročz'l. Milý kmotře! pak
nežli druhá.!
bych nechtěl ba ani nemohl býti
usely
Pokn'oč'z'l. Povím vam proč. včelařem; vždyt by včely
Takové polomatky vyskytují se nej v krátkosti vzíti za své. l%íidná.
více v oných oulech, které ztrativše, matka snáší na trůbce jenom tehdy,
řádnou matku z plodu pozůstalého: když jich třeba; včela ale by na
novou si vyhřály, a tato za příčinou sazovala trůbčí plod ustavičně, v
svadebního výletu zahynula. Pří letě v zimě; a co teprv, kdyby ta
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kových lichých matek bylo v oule
10, 20, 50! A to by se jistě stalo,
kdyby krom řádné matky některá
lichá připuštěna byla, každá hrstka
včel by měla svou. Ubohé včelky
by ani nestačily nositi med pro
trůbce, nercili aby nosily ještě
květný prášek ke krmení plodu; v
krátkosti by musely včely přijíti
na mízinu. Ne milí sousedé, co Bůh
učinil, dobře učinil.
'
Zvědavý. Jak ale, kdyby v oule
bylo 2 nebo více řádných matek?
Pokročz'l. Pak by byl výsledek
skoro tentýž. Každá matka by
měla své přívržence, jedny by se
držely té druhé oné, v oule by se
utvořilo dvou neb více nepřátel

ských táborů, místo práce by se
rvaly a konec všeho — zkáza celé
říše. Pročež dobře tak, že v kaž—

démoulejestjen jedna matka.

Proto moudrý Stvořitel to už tak
učinil, že matka jedna žádné druhé

podle sebe netrpí. Žárlivost její
v tom ohledu jest k víře nepo
dobná. Ona, jindy tak tichá, mírná,
že kdybychom ji sebe více ublížo
vali, nás nepíchne, ba ani k ochraně
života vlastního proti nepřátelským
včelám žíhadla svého neupotřebí,
ona jakmile s. jinou matkou se
setká, okamžikem započne s ní boj,
boj na život a na smrt, ve kterém
nezřídka obě podlehnou.
Ale dosti o tom.

Vychování mládeže.
(Fr. Poř/non)
„Uč sgna svého.“ Sirach 30, 13.

„Jdi k mravenci,“ dí se v knize
přísloví, (6, G.) „a zpytuj cesty jeho,
a uč se moudrosti.“_K mravencům
ale když jdeme, a jejich domoví,
jejich hromada se rozštourá, když
jim nebezpečenství hrozí, co vidíme
že oni činí? Kde který jest, hledí
přede vším vajíčka odnésti a v bez
pečnost uvésti, oni hledí své po
tomstvo zachovati, svou budoucnost
pojistiti, a pak teprv pomýšlí na
opravu svého domoví a na shro
máždění potravy. Toť pěkným po
učením i povzbuzením pro jednoho
každého z nás, abychom všichni a
každý zvlášt přihlíželi k tomu, aby
naše mládež nehynula tělesně i du
chovně, aby si osvojila dobrý mrav
a řádné vyučení ve škole na zá
kladě svatého náboženství, kteréž
jest základ života národů; bychom
nemuseli sami nad sebou vzdýchati
a s Isaiášem (9, B,) říci: „Rozmno
žil jsi, Hospodine, národ a nezve
lebil jsi radosti.“ — Vezměme si v
tom příklad od národu mezi námi

žijícího, totiž od židů. Jak si oni
dají záležeti na tom, aby se jejich
dítky ve školách dobře učili, jak
oni pilně posýlají dítky do školy,
jak tu chudobný otec kolikráte s
uzlem na. zádech obchází po celý
týden vesnice a městečka a jest co
nejskrovněji a nejšetrněji živ a snaží

se něco vydělati, aby napotom vy—

dšleček na učení dítek vynaložiti
mohl, aby jim dal učení, kterému
on dává přednost před statkem a
bohatstvím, věda že umění, že uče
nost jest prostředek nejlepší k že
opatření si obživy a statků vezdej
ších; jak se u nich mnohdykráte i
celá přízeň ba i obec" přičiňuje a.
skládá, aby nadějnému synkovi ve
študiích byli nápomocni a jemu k
lepšímu zaopatření dopomohli. Ve
změme si příklad i z praktičných
Angličanů. Jak známo, stáli Fran
couzy do nejnovější doby v čele
výroby vkusného tovaru, kdež na
proti tomu anglické výrobky láce
a vnitřní dobrota odporoučela; před
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několika však málo lety založili
Angličané v Londýně zvláštní, roz
kazem parlamentu ročními 160.000
zl. podporovanou školu průmyslo

lépe uspořádaná škola by _nic ne
prospěla, kdyby jí dítky pilně ne
navštěvovaly, protož také veškeré
obce jest svatou povinnosti k tomu
vou, která výlučně k tomu praco— přihlížeti, aby všechny ke škole po
vati má, aby Vkusný, úhledný vinně dítky i sebe chudších a ne
tovar vyráběti učila. Škola tato fran— dbalejších rodičů, do školy pilně
.couzský průmysl velmi nepokoji, chodily. Zde neplatí předstírání ne
aby nebyl přinucen z prvního místa dbalých aneb lakomých rodičů:
ustoupiti.- K zachování dobrého „Dítky jsou mé, já je živím, ne
vkusu poroučí známý časopis Revue má mně s nimi nikdo co poroučeti.“
de deux Mendes, aby se v každé To není pravda. Mají s nimi ijiní
elementární škole vyučování v k re co poroučeti, ony patří také ijiným:
slení a. zpěvu zavedlo,jelikožse Když rodičové zemrou, co pak om
tím u mládeže pevné kořeny kraso vezmou dítky své s sebou do hrobu?
citu pouštějí. — Na řádně zřízené To ne, ale dítky zůstanou zde, a
škole, při které se i knihárna s do jsou-li zanedbané, 'zp'ustlé, připad
brými mravnými a peučujícímikni nou napotom za břemeno ObCI,]8011
hami nachází, má si každá obec na škodu státu a hanbou církve.
dáti záležeti. Škola jest štěpnice Dítky tedy přináležejí také e_bci,
obce, a není jejím účelem, aby se státu, církvi, a proto mají s nimi co
tam dítky jenom poněmčovaíi, od poroučeti také: obec, stát a církev.
národňovali, rodičům a rodině od Na křestu svatém byly dítky za údy
cizovali; jak se to přežel ještě ne chci říci, za dítky církve přijaty, a
dávno stávalo a sem tam posud proto se faráři a kněžím vůbec, co
stává, tak že se i svaté náboženství sluhům této naší svaté matky církve,
za děvečku německé mluvnice sni říká: „pater“ to jest otec. Farář,
žuje, ješto se „ono moravským dít kněz,jest tedy otec svých osadníků
kám německý přednáší, a. ony je a tedy i dítek. Jemu přísluší, na
nom něuiecky katechismus papou dítky a _tedy i na školu dohlížeti.
škovati musejí. Někteří pošetilí ro a dle své velké odpovědnosti, Bohu
dičové by ovšem posud tomu rádi Otci všech lidí, a Ježíši Kristu, hlavě
chtěli, ve své zpozdilosti na zřeteli a zakladateli církve, svědomitě nad
'majíce, že z jejich synka, když se vyučováním bdíti a vyučovati a na
němčině naučí, bude moci býti ka pomínati a i otcovsky kárati.
práí.) jakoby vojáci z německých
Ovšem prvně přináleží rodi
osad všichni byly pány kapráíy, čům povinnost: dítky dobře vycho
proto že umí německy), aneb někde vati, aby se z nich k 'ejich radosti
diurnista, (písař z denního platu). a cti, a odplatě od oha jim za
A synek zanedbaný v náboženství, slíbené, stali pořádní, k blahu obce
bez ušlechtěného srdce, zanedbaný napomáhající zdární sousedé, užio
pro samou německou mluvníci ve teční občané státu a věrní, bohomilí
všem jiném učení takový prospěch údové církve svaté. Proto je mají,
konečně učiní, že umípo německy že oni vychovávati v pobožnosti a bázní
brati a ještě.ve svém hrdém domnění, Boží, což se může státi 1. vyučo
že není „gemein“ (sprostým) myslí, váním. Už moudrý Sirach (30, 13)
že by měl každý před ním honem dí: „Uč syna svého a pracuj na
klobouk smeknouti a za německé něm,“ a opět (7, 25) „Máš-li syny,
zažebrání hojně ho obdarovati. Díky cvič je, a shýbej je z mládí 'ejich“;
však Bohu, že se už z větší části neboť jak žalmista. dí: „ ědictví
v našich moravských městech a Hospodinova jgou synové a mzda
městečkách a vesnicích k rozuměj plod života.“ (Zalm 126, 3.), to jest:
šímu náhledu přichází. Avšak sebe Dar od Boha jsou synové, a. mzda
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za cnost a bohabojnost jest potom Kde by se jinak dítky klení a na
stvo. Toto první učení a cvičení dávání, rouhání se Bohu. na cti
dítěte musejí rodičové, obzvláště utrhování a pomlouvání duchovních
ale matka převzíti, a musí se ono i světských představených naučily,
na Boha vztahovati a srdce dětské kdyby to všechno z úst a příkladu
pro cnost & náboženství přístupné svych rodičů nevěděly? Proto dí sv.
a vnímavé učiniti. Kde tento zá Basil velký (hom. 14, in ebriosos):
klad schází, tam zůstane všechno „Jak budete své dítky v kázni držeti,
pozdější vyučování a cvičení bez když sami vedete život bezkázný
užitku, bez požehnání. Po šestém a' nepořádný?
.
roku uveď dítky k dalšímu vyučo
_.,3. Mají rodičové své dítky
vání do školy, a hleď na to, aby nábožně a bohabojně vychovávati,
do ní pilně chodily, pamětliv jsa. a jestli toho potřeba _jei trestati.
prostonárodního přísloví: „Chceš-li Sv. apoštol Pavel (Efes. 6, 4) dí:
z synka míti vola, nech at jemu „Vy otcové vychovávejte syny a
smrdí škola.“ Vem si, matka, otčcl dcery své v kázni a v trestání Páně.“
kdy, a vyptávej se také dítek, co ve To pak se státi může mírnějším
škole slyšely, čemu se naučily, a spůsobem, vážným napomínáním a
poslouchej trpelivě jejich vypravo výstrahy dáváním, citelným vytýká—
vání. Posýlej je též do kostela na ním a domlouváním aneb také, když
kázaní, a tu otče neopomeň nikdy, to všechno neprospívá, í tělesným
synka neb dcerky se vyptávatí, co potrestáním. Trestání musí ale vždy
si zapamatovali z cvičeni neb z ká s opatrnosti a mírnosti býti spojeno
zaní. Toto vyptávání jest velmi a nikoliv od náruživosti diktováno;
užitečné ipotřebné. Dítky tvé jsou „neboť ve hněvu nečiní člověk, co
tím donuceny, shromážděnou myslí před Bohem spravedlivého jest.“
pozorně poslouchati, a. oni učení, (Jak. 1, 20.) Proto dí svatý Anselm:
podobenství a příklady si tím lépe „Chcete-li dítky své dobře vycho—
zapamatují a do srdce vštípí, a mimo vati, musíte s přísnosti kázně také
to se tím cvičí pamět a vzdělává sladkou silu otcovské lásky spojo
rozum, tak že dítky tím spolu nej— vati.“ — Proti tomu se velmi mnozí
lepší návod dostávají, jednou sly— rodičové prohřešují; bud je ve zlosti
šenou neb přečtěnou věc si zapa bi'í až k zmrz'ačení, aneb trestají
te dáž, kdyby se trestati neměly,
matovati,
to co!
cítí, své když na. příklad něco roztlukou z
m
šlénky aa city,
sovví a ronášeti.
y 2. Mají rodičošép své dítky neopatrnosti, nebo nějakou škodu
nábožně a bohabojně vychovávati udělají z nevědomosti; aneb, když
svým do brým příkladem. Na je trestati mají, netrestají, jako Heli
darmo budou slova rodičů zazní svých synů netrestal. Oni ze samé
vati, bez užitku zůstanou jejich opičí lásky skutečné chyby na svých
hořké nářky, jejich nejlépe míněná dítkách nevidí a viděti nechtějí;
napomenutí a výstrahy, ba i co jim všechno promijí, nedbajíce na
škola u dítek vystaví, to se zboří, slova písma svatého: „Kdo šetří
jestliže rodičové svým příkladem metly, nenávidí syna svého, ale kdo
nevzdělávají nébrž pohoršují. „Slova ho miluje, v čas jej tresce;“ (Pří
zní, příklady hřmí“; „slova jen ve sloví 13, 24.) a „Neodjímej od pa.
dou, příklady ženou,“ dí přísloví. cholete kázně: nebo budeš-li je
00 dětí vidí obzvláště na svých mrskati metlou, neumí-e. Ty je met
rodičech, toho brzo i následují: lou mrskati budeš a duši jeho z
„Jaký otec, taký syn, jaká matka, pekla vysvobodíš.“ (Kniha přísloví
taká dcera.“ — Tuto větu zkuše 23, 13. 14.) Odkudž i naše přísloví
nosti nacházíme ,v životě jen až povstalo : „Metla vyhání dětí _zpekla.“
příliš často za pravdivou potvrzenou. -— Proto velmi chybují rodičové a
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jednají nemoudře,když hned hubují,
v hněv upadají, a ba hněvu svemu
i rozličnými žalobami průchod dá
vají, byla-li jejich rozmazlená ne
poslušná dcerka, nebo jejich ne
zbedný, potouchlý chlapec ve škole
moudře potrestáni. První citelnější
potrestání ho často před mnohými
pozdějšími ranami uchrán'í, ho na
lepší cestu přivede, a rodičům mnohé

— Ačkoliv tato slova se jí tajem
nými býti zdála, neměla velebystrá
Francouzka předce nic pilnějšího
na práci, než se do parku odehrati,
aby tam po tomto prostředku pá

trala; avšak všechno je'í pátrání
zůstalo bez výsledku.
rzutá na
vrátila se druhý den k panu Bur
keovi. „Jak“ — zvolal on — „Vy
jste na náš prostředek ne řišla?“

pozdější slzy uspoří. -— Ale učitel On projevil hned svou oc otnost,

má jen na cit pro čest působitil že s ní ještě jednou do parku půjde.

Avšak on také působí, a nemoha
ho u dítěte naleznouti slovy, tedy
ho metlou nebo proutkem hledá,
kde asi ten cit vězí. Nebude zde
jistě od místa, ještě o anglickém
tajemství ve vychování promluviti.
Právě v tu dobu, když angličan
Burke nejprudčeji do francouzské
revoluce se pouštěl, navštívila paní
de Genlis britské ostrovy, a po
dařilo se jí, s tímto slovútným mu
žem známost učiniti. V jejich schů
zích mluveno o literatuře, o politice

Cestou nemohla zvědavá panička
ani dost slov vynajíti, aby mu dé
kovala za mimořádnou ochotnost
slovútného muže. Kočár se konečně
u parku St. J amského zastavil. Burke
vzal paní de Genlis pod paždí a vedl
ji do prostřed houště, ku které hodně
vyšlapaná pěšinka. vedla. „Jsme na
místě,“ řekl. Jeho dopravoditelka
vyvalovala náramně oči. On se usmí
val nad její nejistotou a ukončil ji
tím, že větev ulomil a jí tu samu
s vyznamným švihnutím ruky po

koliv sama výborné dílo o vycho
vání sepsala, dávala předce anglické
vychovávací metodě velikou před
nost před francouzskou. Ona do
lehala na Burke, aby ji obeznámil
s prostředky jakých se v Anglicku
potřebuje, aby se tak výteční a
uměli lidé vychovávali. „Ano, ma
dame,“ (má paní) řekl angličan,
„máte dobře; my máme skoro ne
omylný prostředek, mládež vzdělá
vati, a tento prostředek nachází se v
parku St. James (vyslovzDžéms.)“ *)

V tomtéž okamžení kráčel také
školní učitel tamtudy, jenž tento
veliký prostředek anglické metody
vychovací pod paždí nesl. -- U nás
nakládal a místy posud nakládá
metlu, co vychovávací příspěvek,
(jak němci říkají: Erziehungsbei—
trag) přítel dítek, svatý Mikůláš, &
tento nástroj také divy činil; od
té doby ale, co z pedagogické (vy

a'o

vychování. Francouzka, ač dal. Bylat to — březová metla.

chovatelské) opičí lásky tohoto spasí—

telného prostředku v ošklivost vzato,
plete se ona od dítek na rodiče.

Potrestaná drzost.
Humoreska ze životaDaniela O'Conela.**)
Jako “každý velký muž, měl ii malých nepřátel, kterým nemalou
i Daniel O*Conel přemnoho velkých bylo radostí, když si na něho leckde
vyjetí a všeliké překážky mu v cestu

*) St. James jest v Londýně královský klásti mohli. Jakkoli častokráte těžce
zámek (sv. Jakuba) nad Temží, nyní
opuštěný, při němž se park, totiž sad mu ubližováno, spíláno a posmíváno,
či zahrada v anglickém vkusu, na spů
sob jako jsou nyní Lužánky v Brně, **) Viz životopis velkého a šlechetněho
nachází.
katolíka v Moravanu pro rok 1863.
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neustal přecevelíký tento osvoboditel
Irčanů u vznešeném svém úkolu. S
nepřátely rovnajícími se mu duchem
potýkával se zbraněmi svého genia,
svého přesvedčení, a neústupnou
svou vytrvalosti; malé však duchy,
kterížto na něho jak říkáme co
psíci na měsíc štěkali, odbýval oby
čejně svým ostrým vtipem. Za
mladších _letpotrestal je kolikráte
i spůsobem, že notnou hanbu a
všeobecný posměch odnesli. Irčané
rádi si vypravují následující hezký
kousek o velikém svém krajanu,
jenž ostatně méně znám jest.
Daniel O'Conel ukončív kdysi
v Dublíně jednu oněch slavných
řečí, ježto slávu jeho celým světem
roznesly, vyprovázen ctiteli sv mi
jakoby u' triumfu bral se ke em
hostince „u zlaté koruny“, jehož
majetník, rovněž hloupý jak nadutý
muž k nepřátelům O'Conelovým
patřil., Sláva prokazovaná O'Co

„Jak se vám daří, příteli kra—

jane?“ ptal se O'Conel. „Zdáte se
míti mnoho práce, že neustále i za
pozdného večera bušení z vaší dílny
slyšeti.“
„„Ba nemohu jinak; mám ženu
a čtyry dětí k obživení a práce se
špatně platí. Vašnosti ráčíte sám
vědět, jak těžko řemeslníka se
protlouci. Bohu díky. jsem však
zdrav a vesel a nežádám si lepšího
osudu.“ —
„Přítelil rád bych vám v
něčem posloužil; avšak tentokráte
přišel jsem vás sám o nějakou
službičku požádat.“
_

„„Jakže Vašnosti? já ubohý
řemeslník mohl bych vám 'poalou
žiti?““ —
,
/
„Však uslyšíte jakým spůso
bem. Jedná se mi o potrestání po
dlého hrubiána za to, že si ze mne
a z dobré věci naší, kterou zastá
vám žerty tropiti chtěl.“
„„Ac pane, to se můžete
neloviWrzela ho; umíniv si tedy
s ním zažertovati a jej pozlobiti úplně na mne spolehnouti. Jen
vyšel, jak mile oslavovaný řečník s bych věděl —““
„Vše se dozvíte. Teď zamčete
přátely kolem hostince se bral, ze
vrat a podával slavnému muži ma svůj krám a zkažte ženě, že jste
dnes mým hostem a že se snad až
lounky peníz s těmito slovy:
„Veliký Danieli! znáš prý zítra ráno domu navrátíte.“
krásně řečniti. Hle tu máš půl
Klempíř občarován přívětivostí
guineu *) a učiň mi za to nějakou O'Conelovou na slovo up'oslechnuv,
vykračovaí si pyšně ulicemi radostí,
spůsobnou řečí“ —
Rozlobení průvodcové O'Co že může největšímu muži Irska v
nelovi chtěli takouto drzost okam— něčem posloužiti. Přibližili se k
žitě potrestati, avšak O'Conel za oficíně holičově a O'Conel navrhl
bránil jim to řka: „Takovýto lidé svému společníkovi, aby společně
nesmějí se jinak trestati, leč by to s ním dal se oholit, což tento s
hódně ucítili. Ponechtež mne po radostí přijal. Lépe myslel ai, když
trestání neatydy toho, ujíštuji vás, se dám zdarma. holiti, než bych si
doma tupou břitvou tvář pořezal. —
že budete spokojeni!“ —
„Aj vyt vypadáte dosti švarně
Několik dní přešlo, když se
O'Conel jednoho odpoledne menšími přítelil“ vece po operaci holičově
uličkami Dublínskými potuloval, až O'Conel, se zalíbením mladého ře
konečně u krámu klempířova se mešlníka prohlížeje.
„„O ráčíte býti velmi milo
zastavil, z něhož veselé bušení za—
znívalo. Nemeškaje dlouho vstoupil stivl““ odpověděl blažený klempíř,
do malého krámku a od pilného jemuž přívětivost velikého muže
řemeslníka, kterýž ho byl poznal lichotila. „„Ne nadarmo praví se,
že šat dělá. člověka; mnohý lord
s velikou úctou pozdraven jest.
by v žebračské haleně obdržel krej
") Anglický zlatý peníz, asi našich 6 zl.r. č car od nuzáka; a mimo chodem
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řečeno, mně má.stará často říká, že val před jeho klempířskou výsostí
bych mimo ty hrubé manýry mnoho ty nejkrásnější komplimenty, jež
na. sobě měl, čím bych se leckterému uměl a lítal z jednoho koutu sálu
gentlemanu*) vyrovnal. Což teprv do druhého.
kdybych se vyňntil jako naší hejsci;
Náš gentleman posadil se sa
žádný by ve mně klempíře nehledal !““ moten ke stolu, žádal s velikým
'„Toho mínění jsem sám!“ — hřmotem noviny, láhev obstojného
odvece Daniel O'Conel „a rad bych vína, a jídelní lístek, všechno ve

vás věru viděl elegantně vystro
jeného.“
'
„„Těžká. věc Vašnostil“ po
krčil ramenama klempíř, „„mám
sice ještě jeden oděv sváteční, je
však o málo lepší tohoto. -—Stydím

spůsobu velkých pánů. Na otázku,
nechtěl-li by společně s ostatními
hosty jísti a'čaj píti odpověděl po
níženému hostinskému co nejhru—
bějším: „Ne“! — zrovna tak jako
vznešení vzdělaní lidé. Donešeny
mu noviny. Zdali je četl, nevím;
jistě by ho to bylo mnoho prace
stalo; nicmeně však opovržlivě od
hodil list dosti hlasitě zahručev:
„Samý hloupý škvárlu — právě
tak jako vzdělaní lidé. Když mu
přinešeno víno, sotva ho okusiv
počal hubovati na mizerný chlast,
ačkoliv _jaktěživ tak dobrého vína
nebyl okusil; avšak náš přítel chtěl
si jednou na. hodně vznešeného pána
zahrátí a k tomu patří také hru
bianství.
Nejhůře však'si počínal při
jídle. Ačkoli výborné jídla co vlk
do sebe hltal, nicméně, kdykoliv
ústa náhodou prázdná měl, huboval

se opravdu Vašnoet v tak mizerném
obleku d0provazeti. Co si budou
lidé myslet?““
„At myslejí co myslejí; avšak
poslouží to záměru mému, aby jste
co nejvkusněji vypadal a proto
vás žavedu do nejbližšího módního
skladu, kdež se musíte vystrojiti,
jak by jste byl nejspůsobilejším
gentlemanem.“
Milému klempířovi se celá. ta
věc jak .náleží líbila a když dle
nařízení O'Conelova od hlavy k
patě v největšího šviháka se pro
měněna viděl,' nemohl sama sebe
poznati více. Každého známého po
zdravovah a tito mu děkovali s
takovou poníženosti, že vidno b ,lo, strašně na každé jídlo; pravil, že
že ho dobří ti lídé nepoznávai a v Dublíně ani těch nejmizernějších
že by každý spíše vojvodu jakéhos věcí uVařiti nedovedou, že šlechetné
umění kuchařské 'v Paříži, Londýně
než klempíře v něm byl—tušil.
I spřímil se pyšně v chůzi, i v Edinburgu na mnohém vyšším
pokoušel se i o čistější mluvu a kdy stupni stojí jako v tomto hnízdě. a
koliv okolojdoucí 1iberatora**)Ir— tak dále; zkratka, počínal si právě
ského pozdravovali, děkoval _jakob'y tak, jak vznešení, vzdělaní lidé. Po
ta čest jemu byla platila. O'Conel večeřev zavolal sklepníka ku pla
se tomu smál a pozval přítele svého cení, vytáhnul notný zlatem na
na sklenicí porteru ;***) mezi důvěr plněný váček a hrábna doň hrst
nou rozprávkou odhalil mu svůj plán, zlata vysypal na stůl, právě jako
kterýžto ale milým čtenářům pro vznešení lidé, když peníze mají, byť
zatim zatajíme.
by i jim tak málo náležely jako
našemu klempíři. Peníze mají tu
U večer odebral se náš klem silu, že—itu nejvlastnější vlastnost
píř v nejlepším rozmaru do hostince hostinských, totiž hruboat v nejpo
„ku zlaté koruně". Sluha provozo níženější úelužnost proměníti do
vedou. Také náš hostinský jindy
“) gentleman, vyslov žentlmen muž vyš vzor hrubosti, tak hluboce ee klonil,
šího stavu.
jak mile peníze uhlídal, že div ku
**) vysvoboditele._
provým svým nosem o zem neza
“*) potter, výboruě anglické pivo.
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vadil. Že milého klempíře ihned
mezi šlechtu povýšil, rozumí se
samo sebou; jen že dokud pouze
hrubým byl, jej mylordem nazýval,
když pak i veliké spropitné sklep
nikovo uhlídal, titul Excellence mu
dáti za dobré uznal. —
J'eho klempířské. Excellence
však byla tak laskavá, že se mi
lostivě tázati ráčila, zdali by ho
stinský „u zlatě koruny“ také by
tebných pokojů neměl, ve kterýchž
by gentleman pohodlně bydleti mohl.
Tuto otázku zodpovídal hostinský
nesčíslnými poklonami a uchytiv
svícen na vzdor tělnatosti své stou
pal s takovou lehkosti po schodech
vzhůru, jakoby tanečním místrem
byl býval.
Jeho klempířská Excellence
prohlídnul si velikou síň nad prů
jezdem, jakož i vedlejší náhodou
prázdné pokoje, a ačkoliv spůsobu
vzdělaných lidí všude jak náleží
šetřil, totiž notně huboval, přece
konečně hostinskému milostivě bla
hosklonnost svou projeviti ráčil.
Hoatinský byl radostí bez sebe nad
tímto milostivým nálezem Jeho Ex
cellence a co nejspíše mohl vyklá
dal dole v hostinské světnici; že
náramně bohatý vojvoda, kterýžto
prý na zapřenou cestuje, aby po
třeby země vyskoumal do hostince
„u zlaté koruny“ zavítal a že se
mu zaručil čestným slovem, že v
celém Dublíně, ba ani v Londýně
a v Pal-lži nádherněji a vkusněji
zřízených bytů nestává,- jako ty

chvátal na horu, aby rozkazy Jeho
Excellence vyslyšel. Milý klempíř
ale_ chrápal ještě dlouho _po-slunce
východu chtělt se jednou do vůle
vyspati. -— Dlouho tedy spal, pro
citnuv nerázně zvoncem zatrhnul na
sklepníka — byl co nejvíce hrubým
— žádal nesmírně mnoho jisti -—
samé známky vznešeného eleganta.*)
Ku, snídaní ráčil jeho Excellence
sestoupiti v hostinskou světnici.
„Pane hospodský“! — zkříkl.
„„K službám, račte nejmilosti
věji poroučeti““! —
„Dnes jsem zase jednou dobře
spal. Libí se mi u vás, pane ho
spodský a nerád bych takový byt
tak brzy opustil. Miním u vás déle
zůstati. Co žádáte za ty tři hlavní
pokoje s okny na ulici na tři mě
síce?“ Z odpovědi hospodského bylo
viděti, že hosta svého nejmeně za
Náboba **) držel. Avšak klempíř ne
považoval požadavek za příliš velký;
žádal jen, aby se vyhotovil řádný
kontrakt notářem, což se ihned stalo.
Domnělý vojvoda dal výslovně za
znamenati, že obydlí na tři měsíce
pronajímá, a že mu hostinský do
voluje, aby se mohl se svou malou
rodinou v něm uhostiti a zaměstnání
své jako doma provozovati. Hostin—
ský výminky milerad přijal, ještě
raději však peníze, které mu klem
píř-vojvoda za. všechny tři měsíce
ihned zaplatil. — tědrý pán od
měnil se bohatě notárovi za práci,
vzal kontrakt k sobě, a projádí'il
se, že ještě dnes na večer do svého
jsou, které jeho Excellence právě bytu se přistěhuje,
To se i skutečně stalo. Jak—
prohlížeti ráčila, a že si jeho Jasnost
za zvláštní potěšení pokládati bude, mile se smrákalo, přivezena několik
všem svým známým lordům a voj velkých beden a téži paní vojvod
vodům v království co nejlépe od kyně se přistěhovala. Služka, ježto
poručiti hostinec „u koruny“, kte k večeři nesmírný kus pečeně na
rýžto řízen jest tak zkušeným a herů nesla, vykládala 's ustrnutím,
vzdělaným mužem. — Proto že mu že to panstvo docela žádného rázu
hosté věřili, častoval je ještě nepříliš nemá do sebe; paní vévodkyně. že
dobrým punšem a odebral se pln prý se podobá spíše nějaké pradleně
nejkrásnějších myšlenek na lůžko. — a její děti nezvedeným žroutům.
Ackoliv věděl, že vznešení
lidé rádi dlouho se povalují přece *) šviháka. x
ráno nadobyčejně časně povstav, **) Nábob, nesmírný boháč.
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Alo Jacques,*) který rok tři měsíce
apět dní v Paříži v učení byl, vy
světlil nevzdělané služce, že právě
vznešení lidé si někdy v takovýchto
mravech libují, což ale Kačenka
nikterak pochopiti nechtěla. V ne
věře své i něčim jiným byla utvr
zena. Neboť ačkoliv se vždycky
vychloubala, že všetečnost mezi její
necnosti nepatří, tentokráte přece
náhodou dírkou klíční do apparte
mentu vojvodova nekoukla a na
stojte!
Svatosvatě ji musely
družky slibíti, že to žádnému nevy
zradí když jim sdělila, jaké kleště,
kladiva, dláta a Bůh sám ví jaké
nástroje vojvoda ze skříně vyndá
val a že bezpochyby nějakým (a
to řekla šeptem) — padělatelem
peněz bude. Divná věc, že vzdor
svatosvatých přípovědí, kterými se
všechny zavázali k mlčelivosti přece
za malou chvíli celý dům divnými
pověstmi se naplnil, ano i hosté,
jenžto se dnes pověstí o bohatém
vojvodovi přilákání četněji než kdy
shromáždili, divné věci dílem hla
sitě, dílem povážlivě a tajemně vy

kládali, -

kabátu těžkým kladivem na veliké
plechové konvě hřmotiti.
„Vaše Vznešenostl“ —- vece
hostinský skleslým hlasem, čepičku
vrukou mačkaje, „ráčíte se zvlášt
ním spůsobem bavitil“
„„Miluji toto zaměstnání !““
zněla. odpověď.

„Vaše Excellence zajisté se ne
bude nad tím pozastavovati, když se
já nebohý usoužený hospodský opo—
vážím co nejponíženěji ve známost
uvésti, že tóuto dobou právě pod
touto světnici se mojí hosté shro
mážďují a že v hostinci vůbec a

zvláště u zlaté koru— _“

„„Nu a co tím chcete říci?
Snad, že bych nesměl v mých svět
nicích, za které tak hanebně velký
nájem platím, dělati co se mně libi?
Pane hospodský, tři měsíce jsem tu
pánem; mám zákonitý kontrakt. Vý
slovně tam podotknuto, že zde mohu
dělati co chci, & že tu mohu své
zaměstnáni vykonávat.“ ——
„Ráčite míti pravdu, Vaše mi
lost, ale toto Vaše zaměstnání?“ —
„„Jest klempířství, jak sám

an tu najednou'jakoby vidíte; a potřebujete-li dobrého ná

bleskem omráčeni všickni ustrnuli,
ano tlustý Alderman (přednosta) i
se židlí leknutím na zem še svalil.
Nebo nastojte! z h_ora.zavznél na
jedenkráte takový ďábelský hřmot,

dobí, lacině Vám posloužím. Divíte
se, že jsem klempíř-em? Proč jste
se mne nezeptal, než jste podepsal

kontrakt. Tcď již je pozdě a já tu
budu mít po tři měsíce svou dílnu.“
„Ale pro Boha ten hřmotl“ —
„„Bude zítra ještě větší. Dnes
jsem trochu zemdíen; ale až zítra
přitáhne mých šest tovaryšů, tot
bude rozkošná muzika. Musíte zvy

tak ohlušující bušení, tlučení, pilo-—

vání a cinkání, že ani vlastního
slova slyšeti nebylo. Hosté strnouce
poslouchali chvíli, — ale pekelný
hřmot nepřestával. Hospodskému
těžké krápěje studeného potu vy
vstávaly na čele. Na strašidla o
deváté hodině ještě nebylo času a
jak jinak měl si ten hřmot vysvět
liti? — Konečně se zmužil a ro
vázen assistencí dvou hostů blížil
se bázlivě dveřím vznešeného svého
hosta. Hrubé „dál“ ozvalo se na
mírné zaklepání jeho, dveře se ote

kat, pane hostinskýl“

„Panel“
„„Nu, co ještě? — Prosím
Vás jenom, nedělejte tu velkých
brykulí, nebo já jsem sice dobrý
chlap, ale dovedu se také pořádně
rozčertit, je-li tohotřebaí“ —
„ „Ale vaše šatstvo, vaše pe
níze!?“
vřely a -—co socha z kamena stál
„„Do obou vám pranic není.
tu nebohý hospodský, vida, Jeho Já mohu obléci co chci, a proč jste
Excellencí s vyhrnutými rukávy bez tak hloupým, že se dáte leskem
oslu-pití. Teď ale prosím, jděte, jestli
*) Jacques, vyslw Žak, t. j. Jakub.
že vaše útlé ucho veselé tyto zvuky
10
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snésti nemůže. Do zýtřka musi tato nasytí, a žertu konec uděla. Čekal
konva býti hotoval“
však nadarmo. Vše bylo vážná.
Při těchto slovech počal veselý opravdivost. Hosté přišli zase, majice
klempíř bušiti, že ubožaku hostin celou tu věc za pouhou pomíjejici
skému uši zalehnly, a že nižadné frašku, avšak když hřmotění ne
z jeho velice přivětivých'slov ucha přestávalo, ztráceli se poznenéhla,
klempířova nedošlo. Rukama lomě byt si ihospodský neříkal a bědo
odebral" se ku svým hostům, aby val seč byl. Policejní komisař no
jim sdělil nešťastný výsledek své mohl než za pravo dati klempířovi
expedice. .Hosté byli rozhořčenosti kontraktem úplně pojištěnému, a.
bez sebe. Kuly se strašlivé plany pakliže hostinský si stěžoval, že by
proti rušiteli pokoje, ustanovilo se byl spíše ministra než klempíře v
však prozatim jen, aby deputace tom člověku byl hledal, - na nej
z hostů odebřala se ku strašlivému výš se mu lidé vysmali. Kolovaliť
klempíři s nejponíženější prosbou, o nebožaku nejdivnější pověsti po
aby přece ustal ve svém bezbožném celém městě a když konečně klem—
hřmotěnl. Avšak milá. deputace co píř velikou konvu před okno po
nejrychleji vrátila se nazpět, nechtic věsil a hospoda na místo „u zlaté
toho zkusiti, jak pádný klempíř koruny“ u konvy jmenovati se po
svého slova držíva, jimž se byl za— čala, tu div že si hostinský nezou
ručil, že je shodí se schodů, pakli fal. Avšak jaka tu byla rada? —
Po několika dnech nesnesitel
by se ještě jednou opovažili jej na
vštěvou svou obtěžovati. — Jeden ných muk odhodlal se konečně i
sebe
většími
obětmi nemilého hosta
host ztrácel se po druhém a c,dvě
hodiny spíše než jindy byly ho_ se zbýti. Poslav tedy pro obratného
stinské síně prázdný.
“ advokáta, žádal ho aby uspořádání
Ubožak hospodský byl celý celé té věci převzal. Advokát jsa
bez sebe. Nespal celou noc a když však co přítel O'Conelův o žertu
časně ráno sladký spánek se při tom dobře spraven, pomahal jej až
blížil, již ho hřmotné kladivo klem ku konci provésti. Hostinský prosil
piřovo ze sna vybouřilo. Rychle se klempíře, aby se nad ním ustrnul,
obleknuv zašel k nej bližšímu soudci aby jej na mizinu neuváděl, že mu
smirnému, přednesl mu svou stíž rad, cokoliv požada,zaplatí. Klem
nost a když se byli oba douškem píř uvolil še konečně upustiti od
ranním posilnili, vedl jej k přespil prava svého, pakli že se řádné vy
nému klempíři. Tento měl se ku jednávaní zavede a úplné. náhrada
smírci velmi přívětivě, avšak ukazav se mu zaručí. Mezi svědky v ho
mu kontrakt dokazoval nepopíra stinské světnici byl též O'Conel. Po
telně, že dle anglického zakona dlouhém jednáni ustanovilo se ke
právo na svéstraně má. a každý nečně aby hospodský zaplatil nů.
proces s hospodským_ vyhrati by jemniku svému 20„'liber šterlinku
musel; což mu všechno byl O'Conel (200 zl. r. č.); než i tato suma ne
-již vyložil. Oba pak divili se ne uspokojila zpupného klempíře. Ho
malo- právnické moudrosti klempí— spodský padal do mdlob. -—
řově. Tolik však již poznával ho
Tu konečně povstal O'Conel,
stinský, že kdosi jiný za prožluk přistoupil kněmu a pravil: „Da
lým klempířem vězetu musí, a proto rebaku, ty jsi mi nabídnul půl
když ani peníze, jimiž klempíře pod guiney, ahych ti držel řeč; tato
latiti chtěl ničeho nevymuhly, úz urážka může tě jak vidíš více než
kost nebohého hospodského dosáhla 20 liber stati, avšak hloupá. drzost
tvá. jest tuším dosti potrestána. Jde
nejvyššího stupně. —
Přece však ještě doufal, že mi jen o to, abych tě i za špjna
nemilý host se klempířství konečně vou lakotnost tvou vytrestal. Rekl
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jsem přátelům mým, že tě 'ak nú

Všechno se splnilo, a hostin

poctivému řemeslníkovi zaplatíš 10
liber šterlinku, přepravíš mu zdarma
věcí jeho do bytu a posloužíě mu
ještě dobrým obědem. Co jeho vý
prava stála zapravím sám, nájemné
vrátíš, a co ti za stravu dlužen ne
dostaneš. Za to ti chci dnes se
svými přátely výdělku přati. Dones
nám několik lahvic dobrého vína.

zaplatiti. Od té doby měl se k
onelovi co nejuctivěji. Klempíř
ale plesal, že mu „krásný oděv zů
stane a velmi rád i v pozdném věku
Vypravoval, jak vznešeným a vzdě
laným spůsobem se věděl zacho
vati, tak že ho hostinský „u zlaté
koruny“ za vojvodu míti musel;
Dle něm. spracoval Vl. St.

leží smočím a. držím slovo.

omuto ský radostí nechtěl si ani víno dát

1

;Ze života a obyčejů národních.
(Fr. P.)
„Ostatek dej nám na penězích“
říká. se v
echách i na. Moravě
hostiteli, když se byli hosté dosti
najedli a dále jísti nemohou. Pří
sloví to prý povstalo za Karla IV..
Jak Aeneaš Silvius (jenž psal děje
pis Českého království a napotom
r. 1458 papežem se stal pod jme
nem Pia II.) vypravuje, bylo Karlu
IV. císaři a knih od jednoho praž
ského souseda stotisíc zlatých peněz
půjčeno na upsání. Třetí den na
to pozval měšťan milovaného krále
a císaře k hostině a ho počastoval
hojně. Po hostině byl přineěen druhý
stůl a císaři mezi pochoutkamí
předložen na zlaté míse také jeho
ujištující úpis, při čemž \měštan

před vánoci :; pobyli zde až přes

ostatky. Z té doby vypravují posud
staří sousedé, jak to od svých ro
díčů slýchali, jmenovitě ve vesnici
Křenovicích, blíž Slavkova, o ru
ských lazních nasledující: „V tuhé,
kruté zimě vysvlekli se do naha, a
ve sněhu se valeli a jiní je pak
čerstvě navéženou vodou polívali.
Jednoho pak dne po novém roce
sebrali z dolního konce vesnice při
potoku všechny ženské ze stavení
a odvedli je na horní konec a dali
k nim stráž. Ty měli ovšem strachu
dosti, co se bude s _nimi díti, avšak

nebylo jim ani v nejmenším ublí
ženo, kromě, že nesměla žádná. k
potoku jíti. Mezi tím ale Rusové
Karla, otce vlasti, takto oslovil: vysekali ve velmi tlustém ledu na
„Ostatní jidla měli jste ty císaři a potoku velikou jako vrata diru, a
tvoje knížata společna; toto pak v ní se nazí koupeli, a'. pak vysko
patří pouze císaři Karlu a nikoliv čivše z vody do blízké chaloupky
dvořanům. Zlato které jsem před běželi, v které byly dvéře a okna
včírem půjčil tobě dávám darem, a vysaděny a v síni a v světnici sena
všechen dluh odpouštím.
nastlano, do kterého zalízali se
„Ruská koupel“ a „ruská zima“ ohřát; tam chvíli pomeškavše opět
jsou známé. na Moravě pořekadla, do vody se schladiti a umyt běželi“
_„Tomu chutná po prasku“ a
jejich pak původ jest asi následu
jící. Když Rusi ponejprv roku 1796 „ten má pruskou chuť“ jsou poře
na Francouze Moravou táhli, byla kadla na Moravě ve zvyk vcháze
zima třeskuta, tak že lid říkal, jící od poslední války s Prusy, mi
Rusi že ji s sebou přinesli, a na nulého roku _1866, a naznačují nejen
ni dlouho pamatoval a v pořekadlo pruskou chut na sousední země, ale
uvedl. Tehdaž přišli ponejprv také také jejích výborné pochutnávaní
do Slavkova & do okolí asi 14 dnílsi v jídle, jakéž za svého pobytí
10*
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na, Moravě osvědčili. Nejen že a jim podobní dělníci, na památku
zmohli řádnou snídaní, k desáté své návštěvy ve Vídni po jed
hodině něco vydatné_ho k zakou nom hřebíku do pně zatloukali.
snutí, o polednách tučný oběd, ke Podivná tato starožitnost nalezla
čtvrté hodině hodnou svačinu a zvláštního vysvětlovatele pana rof.
večer hojnou večeři; ale také kde dra. Ungera, kterýž „o vídens ěm
se krajáče s maslem neb štandlí— pni v železe takto dí: V dějepisu
ka se sádlem dopídili, zasedli k samého města nic se o původu pně
němu a na posedění všechen obsah nenaleza; jmeno jeho se připomíná.
na chléb vymazali a po žlicech po prvekrafe v šestnáctém století, a
tak jedli, a mlékem, v němž vejce skoumatel Zappert za to měl, že on
rozředili, zapijeli. Obzvláštní chuť byl znakem pomezí nějaké obzvlášt
osvědčena i tím, že když na příklad ní majetnosti, z ucty k majiteli že
dne 23. července (1866) sbor gdán leznými hřebíky otluceným. Pan
ský do Slavkova přišel, a asi 150 profes. Unger ale věc jinače vy—
mužů nemohouce se v městě vojskem světluje; obyčej totiž, znamenitě
přeplněném už ub tovati, ve dvoře stromy železnými hřebíky otloukati,
nocovali a v poi jídlo si sami jest právě, tak starý jak všeobecně
vařiti museli, ze zabitých právě rozšířený, a p. Unger udává více
krav vnitřní lůj, ještě teplý vytaho příkladů, že takové stromy na
vali, syrový na chleb davali a jedli. svých rozsáhlých cestach v Syrii,
do byl původně „deutscher v Horním Egyptě, a jinde nalezl,
Mzchel“? Jistý německý list na. co znaky modloslužby předmětům
tuto otázku odpovídá., že to byl prokazované. Tímto způsobem že

prý General Obertraut. jenž jsa ve nepochybně i vídeňský „peň v že
službě dánské r. 1622 panělům leze“ povstal v šedé dávnověkosti.
mnoho škod nadělal, začež tito ho Co se konečně dřeva pně dotýče,
oním názviskem vyznamenali.
panovalo dosud domnění, že pa—
Vídeňský tak zvaný „peň v mátný peň s dubu pochází; pan
železa.“ Každý pocestný, jenž delší Unger ale_drobnohledem (mikro—
dobu ve Vídni pomešká, dá. sobě skopem) malinkou jeho třísku pro
zajistě ukázati pověstný „pcň v že skoumal a nalezl, že jest to červe
leze“ (Stock im Eisen), kterýž u ný smrk (pinus abies picea). — K
jednoho domu na náměstí téhož tomuto zde uvedenému ještě po
jmena, nedaleko hlavního chrámu dotknouti sluší, že se podobný,
u sv. těpána stojí. Tento asi na ovšem o něco menší „peň v železe“
sah vysoký, pobočnými hrčemi čili také v Prešpurku u brány sv.“ Va
hrboly vyznačený poň, jest na vše vřince naleza.
strany do něho zatlučenými většími
menšími hřebíky tak zakryt, že
nikdo ani nejmenší částky dřeva
není viděti, a že by se už nikde
do železného puncíře hřebík vraziti
nemohl; celý pak peň jest pevnými
železnými obručemi k rohu domu
toho přitažen. — Všeobecná, pověst
o tom pni byla, že prý se tak
zvaná „vídeňská hora“ někdy až
po místo pně toho rozprostírala a
že on byl „na památku“ tam po
nechán, a když pak vůkol a vůkol
město povstávalo, že putující to
varyši, zvláště kováři, zámečníci

Paskvz'l čili hanopz's. Každý již

o hanlivém, potupném spisu, paskvil
zvaném, slyšel, avšak nebude každý
věděti, kdy, kde a jak pgvstal. —
Na rohu jedné ulice v Rímě stojí
od nepamátné doby nepatrná. & zvě
tralá socha, na kterou od rovněž
tak dávných dob lid své vtipi, uště
pačné epigramy (nápisy), hanozpěvy
sem tam i vyhružky napisovával &
své pitvory (karikatury) kreslil, a
která se tím stala takovým místem
města, na které pozornost všeho
obyvatelstva se obracela. Socha nese

jmeno: Paskvino.

Papež Adri—
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an řekl jednoho dne ku kardinálu to, že tento zpěv jenom labuť zpěvná
Svissonu, že takové nezbednosli ne (anas cygnus musicus) vydává, která
bude dele trpěti, aže poručí sochu se tím od jiných rozeznává, že jest
do řeky Tibery vhoditi, kde bude po celém těle jako sníh bílá. Všech
moci ona napotom se žabami o ny labutí, a tak i tato, hledaji své
závod kvákati. Ale kardinál odpo žrádlo ve vodách, na jejichž spodek
věděl na to, že by to jenom přile dlouhým krkem svým dosáhnouti
žitost dalo, aby lid Paskvinu dal mohou; když tedy v ostřejší zimě
hlasitěji křičeti, nežli všechny žáby mělčiny zamrznou, tak že na hlub—
na světě. „Dobře, tedy ho dám spá ších mistech labut nemůže už na
liti.“ Chraň se, Vaše Svatost, to spodek dosáhnouti tut ovšem hladem
učiniti řekl kardinál, nebo jako a zimou zmořená začne podivné
fenix*) by ze svého popela povstal zvuky vydávati, které hned co
a. lidu tím příčinu dal, aby jeho zvonky, hned co píštaly varhan
upálení jak i vzkříšení každo znějí a zvláště v noční tichosti ča
ročně slavil, jako by to bylo druhé rovně na člověka působí. To pak,
jezero Lorenzo. Papež to přivolil rozumí se samo sebou, že jestli se
a tak zůstal Paskvino státi. Jmeno hladem a zimou zmořeně labutí
pak Paskvino bylo soše po smrti bud přirozeně, buď lidské pomoci
jistého římského ševce dáno, kterýž nedostane, v krátce po tom zpěvu
co na slovo vzatý šprýmovník po i skutečně zahyne. Tak povstala
celý svůj život svýmijizlivými vtipy, povídka o mimořádnosti labutího
které na všechny dělal, kdo se ně zpěvu, co dotčený dr. Schilling ve
čeho dopustil, římský lid obveselo zvláštním spisu vysvětlil.
val a k smíchu přiváděl.
„Svatqjanské komenstvo“ v Sar
„To byl labutí zpěv“ říká se dz'fnskujest u rolnického lidu velmi
o umělcích v básnictví aneb v hudbě oblíbené a záleží v tom, že dvě do
vzhledem na poslední jejich výtvor. spělé osoby rozličněho pohlaví a ze
Tento spůsob mluvení vzat jest z stavu manželského se sřeknou na.
vůbec známé povídky, že Iabut, počátku měsíce máje, že ve svato
krásný ptak z pokolení husího (Anas janský svazek kmotry a kmotra
cygnus olor), když se rozloučiti má vejdou. Okolo sv. Urbana (25. máje)
ze životem, jakýmsi velmi pronika vezme budoucí kmotra kus kůry
vým hlasem poslední svou píseň za z tsm rostoucího dubu korkověho
zpívá, po jejímž ukončení zdechne. (quercus suber, Korkeiche), z nížto
— Dlouho se mělo za. to, že po se, jak známo, zátky do lahví dě
vídka o labutím zpěvu také mezi bá lají; skroutíji do podoby hrnce kvě
ječné smyšlénky náleží, a že v běhu tinového, dobrou zemí naplní a za
přírody ni'akého základu nemá; seje do této podivné nádobky hrst
avšak dr. chilling, správce zoolo pšenice, která při bedlivém opatro
gickébo musea university v Greifs vání a teplem “tamního ponebí do
valdu, po dlouholetém pozorování sv. Jana Křestitele (24. junia) v
života jmenovaných ptáků přišel k bujný zelený snopek v roste, jemuž
tomu přesvědčení, že o skutečnosti italiansky un erme ane un nennero
labutího zpěvu pochybovatí __nelze, říkají. Na den sv. Jana táhnou kmotr
avšak že on z příčin přirozených a kmotra, pokrevnými a známými
objasněn býti musí. Dotčený zkou sprovázeni, k nejbližší, zvláště v
matel přírodý upomíná předně na poli ležící kapli; kmotra hodí u
dvěři kaple posud bedlivě opatro
*) Fenix, samolet či ohňáček, jest bá vaný nennero na zem, tak že se
ječný pták, o kterém staří se do všechno rozpadne, načež sobě podá
mýšleli, že prý přes 500 let žije, se
napotom ve svém hnízdě spali, a co společnost ruce, postaví se do kola
a zazpívá starobylou, k požehnání
nový pták fenix z popele vyrůstá.
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nbyčeje toho určenou píseň. Na to až bude po oddavkách chudých,
následuje hostina z vajec na másle kteříž nyní 0 velikonočních svátcích
škvařeoých, &tanec piffera-mi (du-* bývají zdarma oddáni. Usedl jsem;
dami čili gajdami) sprovázený za a za nedlouho vstoupil anglikánský
vírá slavnost. Svatojánské kmotrov duchovní se sluhou svým'; jinými pak
stvo zavazuje osoby jím spojené, dveřmi se přihnal četný dav lidí,
aby sobě ve všelijakých potřebách kteříž se v chrámě usadili. Byli to
životai slovem i skutkem všemožně žebráci. Muži měli o's'Umělé děravé
pomáhaly; avšak ooo jenom do roku šaty; ženy obnošeným šátkem za
trvá. -— Ono jest jihoslovanskému krývaly roztrhaný oděv svůj; kaž
pobratimstvu poněkudpodobné, dému hylo na tváři vidětiw že se
jen že toto poslednější výlučně dávno už memy-la nečesaí. Zebrák
mužské osoby k vzájemné pomoci a žebračka se tu domnívali, že po
lehčeji bídě své, když ji společně
spojuje a po celý život trvá.
Emanczjaace žen pokračuje v ponesou a v rodině své ji ještě více
evropských zemích (kroměTurecka) rozmnoží. Všichni tito snoubenci
patrně. Nejen že nosí fraky a blý jedním rázem povstali, když cír
sklavé, velké knofl:ky, mužské či kevní výkon započal. Anglikánský
košské čepice "a podobné věcí a duchovní je všecky najednou oddal.
kouří cigary a rozličné jiné dosud Toliko některé otázky neb modlitby
mužské spůsoby a nespůsoby na. řikal u každého zvlášť, ostatní ob
sebe berou, ale čím dále tím více řady konal najednou nade všemi.
počíná“ se pohlaví ženské v živno Chudáci tito nyní co novomanželé
stech rovnati pohlaví mužskému. uchýlili se zas do svých skrýší,
Známo, že v našich zemích mohou skladů & sklepů, aby tam ostatek
nejen řemesla a obchody na své života svého trávili. -— Takovéto
jmeno samostatně provozovati ale oddavky jsou zajisté jedním z nej
i také některé veřejné úřady, jakož žalostnějších úkazů v anglikánské
při telegrafu, při kassách na. ná církvi. —
Trhy na ženy. V Bemin-Sotoru,
dražích a jiné zastávati. V Anglicka
toto uvolnění čili vymanění (eman krajině to horské, kterouž Berberové
cipace) ženských již značně pokro v císařství Marokko (v Africe) obý
čilo. Ze statistického seznamu v An vají, jest místo pro zvláštní divadlo
glicku nalezáme, že jest tam 10 znamenité. Jesti to totiž trh na ženy.
bankérek, 7 propůjčovatelkyií peněz, Zeny se však ale samy prodávají;
274 pomocnic při obchodu, 23 cestu počínají ale dílo své takovým spů
jících v záležitostech obchodnických, sobem, který nás poněkud na krá
45 dohazovaček, 29 lékařek zvířat, lovnu Penelopu upomíná. Co nej
419 tiskař-ek, 3 pastýřky, 43964 pol lépe vyěňoreny sednou si závojem
ních dělnic, 13 íékařek, 2ranhojičky, nezastřeny na náměstí prodávaj'íce
17 íéčitelkyň zubů, 6 těsnopisateí kus tkaniny, kterou sumy byly zho
kyň, 3 obecenské pisařky, 1 hvěz tovily. Mužští, kteříž manželek hle
dářka, 8 zpytatelkyň přírody, 4 uči dají, procházejí se na trhu, zkoušejí
telkyně výmluvnosti (!!), 4 čaro plátno, avšak ještě více těká jejich
zrak po prodávačkách. Líbí-li se
dějnice (! atd.
„Snátky žebráku“ v Anglicka. některémn mužskému „ta neb ona
Jisty cestovatel vypravuje v listu prodávačka, táže se jí, co by onen
„Athlantic Monthly“ takto: Navští— kus stál, načež ona mu jej buď
vil jsem temný chrám katedrální nízko neb vysoko cení, totiž podle
v Manchestru, abych shlédnul zvláště toho, líbí-li se kupovatel prodavaěce,
uměleckou práci řezbář-skou“na sto- čili nic. Zdá-li se jí býti protivným,
licích chrámových. Žena kostelní žádá tak ohromnou sumu, že ji tento
kova požádala mne, abych počkal, brzo opusti. Ujednejí-li se oběstrany,
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jdou hned k rodičům děvčete, kte
řížto právo mají, povolení svého
uděliti aneb dáti odpověď zápornou,
a konečně, když již uděleno povo
lení, učiní se smlouva, kterouž lec
který veřeiný písař vyhotoví. Na
potom ji všichni podepišou a děvče
odebéře se do svého nového domova
se svým manželem. Nyní jest ona
jeho pravou manželkou a peníze za
látku žádané dostanou se jí co vy
dajné. —

už sklíděna a listí se stromu už
opadala, a náramně letní horko na
stávalo, tak že v stínu ukazoval
teploměr na 36 stupňů Reaum. a
na slunci přes 42.

Souboj na ulz'cz. Dne 7. máje
potkal Angličan Rusa na ulici, kde
mnoho lidí přecházelo, a Rus šloupl
Angličanů na nohu. Tento pak se
obrátiv počal Rusa pěstí do obli
čeje bíti. Rus na. to poodešel 'asi
deset kroků nazpět, rozběhl se a
Zkáza světoznámé „věžeporce vrazil hlavou Angličanovi do břicha,
lánové“ v Kytají; Následkem ukrut— ten pak se ihned skácel. Rus šel
ného, po kolik roků v Kytají zurí opět nazpátek a postavil se na své
cího zbourení proti panující rodině předešlé místo, očekávaje až Angli
císařské vzalai pověstná v ěž or čan vstane a opět do něho drcne.
celáno vá v druhém hlavnímměstě Angličan ale nevetával i šel on k
Nankingu zkázu. Povstalci totiž němu se podívati a tento ležel mrtev
řečeného místa dobyli, a divoká na zemi. I utřel si vousy a jádrně
surovost jejich proslavenou, ve všech na něj zaklel. V tom ale přišli ka
pohromách času na 1600 let trvavší vasi (drábi)'Rusa jali a pred baěu
budovu nejprve v nitru vypálila., a přivedli. Baia zavedl výslech, ka
pak silou puškového (rnčničného) vaei svědčili, jak se to stalo a Rus
prachu rozbořila. Nankingská věž byl co nevinný na svobodu propu—
orcelángvá povstala v třetím sto štěn. _To ho totiž chránilo, že se"
Fetí kreetanekého počítání, totiž po opět na své místo postavil, když
narození Krista Pána; měla 9 pater Angličan na zemi už. ležel.
Střelba slavnostmi. U nás se
a byla 150 většími i menšími zvony
v nitru, z venku pak 140 velikán dává ku poctě císařově 101 rána l'“)
skými, různobarevnými kahany (lu z děl, v Egyptě ku poctě .místo—
cernami) ozdobena. eho hrom po krále 104. Když ku konci máje 1866
tolik věků ušetřil, co zemětřesení do Kahyry z Cařihradu zpráva při
a povodním vzdorovalo, ha co po šla, že byl tam místokrál od sultana
sud i divé roty mongolské pro krásu dobře přiiat a že si vymohl dědič
a řídkost všech částí budovy za nost trůnu v Egyptě, byly 30. a 31.
chovali nedotknuté:.to padlo na máje a 1. junia každý den z cita
podzim r. 1858 ohavným buričům delly (tvrze) 104 rány z děl dány,
v obět. —
a dne 2. junia ku poctě navrátiv
Zvláštnostz a některé obyčeje v šiho se týž den místokrále bylo
Egyptě. (Ze soukromých tam odtud slavnostně osvětlení města.
r. 1866 zaslaných dopisů ) B o uřky,
Pošta Egyptská jest velmi lou—
jako u nás bývají, jsou v Egyptě davá. Z Alexandrie jde železnice
něco velice vzácného a řídkého. Lid
do Kahyry a tou se dopravují listy
je považuje za něco hrozného, ba i pravidelně. Z Kahyry do středního
za. zle znamení. Když r. 1866 dne a horního Egypta udržují poštovné
7. máje v noci nad Kahyrou (Kairo), spojení pěší poslové. Posel též se
hlavním a sídelním to městem, bouř béře listy v Kahyře, nese je dvě
ka byla, trochu pršelo, se blýskalo hodiny, pak je odevzdá druhému
a hřímalo, poděšení arabové hubo poslu, který je opět dvě hodiny
vali na Evropany tam žijící, oni dále nese, a od toho je převezme
prý jsou tím vinni a všeho toho
příčina. Vtýž čas byla pšenice s polí *) Viz Moravan na rok 1806 str. 97.
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třetí atd. Kdo chce peníze v Egyptě
poslati do Evropy, musí je zanésti
až do Alexandrie a je tam na poštu
odevzdati. Jinde se nikde nepři
jímají peněžité zasylky.

vyhazování. — Minieh pod 28. stup
něm severní šířky ležící, jest město
malé asi 'ako Polna nebo Velká
Meziříč, ale co do upravy“ jest to

den a noc. Domy jsou z nepálených

Víno má pak ' od mohame— cihel stavěny, neomítany a neobí

dánů. Vyznávači is amu*) mají v
knranu**) pití vína zapovězeno a
proto ani vinné révy nesázejí. Do
Egypta piivéžeji grekové víno pro
Evropany a pro křesťanskékláštery.
Takovýto obchodník grek přivezl
též r. 1866 víno do Kahyry a né
kolik Čechů tam bydlících koupilo
si od něho soudek neúplně čtyrvě
dcrní vína, nevědouce ale na kvsp
kam s ním, přivalili ho před obydlí
jednoho z nich a nechali soudek
s vínem na ulici před domem stati
celou noc a celý den beze vší i té
nejmenší dohlídky a starosti o něj,
a te rv druhý den večer přišli a
ho ale odklídili. Ze to bylo. víno,
araby, mohamedánského vyznání, se
ho ani nedotkli, ba mu ještě vy
hýbali.

——

Uvítání egyptského místokrále
v městěMim'eh. Místokrál chtěl na
vštíviti město Minieh, ve středním

Egyptě, přes 40 mil od Kahyry
vzdálené, kde má místokrál též cu
krárnu, ježto tam se nej více cukrova
třtina a bavlna pěstuje. Cukrárna
řídí čtyři Francouzi. Před příjez
dem míetokrélovým byl tam napřed
poslán zámečník Čech, aby tam
uspořádal stro' na umělé dělání
ledu. Stroj by uveden v činnost,
& led počal se vyráběti, kterýž vše
obecné podivení 11obyvatelstva spů
sobil. Prvním ledem byli arabové
podělovéní, a každý jako lahůdku
ho cumlel a křonpal, a nával pro
led byl tak naramný, že dělníci
ani pracovati nemohli; prali se o led,
a nebylo pokoje až byli arabové
ze stavení jeden po druhém ven
*) Islam jest učení víry Mohamedovy.

")

Koran jcst kniha, v níž zákony víry
turků čili mbhamedánů obsaženy jsou.

leny; ulice tak úzké, že „člověk
roztáhne. ruce sahá. z jednoho domu
na druhý, ba misty tak úzké, že
z jednoho domu z okna může přes
ulici dg protějšího domu ruku po
dati. Zenské tam nosejí kroužky
v nosích, na rukouch i nohouch :.
na krku veliký kruh. Před příjez
dem krélovým musely se domy vy
ozdobiti, což pozůstávalo vtom, že
se musely u každého domu dvéře
obíliti, ale nikoliv dřevěné dvéře,
těch tam nemají, nébrž tu díru ode
dvéří. Místokrál přijel po Nilu, a
s ním asi 18 parolodí. Večer bylo
město osvětlena, po domech a všude
bylo viděti samy dřevěné půlměsíce
a hvězdy a na nich samé svítilny
s olejovymi lampičkami. O.ej kouřil
a smradu bylo dost a dost. Z děl
také stříleli po celou noc. Druhý
den připlavily se králové ženy na
lodi, bylo jich dvacet. Majíce z lodí
vystoupiti, bylo od lodí až ke ko
čarům z obou stran plátno nataženo,
aby jich nikdo neviděl, a byla předce
noc a tma. Jakmile usedly do ko
čárů běželi před vozem běhouni
majíce v košíkách hořící louč, aby
vozkové viděli na cestu. Místokrál
se tam pozdržel jenom deset dní.
pak zas odjel do Kahyry. Okolo
Miniehu a podle Nilu jest viděti
také sem tam vesnice, ale domky
ty jsou jako Vlaštovčí hnízda, malé,
a nízké, že v nich člověk sotva
přímo stati může, aby hlavou 0 strop
nczavadil, a široké jsou, jak jest
člověk dlouhý, co by si mohl leh
nouti. Písek z pouště dosahuje místy
až k Nilu; někdy se stane, že se
písek zdvihne větrem hnaný—ajako
mračna se vznáší a nastane takové
tma, že se o polednach světlo musí
rozžíti. —
'
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Z přírodopisu.
(Fr. P.)
Úkazy arktické zimy. U severní
čili půlnoční točny trvá., jak známo,
v letě nejdelší den kolik neděl, v
zimě pak nejdelší noc Opět tolik
též neděl, a u samé točny jest půl
roku den a půl roku noc. Zima
pak, která. tam v této předlouhé
noci panuje, jest velmi krutá. a
nese jmeno zimy arktické čili se
verní. Slovútný a. r. 1856 zemřelý
plavec, angličan dokt. Kane, zane
chal po'sobě zajímavé opisy této
hrůzyplné zimní noci, kterou on
v sousedství severní točny země
se svým mužstvem stravil; některé

byl tak lehkomyslným, že se střechy
jejich domku visící ledový rampouch
(střechejl) vzal mezi zuby; i zaplatil
to na místě kůží svého jazyka a.
mohl jenom trapně z těžkého po
ranění toho vyhojen býti. Po každém
dýchnutí člověka povstane vůkol úst
jeho kouř, jako by se prý z pistole
bylo vystřelilo; vystrčí-li kdo vče
tečně aneb při nutnosti mluvení
jazyk, okamžitě „jej kůra ledová
pokryje, kterou člověk rychle prsty
svými rozdrobiti musí, aby mohl
jazyk zase uschovati. A všechny
tyto znaky kruté zimy nezjevují se
pak úkazy, jakými se krutá. arktické snad jenom na svobodném povětří,
zima našim plavcům pocíliti dala, ale i ve světnici plavců, kdež V\e
tuto zdělujeme. Dne 11. septembra liké ohně neustále plépolaly. Když
(září) vjeli neohrožení plavci do tak se pak dýcháním a'roztapěnim zmrz
zvaného „průplavu Vcllingtbnova“ lého nápoje hojně vodné páry v ko
byvše tam už silným mrazem a. le můrce nashromáždilo: jak mile ně
dem obklíčeni; a tam mělo přezi— kdo dvéře otevřel, vražením chlad
movano býti. Dne 4. oktobra (října) ného proudu povětří i pára tam
prostřední teplo celého dne nedo zmrzla, v podobě sněhu v jízbě po
sáhlo už prvního. stupně pod 00 R. vstnlěho dolů padajíc. Jediné, čím
(totiž pod ledovým bodem teplo se tato treskuta zima snesitelnou
měru Reanmura čti Rómyra), a. čím stává., jest tichost povětří, sic by
dále, tím více rostla krutá. zima, zajisté údy lidské jakkoli zachrá
nutíc naše pocestné, !: ochraně ži něné zdřevěněti musely.

Modré hory“ u města Batavie;
vota svého mimořádných prostředků
užívati. Oděv sobě udělali z husté Z rejdy Batavie, města na Sundaj
kožešiny „psů mořských“ a sice ském ostrově Java (čti Džava) vi
srstí do nitra obrácenou; všechno děti, píše skoumatel přírody Ferd.
pak jídlo, co nejtvrdší kamení se Hochstádter, v modré dalekosti vy
kerami odtínati museli, což se také soko nad ploché pobřeží vynikající,
s nápojem stávalo. Vino červené po ohromné brdo vrchů s pěknými,
dobalo se tmavému křemeni a mu kuželu podobnými chlumy; ono se v
selo po roztlučení sudu nejprvé na řeči plavců nazývá „velkým brdem“
kusy rozdrcbováno a tak na pán aneb „modrými horami.“ Ráno při
vicích rozehřáto býti, aby za napoj východu slunce skvějí se tyto chlumy,
sloužiti mohlo. Z masa jim miska-, pablesky slunce pozlacené, jasně a
kovaly červené třísky; maslo » sla-_ čistě daleko do moře. Tři'chlumový,'
nina musely dlátkem a kladivem rozervaný vrch na pravo brda jest
rozdrobeny býti. V této kruté zimě Ganong Salak, sopka vyhořelé, která.
se nejen na kov0vých věcech po ještě roku 1699 u prostřed blesků,
álíš, ale také na ledu samém jako hra-mů a hrůzyplnébo rachotěnf pod
bys řeřavé železo do ruky vzal. zemského veliké spousty hlenu (bláta,
Jeden ze spóluplavců doktora Kane z louže) a vřelé vody vyhazovala,
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kteréžto husté vřelé proudy pod stromu hromem roztříštěného, a proti
vrácené stromy a mrtvoly nepočet tomu opět jinakých pověrčivých pro
ných divokých i krotkých zvířat, středků upotřebiti hledí, ač marně.
pak ryb, krokodilů (ostrovidů), hadů My pak zde chceme udati spůsob,
atd. u_Batavie do moře vněšely. jak by se výbuchu vlka předejití
Nyní stojí tento vrch až do nej mohlo i mělo. Dle pravdě podob
hlubšího nitra rozervaný, a pokojné ného vysvětlení fysického vlk ohnivý
sady hospodářské'táhnou se na úpatí povstává ze zápalného plynu vodi
jeho. Na levo Salaku zdvihá se, kového, který se v nitru pece proto
obvodem i výškou značnější brdo nashromáždil, že se k jejímu vy
Gedeh'. Nejvyšší chlum jeho, Gu topení vlhkého dříví upotřebo
nong Pangerango, 9300 pařížských valo: Když se toto v peci naložené
stop vysoký, a jemu nalevo téměř dříví jenom smudí, dotčený plyn se
v té samé výšce, může oko z rána, vyvinuje, který potom, když smu
když vycházející slunce brdo osvět děním přeschlé dříví hořeti počne,
luje, spatřiti dosaváde činnou sopku ven vybuchne a nebezpečí požaru
Gedah, s parami z jícnu vystupu přináší. —-—
Avšak není pochybností,
jícími. Avšak už o 10. hod. počnou že k utvoření „ohnivého vlka" i
se mračna stahovati nad těmito prů hrbmbvina čili elektřina spůsobem
větrnými vyšinami; oblaky se _0po- !posud náležitě nevysvětleným při
lední rozmnožují, okolo pak třetífspíva, jelikož by se obíhaní ohnivé
hodiny odpolední visí natom brduĚkoule. (jaká. se i při uhodění bromu
v nepochybné pravidelnosti těžkáščasto pozoruje),po kuchyni pochopiti
bouře, jejížto blesky pozdě do noci nedalo. Z toho nasleduje, že po
okolí města Batavie hrůza-krásným každé, . když se k vyt0pení pece
světlem z daleka ozařují. A to se něco vlhkého dříví potřebovalo, ne
skoro pravidelně každodenně stava. musí sice „ohnivý vlk“ neomylně
„Ohmvý vlk“ při pečení chleba. vybuchnouti, jestliže poměr elektřiny
Při všelíké pozornosti v čas pečení v povětří není tomu příznivý; předce
chleba*) užívané, povstávaií předce však dobře bude, aby se pro uva
záhubné požary, jejichž příčina se rovéní možného neštěstí ku pracem
tak zvanému „ohnivému vlku“ při pečení chleba a vytápění pecí kji
pisuje.' Záhubný tento vlk jest ve ným účelům vždycky jenom úpln ě
liká, ohnivá.koule, která bez patrné s ucb é h o dříví upotřebovalo.
Poměr všelijakých barev polních
příčiny z pece vybuchne, po kuchyni
vůkol obíhá., až nalezne průchod na květin. Pochvalně známý skoumatel
podstřeší, kteréž obyčejně podpají, přírody Schůbler vynaložil značnou
pakli štastně komínem nevyletí. Ze částku činného života svého k tomu,
p0věrčivost tento podivný úkaz ně aby polní květiny, které ve stř e d ní
jakému zlému,nepřirozenému vplyvu Evropě (a tedy také i po našich
připisuje, už ze samého jmena „ohni krajinách) rostou, co do jejich barvy
vého vlka“ viděti, jehož se hospo proskoumaí a dle toho v jistý po
dyně sproatiti chce pometlem z roždí řádek uvedl, o čemž se tuto v kratce
jedlového stromu, kterýž u kříž—nýchzmíníme. Počet všech jevnosnubných
cest stojí. Avšak ani takové pometlo (fanerogamických; t. j. viditelný květ
nezažene ohnivého vlka do pece majících) rostlin — stromů a křovin
zpátkem. Místy opět se hospodyně sem Ovšem nepočítajíce — udává
domnívají, že taková ohnivá. koule Schůbler prostředníEvropu na2726.
z pece vyletuje, když bylo dřívím Mezi nimi jest 601, jejichž květ vla
topeno, které bylo naděláuo ze stně nijakě barvy nemá; ostatních
2125 jest rozličnými barvami vy
ozdobeno. Převahu má barva bílá,
*) Také u hrnčíře při pálení hrnců a po
kn kteréž 731 našich polních květin
dobných zaměstnáních se to stává.
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náleži; druhá jest barva žluté. s 636
květinami; následuje červena, 376
květinami vyznačena; modrou barvu
maji 192, ňalkovou 126 květin; ze
lenou naposledy barvu má květin
36, pomorančovou (oranžovou) 11,
brunatou 9, černou 3 a sivou 2
rostliny. Dvě tedy barvy, bílá.. a
žlutá., všechny ostatní spolu co do
počtu květin k sobě přislušlclch pře
vyšují. Ostatně podotknouti sluší,
že čím vřelejšl jest ponebi některé
krajiny, tím více barva bílá polních
květin v uzadl ustupuje, aby ohni
vějším barvám místo učinila, a na
opak. Tak na př. dolní_ItaIie už jen
324 polní rostliny 0 bílém květu po

v blízkosti proudu těch vod mimo—

řádně dlouho čerstvými zůstávají.
To platí jmenovitě o lázních v Ga

steinu,

na staré, sesláblé osoby

tak podivně působících ; pročež také
dotčené oživnuti květu ve vodě je
jich za důkaz divotvorně léčivostí
uváděno. Totéž pozoruje se v Kar
lových varech; jestliže totiž u tak
zvaného „nového proudu“ kytka
květin pravě nasbíraných nad vo
dami jeho pověsí, ony přes týden
čerstvě zůstávají, což se ale zde
uhlíkovému, z vody vystupujícimu
plynu připisovalo. Novějšími však
zkouškami dosvědčena, že nejen
voda ve vnitru země rozebřitá. di
čítá, a “tak tedy“ ani polovici bělo votvorně na oživnuti květů působí,
květýcb květin krajů našich; naproti ale že k tomu cíli kterékoliv, při
tomu ale v nejsevernější části Ev činěním člověka vřelé vody užíti
ropy, v Laponsku, kde se podle lze. Přesvědčíme se o tom násle
spisů ' cestovatele Vahlenberga jen sledovně: vezmi svadlou květinu a
316 barvitých květin naleza, barva vlož ji do vřelé vody tak hluboko,
bílá 138 květinám přináležl, tak že aby asi jedna třetina stopky čili
tedy ona téměř polovici všech kvě stebélka byla ve vodě ponořena; i
tin zaujímá..
spatříme k nema'lému podivení své
Co se zrůstu květin zvláště mu, že svedla. květina mezi chlad
zahradnických týká„ ode davna po nutím vřelé vody korunu svého
zorováno, že modré světlo vidma květu pozdvihovati počne a že opět
duh0věho (spectrum prismaticum, původní čerstvost na se vezme.
t. duha sklem trojhranným uměle Když se květina tímto spůsobem až
spůsobená) zrůstu bylin patrně na k vychladnutí vřelé vody občerst
pomáhá; tuto zkušenost užili vídeň— vila, třeba opařenou spodni částku
štl a i jiní zahradníci ve svůj pro. stebélka ustříhnouti a květinu do
spěch “a dali své skleníky (sklenné čerstvě chladně vody vložiti, kdež
domy k chováni rostlin) modrým opět po delší dobu v původní své
sklem opatřiti, aby tak zrůstu bylin kráse potrvá.
Maceška (violka trojbarvá., vi
v zimní době pěstovaných napomohli.
Květiny utržené a už vadnoucí ola tricolor, Sliefmutterchen, Sammt
dají se vřelou vodou občerstvz'tz'.Vlažna veilcben) jest povšechně oblíbena
voda výborně se hodí k zallvaní květina, ano svou trvanlivosti všech
květin, a zrůstu jejich napomáhá; ny ostatní květiny převyšuje. Ona
avšak vřelá. voda občerstvuje kvě ale není původni plodina, nýbrž
tiny od kořene odříznuté a už už povstala překřížovanlm naši oby-_
vadnoucí. — Znamot, že kterákoli čejné jarní fialky (Viola odnrata) a
květina od kořene svého odloučena, altaiskě
(viola altaica); jejižto
utrhnuta neb uříznutá, i ve vodě domovinou jsou bory altaiské v
asi 24 hodin svou původní čerstvost Rusku. Své pak jmeno maceška
podržuje a potom rychle vadne; obdrželo kvltko od tud, že jeho
avšak už od davna bylo v rozlič pětilistový květ představuje prý
ných teplicích pozorováno, že uvadlě macechu s dvěmi dcerami vlast—
květiny v teplé jejich vodě opět nimi a dvěmi podnebožce. Nejširší
původni čerstvost obdržujl, aneb že a barvami nejvíc ozdobený lupínek
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vypodobňuje macechu samu, která co
mladá pří obstárném muži nádherně
se ěatí (odtud snad pojmenování
macechy u francouzů: belle“ mér t.
j. krásná matka); po obou stranách
širokého skvěle barevného lupénku
nacházejí se dva menší dosti pěkně
vyozdobené, představující macešiny
dvě vlastní dcery, ježto se přízni
matčinou dosti skvěle šatívají a
předno-t před dcerami po nobožce
mívají, kteréž jenom jednoduše bý
vají ošaceny, v domácnosti jenom
popeluěky představují a jenom tak
asi jako pazdeří u lnu ve vážnosti
bývají (ovšem ne u každé macochy),
a ty napodobňnjí poslední dva listky
ve květu macešky obyčejné jen
jednobarevné, jakoby na ně šperku
a skvostu barvitého ostatních tři
lupénků se už nebylo dostalo a
ony jenom po macešsku odbyty byly.

od _jakživajakékoli surové

houby

jídají a že nikde" neslycháno, ab
se byl kdo tímto způsobem otrávi ;
ovšem ale že více lidí v obét padlo,
kteří domnělé „jedovaté houby“
vai-ené, smažené, aneb jináče po
mocí ohně připravené požili. —
Všechno toto vypravoval mladý
Leclercq svému otci, lékaři a po
zdé'i nebezpečného příkladu sou

dru a následoval, jídaje surové

houby, kteréž se mu na rozlič
ných procházkách jeho v háji na
skytly, nepozorovav z toho nikdy
nižádných obtíží. Po vypuknutí
bojů u Sevastopolu dostal se mladý
Leclercq s vojskem francouzským
do Krimu, kdež nové učení o hou
bách nejrozsáhlejším způsobem v
život uváděl, dávaje vojákům, ne
dostatek čerstvých jídel na škorbut
(hnilobu krve) onemocnělým, suro
Novější zkušenost a jedu houb. vých, neznámých, na Krimu v ne
Francouský časopis „Journál des sčíslné hojnosti rostoucích houb po
Débats“ přinesl dne 18. dubna 1857 žívati, které nejen zdraví jejich ne

nbšírný článek o jedovatosti

škodili, ale právě sílu škorbutu pro—

houb, který s dosavadním domně lomily. Od té doby lékař Leclercq
ním o těchto podezřelých plodinách za to má, že houbový jed buď
se neshoduje, z kteréhož článku delším ležením na povětří, buď při
hlavní a podstatné částky tuto zdě vaření, smažení aneb jiném připra
lujeme._ Syn slovútného france uz-' vování těchto plodin pomoci ohně
ského doktora Leclercq—a,v městysi vyvinuje; surová ale, bez odkladu
Senslis-u v sousedství Paříže pře požitá houba že neškodí. — Takový
bývajícího, procházel se jednou v jest obsah dotčeného článku novin
průvodu svého přítele a soudruha Jour. des Deb., který kdyby se
vlékařském učení, po háji, který potvrdil, oteVřelby cestu k možnosti
se mezi Senlisem a Pařížein rozpro zachování mnohého života lidského
stírá. Na té procházce nalezli mnoho v čas nedostatku pokrmu. Ruko
všelijakých houb, které mladý přítel jemství za pravdivost toho všeho
Leclercq-ův bez odkladu sbírati a ponecháváme výše udaným novinám
ihned sůrové jísti počal, nic se na a projevujeme přání, aby se k vy
to neohlížeje, k jakému asi druhu skoumání pravdivosti této věci roz
sehraná houba přináleží. Leclercq sáhlé zkoušky předevzaly, avšak
trnul strachem, vída co se děje, & takovým způsobem, aby se živobytí
počal příteli svému ostrými slovy zkoušku dělajícich osob v nebez
nevědomost a lehkomyslnost jeho pečenství nevydalo.
Medvědy v Čechách. Poslední
vytýkati, že mladý svůj život po
divným tímto lahůdkářstvím v ne medvěd, jenž byl dne 15. listopadu
bezpečenství uvádí; k nemalému 1857 v lesním obvodu Zelnavském
ale podivení ten, v jehož domnělém u Krumlova zastřelen, dle Praž
prospěchu výstrahu dáváno, vysmál ských Novin od 16. novembru (listo
se náležité učiteli svému dokládaje, pádu) 1856 vážil 236 lib=r a byl
že v okolí jeho domova obyvatelé 18 let stár, byl dobře vykrmený a
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kožich jeho měl pěknou srst. Oby- veženi z Italii a sice do krajiny
vatelé zelnavské krajiny věděli vel—Texasu a sice 35 kuaů. Poněvadž
mi dobře, že se v lesích medvěd ale tato velbloudská osada dobře
zdržuje; neboťpolekal mnohou ženu, se vydařila, vyslala amerikánská
která si do lesu na trávu vyšla, vláda už koncem leta 1856 kapi
ostatek ale byl dobrák a nikdy se tana Portera, aby plnou loď těchto
na člověka neosopil. Zato ale byl užitečných zvířat do Ameriky pře
úhlavní nepřítel vesnických polí aLvezl, kterážhy obzvláště na. roz
úlů. Dobře bylo poznáti na. poliísáhlých pustinách zapadní Ameriky
jeho stopu, jak na zadních tlapáchlvýbornou službu konala.
se procházel předníma oves si přiKampeška jest barvidlo, kte
tahujea pohodlně klasy ožíraje. Med rým vyvářeným se barví na čer—
obyčejně až na poslední kapky vy- veno, na fialovo nebo na černo, a
lízal, a když ho včely pronásledo- jest rozemleté dříví ze stromu jenž

valy, dřel se nerázně o kmeny, tak sluje Krevoň

ohebná

(haema

že pokaždé chumáče chlupů tam toxylon campechianům, Blutholz).
nalezeny byly. Mnoho let po něm Jesti to strom 20 až 50 stop zvýší,
myslivci pásli až jim předee jednou mající dříví u vnitř červené. do
do pásti vběhl. Sešlot se !; honu íialova & černava, vně pak bělavé
35 střelcův a 105 honeů. V jedné s korou hnědou. .Sází se v celé
kotlině přišel čihajícímu tam hajné- Indii západní, a na polouostrovu Ju
mu zrovna do rány, jenž vypálil a katanském mezi mexickém zálivem
medvěda skutečně trefil. Tento však a mořem Karaibickém ve střední
takových maličkosti si nevšímaje Americe. Má pak své jmeno od
kráčel pokojně dále; tu ale padla jukatanskěho města: Kampeše (San
druhá rána a trefila do komory. Francisco de Campeche), od kud
Ještě po této ráně kráčel asi 20 se tohoto dříví vejvíee vyváží v
kroků až pak klesl. Před tím nebyl polenech, 3 stopy dlouhých, 2—3
už dvacet let (totiž roku 1836) v palce tlustých, povrchní vrstvy žluté
umavě medvěd zastrelen, a tento- zbavených.
krátc, jak se myslelo, padla poslední
Brezalka také pryzila neb fer
snad ratolest tohoto někdy slavného nambuk nazývaná, jest napodobně
šumavského plemene. Kůže byla barvidlo, kterého se k barvení látek
vycp'ana pro vzácnou zoologickoula také o velikonoei vajec na čer
sbírku v loveckém zámku Ohradě. veno užívá. Jesti to rozemleté dříví
Avšak už roku 857 v zimě spozo- ze stromu, jenz v rostlinupisu (bo
va—,imyslivci v umavě opět stopu tanice) slovo: Bonduk buksolistý
medvědí. V uherských a sedmihrad- (Guitandina echynata, Guilandine.)
ských Tttrách to ovšem jináče vy- Strom jest vysoký, tlustý, baku
padá s pokolením medvědů. Takt latý, hnědokorý a. má květy drobné,

bylo v Sedmihradeeh v okresu žluté ačerveně'strakaté, jako kon
deesském počátkem novembru (li valinka zapáchající. Roste na ska—
stopadu) r. 1856 na medvědy ho-lláeb v Brasilii, kterážto země také
něno, při čemž za jeden den 19_od těchto stromu své jmeno obdr
kusů Vyhnáno a 9 skutečně zastře-'žela. Když totiž r. 1500 tato země
leno bylo; a tak každoročně selbyla od Kabrala na. jeho cestě do
tam hon na medvědy držívá, aniž Indie nalezena 9. za majetnost ko
by vyplemeněni býti mohli.
'runy Portugalské prohlášena, byla
Velbloudz'eAmerice. Do Ame-iz počátku nazvana: Santa Cruz
riky byli velbloudi — tak jako Svatý kříž); toto ale jmeno muselo
koně teprv po době Kolumbove od brzo ustoupiti nynějšímu (Brasilie),
Spanělů tam pi—iveženia rozmnoženi k němuž barva brasilského (prysi
byli — teprv roku 1855 prvně do-ilového čili fernambuského) dříví
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žhavému uhli (brasa v řeči portu na každé pohnutí otroků pozoruje,
galské) podobná, příčinu zavdaía. aby snad nějaký nalezený draho
Kmen téhož stromu býva z tlouští kam neodcizili. Děje se pak vymý
člověka, protože ale vněšná jeho vání tím zpusobem, že otrok do
vrstva jest měkká, již osekati náleži svého koryta kus té hlíny vloží,
mají polena toliko tloušťku stehna. potom do nádoby vodu, žlábkern
Toto jádro jest silné, velmi suché, neustále tekoucí napustí a hlínu
tak že v ohni ani kouře nevydá, tak dlouho rukama obdělává, až
barvy tmavě červené. Mimo k bar voda čistá odteká, co když nastalo,
vení potřebují ho také na nářadí, na spodu koryta jenom hrubší písek
protože se dává pěkně leštiti. Jme a drobné kaménky zůstávají.
no pak fernambuk obdrželo toto
Nyní počne otrok tyto pozů
brasilské dříví od obchodního města statky, kousek po kousku, co nej
Pernambuko čili Fernambuko, na pilněji přibledávati; nalezne-li pak
břehu brásilské province Bahia, o mezi nimi diamant, zatleská ruka
kud se téhož dříví nejvíce vyváží. ma, aby dohlédáče na učiněný nález
Jak se drahokamz' (drahé ka upozornil. Tento přijde, vezme suro
meny) dobývají. Anglické noviny vý drahokam a vloží ho do sklenné,
Chamber's Journál podali obšírnou vodou naplněné, u prostřed dílny
a. velmi zajímavou zprávu o způ pověšené nádoby; po dokonaué
sobu dobývání drahého kamení, di-. práci večer vybéře doblédač dia
amantů, v Brasilii, znížto násle manty, zapíše počet jejich spolu s
dující podrobnosti vyjímáme. Nej váhou do určené k tomu knihy.
bohatší na diamanty část Brasilie Drobnější kusy zapisují se do hro
leží pod 13. stupněm jižní zeměpisné mady pospolu. Značení toto váhy
širokosti, a sice v krajině Miras— diamantů sprovázejí otroci & nej
Geraes, na pobřezích řek Doce a větší napnutostí, jelikož _od váhy
Jequitinonha, která poslednější nej. nalezeného kamene rozličná odměna
více diamantů vydává. Tato krajina záviší. Kdo nalezne diamant 8 do
má toliko dvě částky roku: suchou 16 karátů*) těžký, obdrží dvě nové
která. naše leto i podzim, a. mo košile, kabát, klobouk a pěkný
krou, která zimu a jaro nahrazuje. nožík; kterému ale z otroků se
Jak mile suchá, palčlivá, od po podaří diamant 17.1/2karátů težký
čátku aprile do konce oktobra tr naleznouti, toho spoludělníci koru
vající doba roku nastane a voda nují květinami a přivedou jej ve
těch řek parnem slunce klesá, od šlavnostném průvodu před dohlé
razí se řeky do pobočných, k tomu dače práce, kterýžto jemu s novým,
cíli vykopaných průplavů, napotom také čižmi čili boty v sobě zavíra
se hlinatá půda řeky ven vynáší, jícím oděvem, i propuštění
z
co surovina, v nížto se diamanty otroctví
ve jmenu dosavádního
ukrývají. Všechny sem patřící práce pána jeho, spolu pak i právo udělí,
'vykonávají černoši otroci (negři, budoucně na vlastní účty draho
mouřeníni),_jelikož by členové jiného kamů hledati.
plemena tyto práce v parnu slunce
K doplnění obrazu o hledání
nevydrželi.. Drahocenná tato hlína,

cascalho

řečená, snáší se na ur *) Jmenem karátu

čité, mnohými korytami (canoes)
opatřené místo,kteráž koryta jsou tak
rozložena, že se do každého voda
naraziti muže. U koryta zvýšeného
sedí černoch; na nejvyšším ale
místě dílny jest sedadlo přísného
dohlédače, který bičem ozbrojený

& drahokamů,

značí se váha perel

která

se ve svém zá—

kladu s váhou zlata srovnává. Jeden
totiž cís. král. dukát má váhu 60 zrnek
(gránů), jeden karat ale 4 taková zrnka.
obsahuje, tak že tedy dukát 15 karutů
váži. Karat hollandsky (amsterdam
ský). jehož se při ocenění drahokamů
nejčastěji užívá, jest o něco málo
těžší než vídeňský.
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drahokamů ještě dokladame násle nemusel; nebot jím netoliko sklo,
dující: Diamantů vytěžilo se jindy ale i všechny kameny řezati se
ročně v průměru 12000 karatů, mohou. Take už uměleckým způ
hlavně v provincii vyše řečené. Mi SObem; zhuštěním uhlíků, diamanty

nas Geraes (která jest také nejbo " Verb'lYšony sice také se lesknou
hatší na zlato a ročně asi 64000 ashoří, ale nemají takové tvrdosti.
hřiven zlata dává), pak také v Serra Pravý diamant vzdoruje i sebe
do Trio, v San Antonio, a mimo ty tvrdšímu pilníku, a nedá. se jinak
také v provinciích brasilských San hladiti, leda svým vlastním prachem,
Paulo, Gojaz a Matto Grosso. Dia (jenž se Brot zve) kdežto všecky
manty sbírají se jen pro vláda, jiné kameny smyrkem hladiti se
která si podržela. právo, v nich dají. Mimo Brasilii naleza se také
obchod vésti. Nyní ale těží se jich ve východní Indii v naplaveninách;
z bohatých r. 1847 otevřených dia.
mantových jam v okresu Cincora
či Sincaru (které prý už v prvních
šesti měsících 400000 karatů dia
mantů poskytly) měsíčně v průměru
téměř za 700000 tolarů. —- Mezi

10000 kameny naleza se obyčejně
toliko jeden, který 20 karatů vážíj;
2000 ale kusů lehčích jest jednoho
karatů; ostatních 7999 kamenu váží
přes 'eden karat více; ze všech
ale 1
kusů bývají obyčejně 3,
kteréž od 17 do 20 karatů věží a
tak tedy nalezci svému svobodu
přinášejí. Největší v těchto brasili
anských dílnách nalezený diamant
vážil před svým vybroušením 254
karaty a pro nesmírnou cenu svou
i jmeno „jižní hvězdy“ obdržel.
Za dávnější doby vyváželo se do
600000 karatů drahokamů z celé
Brasilie, v nynější ale době klesnul
vývoz na 130000 karátů ročně. Su
rové, nebroušené diamanty jdou
větším dílem do hollandského města
Amsterdamu, kdež vybroušeny a
vyleštěny býva'í. '-—Mimo diamanty
nalezají se v rasilii také draho
kamy: berylly, chrysoberylly, safíry,
hyacinthy, i granáty, turmaliny a to
pasy, ale žádné smaragdy, kterýchžto
vlast, zda se, jen Perua Quito jest.
Co se pak diamantu samého
týká, abychom o něm ještě zde
„promluvili, skládá se on pouze z
uhlíku a proto v prudkém ohni
shoří, tak že nic po něm nezůstane;
i náležel-by mezi hořaviny, kdyby
pro ostatní vlastnosti své mezi dra
hokamy čili tvrdokamy postaviti se

v Rusích na východním úbočí Ural—

ském v potoku Kočvě a_jmenovitě
v Poludence. On se nalezá. sám o
sobě, a nezřídka v jiných kame
nech zarostlý. Diamant honosí se
živým leskem a nádhernou měnivostí
barvitých paprsků; potmě skvětél
kuje čili vydává kmítavé světlo,
které za dne do sebe vnímá.. Bývá.
buď jako voda jasně prozračný
aneb bělošedý, někdy přižlutlý, ze—

lený, hnědý modrý i cerný. Dia
manty prozračně, bezbarvé, barva
mi ohnivými se třpytící, mají nej
větší cenu; cena pak roste dle
způsobu hlazení a dle jich veli
kosti geometrickým postupem, tak
že, váží-li diamant 1 karat (asi 4
grany), stojí asi 90 zlatých tak.
čísla ve stříbře (mimo agio); váží-li
ale 2 karety, stojí: ětyrykrat tolik;
a váží-li 4 karáty, stojí devětkrát
tolik. Jest-li diamant hlazený na
hořei dolepleskatý, routou slove;
jěst-li dole pleskatý a na hoře špi
čatý s rozličnými hranami, reset

kou se nazývá.;briliantem

ale,

má.-li stranu hořejší »i dolejší špi
čatou a rozličně hranatou. Největší

posud diamanty viděti jest u Rájv
Matanského (poplatného sultána sí
dlícího v městě Matan) na ostrově
Borneu z tíží 300 karatů, což přes
čtyry loty vynáší; u cára rusského
193 karatů: u císaře rakouského
139 karatů. Vévoda orleanský koupil
diamant hlazený, tak řečenýregent,
za 2,250.000 franků.*) Nejdražší
*) Frank platí asi 41 kr. r. č.
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diamant měl král Portugalský z tíži
25 lotů, který měl ceny 2370 mi
lionů zlatých rakouského čísla. Ko
nečně ještě připomenouti dlužno, že
přicházejí v obchodu také český

a uherský

pečný, ale jest velmi těžko ho do
stati, jak mile pštros myslí, že jest
pozorován a stíhán; kdežto někdy
sám přijde k řadě vozů a pak snadno
jest, jej zabiti, třebas kopím. Mát

diamant, což ale vla do sebe tu zvláštnost, že vůbec ni

stně není nižádný diamant nébrž kdy ncuhne se směru, v jakémž se
prohledeň čili křištal (Bergkry jednou počal ohybovati, jen ,že
stall), křemen to nejčistější, totiž rychleji uhání. Fri mírné chůzi dělá
kysličník křemíkovy, lomu lasturo kroky šest a dvacet palců veliké,
vitého, kterýž se dá výborně hladiti je-li ale poplašen, obnášejí kroky
k napodobnění diamantu. isté, slíč jeho půldvanácta i čtrnáct stop
né blati křišťálové pod jmenem če (střevíců), a běže křidloma tak
ského diamantu nacházejíse v prudko vesluje, že žádnému zvířeti
Čechách u Turnova, a pod jmenem nelze, ho dostíhnouti. Nohy jeho
uherského diamantu v Uhříchv běhu nelze ani rozeznati, právě
u Marmoroše.
tak jako špice v kole vozu, s nej
Ptačí hnízda co lahůdka. K in větší rychlostí se pohybující. Když
dickým a vůbec jihoasiatským la tedy při každém kroku jen dvanáct
hůdkám přináležejí také hnízda stop učiní, urazí za hodinu asi šest
některých tamních ptáků a sice advacet míl anglických aneb tři
pro tutéž látku, pro kterou i naši náct hodin cesty a může se tedy
lovci (polovníci) střeva sluky (sco pustiti o závod s parním vozem na
lopax rusticola, Schnepfe) za. Vý železnici. Stane li se ale, že jezdec
bornost považují; takováto hnízda neustálým během ho předce dohoní,
prodávají se všude na,trhu. Taková tu pštros nemoha utéci, hlavu do
nejlepší hnízda indických vlaštovek křoví schová, maje snad za to, že
jsou prý na ostrově Borneo. — když on lovců nevidí, ani lovci jeho
Dle udání anglického cestovatele nespatří: a tak bývá chytán.
a statistika Cravfurda v Indii (vý
Pštrosí samice klade vejce
chodní) každoročně asi 2500 centů dříve ještě, nežli si nějaké místo
hnizd v obchod přicházívá; na trhu v pro hnízdo vyvolila. Hnízdem jest
Batavii, obchodním městě na Ostrově jí ale několik palců hluboká díra
Java, prodává se pikul (náš cent a. v písku a. asi krok v průměru ve
liká. Jednotlivě roztroušené. vejce,
5 liber) za 1200 dolarů.
Pštros a jeho život. Pštros která Becuané (větev Kafrů v Africe)
(struthio camelus, Strauss) má dlouhé lesetta nazývají, bývají sem tam
silné nohy, dva. prsty obrácené, te pohozena :; stávají se pokrmem ša
meno nahé a krk bílou vlnou ob kálů (ssavců to dravých, vlkům po
rostlý; křídla krátká bez kosinek dobných.) Samice klade často vejce
čili pér létacích, neschopná k lítání. do hnízda cizího, a tak se stává
Tělo má veliké. tlusté, těžké. Péří často, že se až pět a čtyricet vajec
nemá uhlazených praporů, ale vlákna nalezne v jednom hnízdě. Samicei
jejich stojí vedle sebe rozčechraná; samci sedají na vejcích; poněvadž
péí-í samo jest černé, v oca'su a. ale těchto (samců) jest vždy počet
křídlech bílé, hcdbávné, jehož pc o mnoho větší, stane se nepochybně
třebují k šperkování. Koat hrudní často, že práci tuto samci obstarávají.
nemá výrostek hřebenovitý či ko Několik vajec leží vždy u hnízda a
bylku, protože pštros nelítá a sva bývají nepochybně potravou mla
lové křídelní tolik místa k opírání dých, která nejprvé se vylíhnou až
nepotřebují. Tim rychleji ale umí konečně se celé hejno malých pštrosů
on bčbaú.
z hnízda vyhrne a se potuluje. Vi
Hon na pštrosy není nebez děl jsem několikrát, praví Living
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stone, že samec sam všecka mláďata
ošetřoval a vodil; a tu dělal jako
by kulhal, chtěje tak pozornost lidí
klamati. Pokud mladé jsou příliš
maličké a nemohbu rychleji utéci,
sedají ani se nehýbajíce; když ale
dosáhly velikost slepice, umějí bě
hati s rychlostí nepochopitelnou.
Nemůže se říci, že by mezi pštrosy
panovalo mnohoženství, ačkoliv se
tak někdy býti zdá..

Darvinlíčíjihoamerického

pštrosa

velmi obšírně a; mluví

také o spůsobu líhnutí. Samec, praví,
jest větší nežli' samice, tmavější a
má. tlustou hlavu; vydává. zvláštní,
velmi hluboký a předce sičící zvuk.
V září a října bylo široko daleko
množství pštrosích "vajec roztrou
šeno; buď jednotlivých, které se u
Spanelů h uach os nazývají (lesetta
Bečuanů) aneb v mělkých důlcích,
které tvoří hnízdo. Darvín ohledal
čtyry hnízda; tři obsahovalapo 22,
čtvrté 27 vajec. V jednom dni na
lezl 64 vajec, z nichž 44 ve dvou
hnízdech, ostatní byly co huachOs
roztroušeny.
'
V zemi samé tvrdí se, a jest
to nepochybně pravda, že jen samec
na vejcích sedá a nějaký čas mladé
vodí. Leží pevně na vejcích a ne
opustí je, i když někdo přijíždí.
Několik samic klade vejce do jed
noho hnízdaj Od očitých svědků
slyšelDarvin, že za jeden den pět
samic přišlo k jednomu hnízdu.
Tato podivná. okolnost vysvětluje se
sama. V takovém hnízdě bývá. 20
až 40, někdy i 50 vajec. Přírodo
zpytec Azara tvrdí docela, že jich
býva 70 i 80„ Samice klade mnoho
vajec ale v určité lhůtě, která u
skroceně samice Azarov-y obnášela
tří dni. Kdyby tedy samice chtěla
jen své vlastní vejce vyseděti, byly
by první davno zkažený, nežli by
poslední do hnízda přišlo. Jinak ale
ta věc vypadá, když více slepic své
vejce svěříhnízdu jednomu. Darvin
myslí, že počet vajec v každém hnízdě
obnáší právě tolik, kolik slepice v
průměru snese, a z toho soudí, že

není více samic nežli hnízd. Samec
musí BeděPí obstaravati v tu dobu,
když samlce nemůže na vejcíchlse
děth- poněvadž musi ieětě'fvejce
snášeti.
asté nalezáni huachů se
taktéž dá vysvětliti; mnohé Slepice
nemohou se snad shodnouti k účelu
společnému a nalezti kohouta, který
by se k vysedění uvolil.
Africký pštros snadno se dá
skrotiti, ale není k nížadnémuužitku.
Před několika lety byl učiněn v Pa
řížských listech návrh, aby se toto
žravé zvíře do Francouzska pře
sídlilo, poněvadž by jeho pěl-í a
vejce byly velmi užitečná. Jest po
divno, že zde & onde navrh tento
upřímně se bral. Ostatně jest v
pětrosím vejci velika síla životní.
Livingstone měl takové vejce přes
tří měsíce ve svém pokoji při teple
asi 600 F.; a když se pak náhodou
rozbilo, nalezeno v něm z částí vy
vinuté mladé, které se hýbalo. Křo
vaci čili Sábové (Bushmanové, pra
bydlitelé jižní Afriky k Hotentotům
přináležejícl) nedotýkají se nižád
ného vejcete v hnízdě, ano zahla—

zují stopy své, když se náhodou k
hnízdu byli přiblížili. Vejce pštrosa
mají silnou, nepříjemnou vůni a

člověkje jí jenom tenkrate,'když
dlouhým pobytím v pouští přestal
býti vybíravým v jídle. Pštros jí
lusky a semeno luštin a listí roz
ličných rostlin; tyto bývají často
tvrdé a suché a proto pohlcuje mnoho
oblaskového kamene, aby je strávil.
Také bambolinami a' cibulovými
rostlinami nepohrdne a občerstvující
štávnatý melounjest mu vždy vítaný—
P. Vacslav Netherda *) vypravoval,
že ochocený pětros, kterýž vKahyře
v klášteře po dvoře chodil, jednou
tesařům, když tam něco pracovali
a poodešli všechny železné hřebíky
až na několik málo, při kterých ho
ješte zastihii, zpolykal, aniž by mu
*) Z řádu františkauského kněz, rodem
ze Slavkova, jenž mnoho let v Kahyře
a v Alexandrii co kvardian strávil 11
roku 1866 rodiště své navštiviv opět
do Kahyrý se odebral,
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byly co uškodily. Křováci (Busch
manni) musejí často na míli cesty
po bříěe se plazíti, aby se k pštrosu
přiblížili,jsou to ale naskrze obratní
střelci, tak že mnoho pštrosů pobijí,
a mnoho pér nashromáždí ,jichž zvíře
mělo na sobě má. takov ch, jaké se
v obchodu požadují.
ěří pštrosa
výborně se h'odí k ponebí pouště
Kalahari, jelikož tělo zastiňuje, při
tom ale průvanu volný poskytuje

cestní tvrdí, že se nikdy více na

vejce
nevrací, ano,
když žese své
jich hnízdo
lidska
ru
a dotkla,
zruší, když kolem něho někdo šel.
O tom nemohu podati nižadnou
zprávu, zda se mi ale jisto býti,

že vegee
opustí, když se jich ně
kdo
otknul."
Někteří cestóvatelě, na př.
Thunberg & Barrov praví, že se
někdy .v pštrosích vejcích nalezají
malé, ploché aneb velmi tvrdé ka
přístup. —

Pštros zbuzoval odvdávna po meny. Berrov nalezl v jednom vejci
zornost cestujících, a též Svéd Karel dvanact v jiném děvet takových
Jan Andersson bedlivě ho pozoro kamínků z vící hrachu neb bohu.
Ze“ všech v hnízdě ležících
val, a zajímavě, život jeho popsal;
zda se ale, že posud o některých vajec nikdy se nevylíhne více než
věcech nepanuje jedno mínění. Takž 30 neb 35 mladých. Mladé vesele
praví tento cestující, neshoduje se pak těkají a jdou s kvočnou; od
poněkud sLivingstonem aDarvinem,
jsou výborně
vypraveny.
epřová výborně
a solní barva
se
mimo jiné: „ as_líhnutí nezdá se přírody
býti určitý, nebot jsem mezi červ hodí k pí ku a kamení roviny, tak
nem a říjnem v každém měsíci hnízda že tato zvířátka jen s těží lze roze
nalezal. Praví se, že každá. samice znati. Nemají na sobě ani prach,
klade 12 až 16 vajec a všecky do ani péří, ale jakési štětiny, které je
jednoho hnízda. Samice i samci líh chrání před kamínky a rostlinami,
nou; vejce ale v hnízdě neleží, no mezi nimiž se musejí pohybovati.
brž stojí přímo, aby se jich co' nej Maso mladých dobře chutná., starých
více směstnalo. Pták počne líhnouti, ale jest špatné a hrubé jako žebrové.
jak mile je asi tucet vajec v hnízdě U židů považováno za nečisté, a
a posadí se vždy tak, že nohy široce Arabové podnes je zavrhují.
roztažené ku předu klade._ Vidí-li
Kdežto Livingstone chut pštro
přicházeti člověka, neuteče, ale na sích vajec líčí co odpornou, praví
táhne krk na zem a skrčí se, po Andersson, jenž se také odvolati
něvadž nepochybně myslí, že ho tak může na vlastní zkušenost, že ji do
nikdo nespatří. Také čas líhnutí mací i cestovatelé velice vychvalují.
zdá se býti neurčitý, v průměru ale Ostatně obsahuje jedno pštrosí vejce,
obnáší asi 0an a čtyrycet dní. Praví jež obyčejně dvě až tři libry váží,
se, že mezi tím jedna i více samic tolik, co čtyry a dvacet vajec slepi
líhnou, zbytečně vejce se ale uloží čích. A předce se dost často stává,
podle hnízda, a mají mladým slou že Afričan ]: večeří dvě pštrosí vejce
žiti za potravu. Je-li tomu skutečně slupne. Také se z nich připravuje
tak, vidíme v tom opět podivuhodný „puštní svitek“ spůsobem nasledují
ernoch ze země Damarův
důkaz prozřetelnosti přírodě Bohem cím:
vytknuté; neboť by kůřata tvrdou učiníl na jednom konci díru do vejce,
potravu, jaké poušť oskytuje, jen dal do něho pepře, soli atd., a tak
s tíží mohla stráviti. ěeobecně roz dlouho jím vrtěl až bílek a žloutek
šířené mínění, že pštros své vejce se smísily, zacpal díru a položil pak
na slunci vylíhnouti nechává, po vejce do žhavého popele.
vstalo nepochybně z toho, poněvadž
Dospělý pštros jest sedm až
se ozorovalo, že ravě v nejparf' Osm střevíců (stop) vysoký, ano ně
něj ím počasí někdy od hnízda od kdy ještě větší; váží přes dva i tři
chazi, hledaje potravy. Někteří po centy, někdy docela, jak se tvrdí,
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třicet kamenů, tedy přes čtyry sta měsíce mare a april (březen a duben)
liber. Dosahne nepochybně staří Damarové a Bečuanové z nich při
dvacíti i třiciti let. Ze křik jeho pravují rozkošné šlunečníky. Pštros
ma velikou podobnost se řvaním jest jak známo velmi plachý, předce
lva, výslovně Andersson potvrzuje, se ale někdy přiblíží k obydlím a
tento ale praví, s Livingstonem ne v polích veliké škody činí. V za.
souhlase, že křičíva také v noci a jetí jest zvíře pokojné a smutně,
nikoliv pouze z rána. Holandšti ano často i zlomyslné, ale na svo
osadníci roztloukají šlupky pštro— bodě _jcet tím čilejší a velmi plachý
sích vajec na prášek a dávají ho a hbitý. Zije se svými v hejnech
koním co lék, jenž prý zabraňuje až po padesáti kusech, nikdy ale
řezavku. V Kapském městě stojí s 'inými ptaky, kdežto ho často
ví ati lze se zebrou, ( nn čili pa
librapotřeby
pér dvě
až dvanáct
guineí'c'l),
dle
a jakosti.
Na libru
j e koněm)'*) a sajhami antilopami).
sedmdesát i_devades'ét pér. V páření Posud nepodařilo se, ab v za
vlačí je pštros po zemi a mnohé jetí líhnul, ačkoliv něk y vejce
pokazí; nejlepší čas je sbírati jsou nese. —

František Sušil,
první starosta Dědictví ss. Cyrilla "a Metoda. ***)
[.
„Sušil umřell“ zavznělo blesko nou dceru, kteří jim byli na živě
rychle četnými telegrammy dne 31._ zůstali. Záhy jevil syn František
května 1868 po širých vlastech slo neobyčejné vlohy duchovní a jak
vanských a zvěst ta jako hromové. mile se čísti naučil, ukazoval tako
rana omráčila všechny, kteří ne— vou vědochtivost, že hned každou
souce se úctou a láskou ku zvěč knížku, které mu před oči přišla,
nělému ji zaslechli, blahou se koji horlivě pročítal. Tato vědochtivost,
vše nadějí, že Sušil užívaje lékův které knihy téměř pohlcuje, spro
pod svatým Hostýnem, ještě dlouho vazela jej napotom po celý život
církvi a národu zachován bude.
a neopustila ho ani v poslední ne
Koname 'enom svou povinnost, moci. Uš tato noobyčejna vědo
když členům lDědictvi ss. Cyrilla a chtivost prozrazovala též neobyčej
Metoda, jehož Sušil prvním staro ného badavého ducha, kterýž ne-.
stou byl, předkládáme stručný ži přestávána několika capartech vědý
votopis jeho a činíme to s tím větší a jejím povrchu, nébrž ku širému
ochotou, an zvěčnělý starosta byl objemu a hloubce její prohlída.
Otec jeho byl hiblař a pilný
nejvyšší chloubou naší.
František Sušil narodil se dne čitatel českých listů, kteréž tenkréte,
14. června 1804 v Novém Rousínově
**) Pakůň čili gnu jest jako z více zvířat
(blíže Brna). Rodičové jeho velmi
složená, potvora, hlavu má. volskou, tělo
i ocas koňský, nohy jelení; na krku
počestní a bohabojní měli' tam ho
hřívu. Jest zvicí osla, divoký,
spodus polním hospodářstvím, přísně x má
suřivý; žije v jižní Africe; má chut
vychovávajíce jediného syna a jedi
něiší maso nežli hovězí, &protož tam
*) Guinea (vyslov. ghinni) platí 61), to
larů čili 9 zl. 75 kr. r. č., nyní se už

nerazí.

nější lovci silně na něj chodí, ač honba
nebývá bez nebezpečenství; nebot ra
něn jsa pouští se zuřivě za lovcem.

iw) Viz obrázek na str. 164.
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ovšem ve skrovničkém počtu, vy— oboru prozřetelnost Božská jemu

cházely. Když se synáček naučil
čísti, uvyhledával mu otec z pisma
svatého kapitolky a. místa, která
jednají o povinnostech děti k ro
dičům; i říkával ]: němu. „Synu
můj, přečti nám tato slova a vlož
si je sám hluboko v srdce!“ >Už
tenkráte budila se v synovi láska
]: bibli,_v nižto rád čítával netuše,
že to vlastně onen živel života, v
němžto co. muž se nejvíce pohybo
vati bude, poněvadž právě v tomto

zvláštní a velikou úlohou vytknula.
Už tenkráte naznačoval Bůh jeho
láskou k bibli budouci jeho po
volání. —

Veliká láska jeho ke knihám
a neobyčejná chápavost nezůstsvila
v srdci otcově žádné pochybnosti
o jeho povoláni ke studiím. Odbyv
domácí školy František byl od
svého duchovního strýce Pospíšila,
kaplana Slavkovského a později
faráře Újezdskóho, soukromě cvičen
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František Sušil,
první starosta Dědictví ss. Cyrilla a Metoda,.
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v latině a v ostatních předmětech se i Sušil osvojiti si znalost nejenom
prvních tří latinských škol a do lathY & řečtiny, kterou už prvé u
svědčiv při zkoušce výtečný pokrok _vellkéomíře měl, nébrž i novějších
vřaděn jest v Kroměříži do počtu jazyku evropských, totiž frančin'y,
veřejných žákův čtvrté třídy, kte vlaštiny a angličiny, aby „ boha
rouž jakož i následující dvě, pátou tých literatur (písemnictví) itěchto
a šestou na témž gymnasiu s vý národů ve prospěch národa česko
tečným prospěchem prodělal. Už slovenského těžiti mohl. Německou
zde obrácen naň od .spolužákův literaturu, která se i ve školách
zvláštní zřetel pro jeho znalost če přednášela, už rvé znal a ke všem
ského jazyka, jemuž se\ tehdáž ve
novým
výtečnějsím
školách latinských a vyšších nikde kým
pilně
zřete svůj spisům
obracel.němec
I špa
nevyučo'valo. Kterýkoli ze spolu nělskou a portugalskou literaturu
žákův něco českého napsal, žádal snažil se aspoň dobrými překlady
Sušila, aby mu to opravil; i jiní německými poznati.
Tento literárny' a spolu národní
výše postavení chtíce něco správně
na. češtinu přeložiti, utíkali se k směr chránil Sušila od všelikého
němu co znalci. Už tenkráte měl poblouzení mravního. Nebo když
Sušil úplné a. jasné vědomí, že 'est jiní spolužáci jeho shánějíce se po
národem Slovan a sice český lo rozkoéech tělesných seděli při žbán
van, ačkoli na Moravě nejen v lidu cích piva a hojně popíjeli, aneb
našem českoslovanském, nébrž i v vilným duchem vedeni za ženštinami
samých českoslovanských osvícen pádili. sedával Sušil u knihy a čer—
cích -v tomto ohledu čirá tma pano pal odtud jiné, vyšší a trvalé i ne
vala. Vědomí tohoto jasného a úpl pokalené rozkoše, rozkoše duchovní.
ného nabyl přečtením předmluvy Tento literárný a spolu národní
ke slovníku Tomsovu, v níž se vy směr byl také příčinou, že po šta
kládá, jak veliký jest národ slo stně odbytých studiích filosofických
vanský ze mnohých větvi (české, se rozhodnul pro stav duchovní.
polské, ruské, srbské a chorvatské, Nepudila ho k tomu žádná nouze
slovinské a bulharské) složený, že (byltě jediný syn dosti zámožných
totiž počtem svým 80milionovým rodičů), nébrž vedla ho k tomu
převyšuje všechny národy země a dvojí láska, láska k církvi a láska
že od Boha k velikým věcem jest k národu. Vědělt, že obzvláště co
povolán, kteréž i skutečně provede, kněz národu svému prospěti může,
bude-li sobě vědom veliké a vzne jelikož tenkráte všichni osvícenci
šené úlohy své. Slova tato byla světští na Moravě (kromě dvou:
jako jiskra do mladistvé duše vho Josefa Heřmana Galaše, lékaře v
zená, která se v ní v'plamen mo—Hranicích a Fr. Štěpničky, kane-"
hutné nadšenosti pro tuto myšlénku ralního rady vBrně) národa našeho
rozhořela.
se stranili a jen několik knězů z ech
Prodélávaje studie filosofické na Moravu přiby'lých s moravskými
v Brně v r. 1822 a 1823 seznámil kněžími Stachem a Fryčajem si ná
sea piaristou Dominikem Kynským, roda“ našeho všímalo a k jeho du
bývalým professorem řečtiny a děje chovním potřebám prohlídalo.
Vstoupiv do škol bohosloy
pisu obecného, kterýž co básník a
spisovatel český tehdáž už na slovo ných zamiloval sobě pod výborným
vzat byl. Jím Sušil ve směru svém professorem bývalým prelatem Nap
se utužil a jako tento z latinského, pem východní jazyky: hebrejský,
řeckého, francouzského i vlaského chaldejský, syrský a arabský, z
jazyka překládal básně a jiné ne nichžto obzvláště hebrejský po celý
veršované články a spisy, aby jimi život velice miloval a nikdy pěsto—
obohatil literaturu naši, tak snažil vati nepřestal. Jelikož písmo sv.
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nového zákona psáno původně v
jazyku řeckém (vyjma evsn . Ma
touše , jehož však ůvodny text
hebrejský se nás ne ochoval), mi
loval Sušil také obzvláště jazyk
řecký a ku dokonalému poznání
jeho velmi rád čítával starou lite
raturu řeckou. I s latinskou litera
turou se rád zabýval a už co po
sluchač bohosloví pokusil se o pře
vod některých kusů básnických z
této literatury na jazyk českoslo
vanský, které překlady také uve
řejněný jsou ve vědeckém tehdáž
vycházejícím časopisu „Krokm“ Tím
poprvé vystoupil Sušil u veřejnosti
co spisovatel český a obrátil na
sebe zřetel slovanského světa. Psal
mimo to také do Dennice (1825),
do Poutníka Slovanského (1826) a
do Mus. Čas. (1833).

v Hlasu Brněnském uveřejněny byly,
nýbrž i větší dílo pro Dědictví ss.
Cyrilla a Metoda sepsati a r. 1853
tiskem vydati mohl, totiž „Putování
Christa Pána po svaté zemi se struč
ným popisem jejím.“ Celé dilo to
nejprvé Sušil přečetl a byl Tomáši
Procházkovi při něm ve všem ra
den a pomocen.
Tentýž ctihodný kněz, s nímž
Sušila po celý život páska přá
telské lásky spojovala, byl příčinou,
že Sušil, ač vysoce učený avšak
velmi skromný a nesmělý, se roku
1835 odhodlal závoditi o nabytí
přbfessorství biblických studií no
vého zákona v Brně. I podnikl
zkoušku tu s tak výtečným a skvě—
lým výsledkem, že pro učenost při
ní projevenou byl obdivován nejen
od profesorův university Olomoucké

vbrž
i od professorů
vysokých
ídenských,
jimž písemná
práceškol
je
L. 1827 po šťastně dokonče
Uvá
ných studiích bohoslovných v Brně 32ltku
v níposouzení
z paměti předložena.
doklady ze spiso
vysvěcen byv na knězství poslán vatelův řeckých (Platona), anglic
jest co kaplan na štaci dvojjazyčnou, kých, francouzských, n'ěmeckých ba
do Olbramovic, kde si brzo získal i z arabštiny, kterouž byl právě
lásku obojí strany národní , :lo— před tím pěstoval. I při zkoušce
vanské i německé. I zde neopo ústně přednášel latinsky professo
minul nic ze dřívějších studií svých rům něco, čehož oni nikdy 'eště ne
anobrž přidal studia nová, probíraje byli slyšeli, totiž o slovanskych pře
pilně veleobšírnou historii Ritterovu kladech písma sv., počínaje od staro
o všech soustavách filosofů, kteříž slovanského biblického překladu sv.
koli kdy na světě žili, i blahoslavil Cyrilla; nebo už i v těchto věcech
Ozději, když co professor svatého byl Sušil zvláštní studia filologická
gavla vykládati měl, sama sebe, že či jazykozpytná prodělal.
.
se čtením historie té sám ve ňlosoňi
Přes to vše, ač všecky své
velmi vzdělal a'tím se uschopnil, po soupeře nesmírně překonal, přece
nořiti se v hlubiny moudrosti a osví nedoufal, že úřadu professorského
cenosti sv. apoštola Pavla. Spolu čí dosáhne. Nebo nedlouho před roz
tával pilně církevní časopisy, které hodnutím této věci byla jedna pí
tehdáž v Němcích vycházely, &čer semná práce jeho, jaké se tehdáž
pal z nich veždy nové nadšení pro mladšímu dnchovenstvu každoročně
ukládaly, od krátkozrakého pozuzo
Christa a svatou církev jeho.
Tenkráte pracoval jemu po bo vatele za kacířskou prohlášena a
ku ctih. kněz Tom. Procházka, který on sám při svých kázáních pod do
posléz co kaplan v Ivančicích ]. 1859 hlídku postaven. Na štěstí dal sobě
zemřel. Tohoto získal Sušil pro svůj biskup, výtečný Ant. Gindel, neje
dvojí směr, církevní a národní a vzdě nomtuto domněle závadnou práci,
lal ho v řeči naší českoslovanské tou nýbrž i ony výtečné zkušebně práce
měrou, že Tomáš Procházka neienom Sušilovy předložiti a pročet je bedli
pěkné básně skládal, které na mnozs vým, skoumavým okem netoliko nic
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neshledal v nich závadného, kacír také a věci této sám jest vzorem.
ského, alebrž obdivoval se v nich ne Mluvě o střídmosti neopominul ni
obyčejné učenosti katolického kněze kdy žáky duchovenské upozorniti
na venkově dlícího. I nerozpakoval na zlou povahu lidu našeho na Mo
se déle a jmenoval dne 20. února ravě, že se rád oddává hýřivosti a
1837 Sušila skutečným professorem umí-li sobě vydělati peníze, že ne
biblického bohosloví nového zákona. umí prostředkem spořivosti je také
V tomto úřadě setrval zvěčnělý až zachovati &rozmnožiti. I napomínal
do své smrti, tedy 31 let. Většina snažně žáky, aby budouce ve správě
tudyž duchovenstva biskupství Br duchovní náš lid na, tuto mornou
něnského studovala pod ním, on jí hlízu, která jej dusí, upozornili .
byl učitelem, rádcem a vůdcem. Bo jej z této _duševné nemoci vyléčiti
honadšenost, která planula v prsou usilovali. Ze lilium knězská čistoty
jeho, zvláště když vykládal sv. Jana svě úzkostlivě chrání, o tom každý
aneb sv. Pavla, kteří jeho nejhlav věděl a nikdo, kdo jej blíže znal,
nějšimi miláčky byli, bohonadšenost o tom nepochybuje, že lilium to
tato a v ní obsažená vroucí láska neporušené s sebou do hrobu vzal.
ku Christu a církvi přelívala se Protož i slova jeho, kd koli o, cnosti
mocným a vrelým tokem také do této mluvil, dvojnáso ně nia váhu
mladistvých prsou žákův duchoven padala'a tím větší důraz měla, an
ských a z nich proudily a vylévaly o cnosti této s velikým zápalem i
se toky ty zase na lid, jejž žáci ti mluvivali psáv-al a krásy její v
vysvěceni byvše na knězství, vy básních oslavoval.
Miloval též skromnost a tichý,
učovali & vychovávali. Bohonadše
nost tato tím více rozněcovala srdce klidný život; protož i a veřejnosti
jinošská, an učitel milovaný a na nikdy nevystupoval a po hodno
nejvýše ctěný vše slova svá také stech a vyznamenáních nikdy ne
vlástním skutkem podporoval, jsa bažil, anobrž jich se iobával. I
vzorem všeliké cnosti.
měli jsme s nim velkou práci, aby
Vůbec známo bylo, že z rána chom jej k tomu pohnuli, by při
záhy vstává a obětovav Bohu prvo jal rytířský řád sv. Anny II. třídy,
tiny dne v modlitbě hned ku práci jejž mu císař ruský při slavení ju—
duchovní zasedává & v ní až do bilea tisíciletého trvání říše ruské
večera s malou jen přestávkou pro ]. 1863 udělil. Toliko dvoje vy
snídani a oběd vytrvává. Mluvil-li znamenání jej velmi těšilo: předně,
tedy Sušil o pilnosti a vychvaloval-li že 1. 1865 jmenován jest od Víden
pracovitost, měla slova velkou váhu, ské university čestným doktorem,
an je podporoval vlastním příkla v čemž viděl poctu vědě vzdanou,
dem. Pravili jsme, že jenom dva a že před tím l. 1864 jmenován
krát za den, totiž ráno a v poledne jest čestným kanovníkem vysoce
jídával; na večír zdržovával se, jak důstojné královské kapitoly Brněn—
jsme po 18 let sami očitě pozoro skě, v čemž viděl blahosklonnou
vali, ode všeho jídla. Po celý život lásku svého nejd. p. biskupa, na
čemž mu vezdy mnoho záleželo.
pival
také vína.
jen vodu
(vyjma něko
ik kapek
při hostinách
slav
nostnýcb, ku kterým pozván byl a
jichž se straniti nesměl.) Teprva ve
Největšl pak ozdobou boho
dvou posledních letech, kde mu slovných škol Brněnských b 1 Sušil
chuti k jídlu značně ubývalo, při proto že vynikal nade všechno du
míchával vodě při obědě několik chovenstvo českoslovanské svou li—
kapek vína. Mluvil li tedy o stí-íd terárnou či spisovatelskou činností.
mos'ti a střízlivosti, byla slova jeho V ní zračí se provedena vznešená
tím závažnější, an každý věděl, že ona myšlenka, která co řídící hvězda
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po celý život jej vedla a všechny kterouž sám háral. Smělý vzlet
ostatní myšlénky, city, tužby a básnický, živá a ušlechtilá básnická
úkony jeho ovládala, láska totiž mluva, přehojnostjisker duchovních
k církvi a k vlasti čili k ná—všude vyšlehujících, ryzá a svrcho
rodu. To Sušil sám byl velmi vaně vytříbena i zdokonalená řeč
krásně vyřknul ve slovích:
dodávají výkladům těm zvláštních
Dvé krásek spanilých duše mé ovládnuío půvabů. —
stánek,
Do tohoto nikdy nevadnou
Zemská jedna, druhá s výšiny poěla clho věnce zásluh o bohoslovné
ne 08.

Církev a vlast

ty v mojichmilují se spisovatelství české přivil Sušil ještě

jedno roztomilé kvítko, totiž pře
klad „hymnův církevních“ latin
00 se týče spisovatelské čiu ských i řeckých s udáním sklada
nosti jeho bohoslovné, ta se nej tele toho onoho hymnu a s četnými
prvé zračí ve vydání „spisův výklady jednotlivých veršů. Poprvé
svatých otcův apoštolských“ vydal perly tyto 1. 1846. V druhém
jež obšírným úvodem a potřebnými opraveném a. rosmnoženém vydání
výklady opatřené poprvé 1837, po vyšly jeho Hymny církevní l. 1859
druhé l. 1849 vydal a v poslední v Brně. I tento překlad jest, jako
době podle nového řeckého ruko všecka díla Sušilova, klassický t.
pisu od Tišcndorfa nalezeného pře i. výtečný a 'všeštranně dokonalý.
pracoval a ku třetímu vydání při — Mimo to paával též veledůležité
pravil. Dále se zračí tato boho články a klassické básně do Hlasu
slovná spisovatelská činnost v pře (církevního časopisu v Brně) a už
kladu sv. Justina s obšírným r. 1827 také články do časopisu kato—
úvodem a s potřebnými výklady, lického duchovenstva v Praze. Mnoho
kteroužto práci už od dávných let let pořád po sobě běžících vykládal
v rukopisu choval a po sobě zů v Brněnské jednotě katolické životo
stavil. Nejvíce a ncjskvěleji však pisy sv. Otcův církevních a obsah
ozračuje se činnost jeho v obšírnýcb jejich spisův. R. 1850 jsa spoluzakla
výkladech celého písma svatého datelem Dědictví ss. Cyrilla a Metoda
nového zákona, z kterýchžto prací v Brně a jednomyslně vyvolen byv
čtyry evangelia už tiskem vyšla a za starostu toho spolku uvázal se
sice nákladem Dědictví sv. ProkOpa také v práce pro Dědictví dotčené.
v Praze. Ostatní části v rukopisu Jmenovitě přeložil z řeckého Flavia
připravené vydají se týmže Dědic Josefa o válce židovské, kterážto
tvím později. Jest to práce na kniha ač od nekřesťana, totiž od
nejvýš dokonalá a přeutěšilý vý žida původně psaná .jest jako do
plod třicetileté píle, jakýmž žadný plněk dějin biblických nového zá
kmen slovanský, ba ani francouzští kona, aua dosvědčuje, že všecko
a vlaští bohoslovci se'vykázati ne cožkoli Pán o zkáze Jerusaléma se
mohou. Jsou zde v jedno snešeny slzami byl předpověděl, do litery
všechny myšlénky, které Bohem se vyplnilo.
'
osvícení veleduchové všech století
Než dvé krásek s anilých
křesťanských o těch neb oněch ovládnulo stánek duše
ušilovy,
místech písma svatého _pronesli; jedna "pošlá s výšin nebes a druhá
jsou zde jako v jeden sklad sne zemská. O jedné — nebeské totiž
šeny všickni pokladóvé bohaté bo —- už jsme mluvili. Zbývá nám
hoslovné učenosti Suši10vy, vane tedy vypravovati ještě o krásce
zde občerstvivy a posvětný vánek zemské čili o lásce jeho k vlasti a
Ducha svatého, kterýž jej samého národu. Jako miláček jeho sv. Pavel,
ovíval a občerstvoval, plane zde o němž veždy s nadšením mluvíval,
vroucí láska ke Chribtu a církví, svůj národ miloval a pro něho hotov
stersky se ňádrech,
Každá půl, každá má moje srdce celé.
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byl i umříti, tak snažil se Sušil i
v této lásce národní jemu se při
podobniti a národ, z něhož pošel,
pozvednouti a tudyž jemu vsemožně
prospěti. Za tou příčinou všecko
ochotně svými penězi podporoval,
cokoliv k osvícení, _vzdělání a
zvelebení národa našeho sloužilo,
jmenovitě knihy a časopisy české
dobrého druhu. Sám pak po třicet
let chodil po Moravě ode vsi ke vsi,
sbíraje duchovní květy národních
písní, aby z nich uvil krásnou kytku
podanou světu na. obdiv a ku zve
lebení národa svého a spolu aby

básníkům a hudebníka

.

že to není národ surový a bez

duchový,'kterýž tak pěkné a tak'
četné písně má, nébrž že jest to
národ jemný, čilý a od Boha du
chovně velmi nadaný, Za druhé
nabyl Sušil sám sbírkou tou slav
ného jmena po celém světě; nebo
sbírku písní moravských najdeš
netoliko v Moravě a v Čechách a.
v celém Rakousku, nébrž i daleko
za hranicemi, najdeš ji v Berlíně,
Stokholmě, Kodani, Petrohradě,
Moskvě, Charkově i Kazanj, najdeš
ji v Mohuči, Mnichově, v Rímě, ba

i v samé Americe. Sbírka ta zů

národním stane neyyvážným pramenem pro

v písních těch ukázal základ, na národní básníře i pro národní hu
němžbysvé vlastní básně a hudebně debníky. Spolu zrcadlí se v nich
skladby budovali, aby básně a hu celá duševná povaha našeho česko
debniny ty skutečně národními na. moravakého lidu, jeho jemnost, jeho
zvány býti mohly. I sebral písní bodrost a žertovnost, jeho dobro
těch spolu s nápěvy tak velikou srdečnost a bezelstnost, jeho duma
hojnost (přes 18 set), že se sbírka vost a zbožnost. Tolikéž podává
ta. ]. 1860 úplně tiskem vyšlá po se nám v nich věrný obraz národ
dobným sbírkám velikých národů ních zvykův a. národního na svět
dokonale verVnává, ba některé, nazírání, tak že i v tomto ohledu
kde žádných nápěvů zaznamenano jsou písně ty bedlívému skoumateli
není, daleko převyšuje.*) Výtočnost zvykův a mravův jednotlivých ná
sbírky této uznal iněmecký výteč rodů hojným, skoro nevyčerpatel
ník v hudbě Chrysander, redaktor ným zdrojem.
hudebných novin v Mohuči, který
Kdyby Sušil jenom toto jediné
dostav do rukou sbírku Sušilovu a — totiž sbírku národních písní mo
proštudovav nápěvy tam zazname ravských — byl provedl, už by
nané i seznav, “že v“ nápěvích těch byl sám sobě věnec nehynoucí slávy
pevný, určitý zákon panuje, neopo uvil; nebo u všech národů vzděla
minul zvláštním velmi pochlebným ných klade se na takové sbírky
listem k Sušilovi se obrátiti a jemu veliká váha 3. sbíratelům veliká se
svou nejvyšší chválu za toto za přičítá zásluha; nebo sbírka taková,
znamenání vyjádřiti. Podobně pro řpři níž i nápěvy se zaznamenávají,
nesli se o sbírce té ijiní slavní potkává se v životě s velikými ne
mužové, kteří co znalci" takových snázemi: Jest už velmi těžko lidí
věcí umějí dílo tohoto druhu oce po práci na poledne anebo na večír
niti, vědouce jak veliké poklady sehnati aje k tomu přiměti, aby
pro národní básnictví a hudbu v zpívali; jedni se tomu smějí, jiní
takových sbírkách složeny jsou. tomu bázlivě utíkají a jsoutě i tak
Právě touto sbírkou oslavil Sušil nazvaní osvícenci,. kteří tomu ve
předně svůj vlastní českomoravský své krátkozrakosti všemožně pře
národ před celým světem dokázav, kážky kladou, lid od toho zdržujíce.
—————*—
S takovými nesnázemi a.překážkami
*) Prvni malou sbírku národních písní potkával se na cestách i Sušil; ne
moravských vydal Sušil už : 1835,
jenom
že snášel všechny obtíže cest
'druhá následovala !. 1840. Velká. puk
sbírka všech národních písní MOi-av—drsátných, nepohodlí lůžka. a_špat
ských vyšla v rocích 1853—1860,
ného bytu, nejenom že po celý den
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zůstával bez jídla, nébrž kladeny
mu často překážky v tom se strany,
s které se toho nejméně nadál, se
strany zdánlívě rozumných a pro
dobro horlivých, ve skutku však
velmi obmezených „duchů, kteří po
chopiti nemohli. proč Sušil s tako
vými věcmi se zabývá, nazývajíce
to daremnostmi. Ale jedna žena v Mo
ravičanech (mat-ka horlivého kněze)
náramně Sušila potešila, an proti
takovym krátkozrakým čest jeho
hájila řkouc: „On chce tím národ
náš oslavili“ A on ho skutečně
sbírkou svou- oslavil i zasluhuje,
aby národ jemu to splácel, oslavu
jíc též památku jeho. On dokázal,
že nosí národ v srdci, necht národ

ijej v srdci nosí.
Na základě národních písní
Moravských počal milovaný žák
jeho ctíh. Pavel Křížkovský budo
vati hudebně skladby své a. uvil
sobě mistrovskými výplody svými,
v nichž ve všech zaznívá duch ná
rodních písní moravských, nevad
noucí věnec slávy. Ku podobné
slávě hudebnické jest dotčenými
písněmi široké a. prostranné pole
otevřeno všem umělcům, kteří do
vedou jako Křížkovský z tohoto
pramene těžiti. Sušil'sice sám ne
skladal hudebniny, ale byl výborný
znatel hudby, ánížby bez hudobných
známostí byl dovedl nápěvy za
znamenati.
Za to však skládal Sušil na
základě národních písní Morav
ských své vlastní básně, které
jednak dýchají duchem národa
československého, jednak duchem
nejvroucnější lásky k Bohu a cír
kvi. Už roku 1847 vydal první
sbírku svých básní, druhá jeho
sbírka vyšla pod jmenem: „Růže
a trní“ l. 1851, třetí pod názvem:
„Sebrané básně roku 1862.“ Od
toho času nepřestal Sušil básniti

novou))

Z národních písní ne

nalezl už Sušil po vydané velké
sbírce své [. 1860 mnoho nového
mezi lidem moravským.. Mnoho
vlastních básní Sušilových nalezá
se též v kalendáři „Moravanu“, kde
také r. 1856 poprvé vytištěna jeho
„Krátká prosodie česká,? která po.
zději r. 1861 sama. o sobě obširněji
vyšla. Znamenaje, jak mnozí spiso
vatelé novější nemotorně překládají
do češtiny staré klassiky řecké i
latinské a stydě se za. tu chválu,
kterou vzdávali títéž spisovatelé
jeho prvotinnýmýprácem v témže
oboru, pustil se vpřepracování svých
starých překladů a přičinilještě pře
kladů jiných částí ze starých klas.
siků řeckých, i vydal to vše |. 1861
v Brně pod názvem „Anthologie z
Ovidia, Katulla, Propertia' a Muséa.“ '
Překlad tento klassikův řeckých a
latinských jest až posavád vedle pře- '
kladův Vinařického nepřevýšený v
naší českoslovanské slovesnosti. Do
kázalt jím Sušil (a o to mu při tom
hlavně běželo), že v naší řeči zaznívá
tentýž blahozvuk a tatéž lahodná
hudba jako vřečtiněa latině, umi—li
jen spisovatel úplně jazykem naším
vládnouti. Vyhledával a bránil tedy
Sušil tímto dílem nejvíce čest ná
rodní, sám pak bíledně o sobě do
svědčil, jak veliké ba obdivuhodně
má vědomosti filologické či jazyko
slovné. —
Při této veliké činnosti spiso
vatelské pamatoval též veždy na
podporování spolků církevních, do
bročinných, vědeckých, uměleckých
i národních, načež každého roku
mnoho peněz obětoval, jako na př.
na jednotu katolickou, na seminář
pacholecký, na sv. Otce, na po
hřebný spolek chudiny Brněnské,
na spolek dobročinných paní v Brně,
na ochranovnu pro zanedbalou mlá
dež, na historickou sekcí, na spolek

a i národní písně vyhledávati, hudebný, na slovansko-čtenářský,
a protož se nalezají v ruko
pisech jeho ještě básně nové v *) Vyjdou nákaldem kněhkupectví Ko

tak velikém počtu, že utvoří samy

o sobě dosti valnou

sbírku

berova v Praze v tak nazvané: „Na
rodní bibliotece.u

\
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kopa, pro chrám a chudé v Novém
Rousínově, pro chudé Brněnské, pro
ústavy slepých a hluchoněmých v
Brně, pro matici moravskou, pro
českoslovanské gymnasium v Brně,
jemuž mimo peníze i svou četnou,
vzácnými spisy opatřenou slovanskou
biblioteku odporučil; ostatní bohatou
bibliotéku daroval klášteru ctib. oo.
Minoritů v Brně, na něž i jiným ještě
odkazem peněžným pamatoval.
Jelikož se domníváno dle úsud
ku lékařova, že strádá neduhem
plicným (tuberkulemi), jemuž žincice
Bystřická pod Hostýnem hojivým
lékem bývá, svítal jakýsi papršlek
naděje, že i Sušil se tamo pozdraví.
Nemoc jeho se sice skoro každým
ván čestným, ]. 1'862 skutečným dnem bohužel horšila, ale příznivý
radou konsistorním a l. 1864 čest. čas, jakýž v letošním květnu pro
ným kanovníkem vysoce Vdůstojné takové neduživce nastal, podával
král. kapitoly Brněnské. Ze za své naději, že Sušil se brzo bude moci
literárné zásluhy v bohosloví l. 1865 do Bystřice Hostýnské odebrati a
byl jmenován čestným doktorem tam se zase zotaví. Na toto od
vysokých škol Vřdeňekých a za své cestování do' Bystřice, které se
českoslovanské práce že obdarován skutečně dne 19. května stalo, se.
byl řádem rytířským sv. Anny II. Sušil srdečně těšil, an Hostýn ve
třídy od císaře ruského, už jsme lice miloval, k němu na všech pro
cházkách na horách kolem Brna
dříve podotkli.
Samé pak velebné duchoven strmícich vziral a v přečetných
stvo, obzvláštně bývalí žáci jeho pro básních jej opěvoval. Kdykoli spi
jevili mul. 1862 když už 25 let pro-. satel těchto řádků co průvodčí jeho
fessorem byl, svou úctu, vděčnost a! na procházkách s ním na horu u
oddanost tím, že mu co výraz těchto i prachoven Brněnských přišel, zasta
citů podali spolu s blahopřáním dra-. vil se Sušil a ukazoval mu pokaždé
hocenný kalich, jejž on r. 1863 při| v dálce ten bod. kde vyčnívá po
slavnosti jubilejné daroval svatyni! svátný Hostýn, iříkával: Smekněte
Velehradské.
' a pozdravte Matku Boží, „která tamo
divy tvoří,“ (jak dí prastará píseň
IV.
z Králodvorského rukopisu).
Na začátku března tohoto roku
Nemůžeme tuto nepodati aspoň
(1868) počal churavěti a churavost dvě písně Sušilovy, které jsou jako
tato znamenitě rostla, tak že nemohl prorocké tušení jeho, že zde cíl
více školu navštíviti a ponejvíce vlastního života jeho. V písní „Hora
na"lůžko upoután byl. I tušil konec svatobostýnská“ praví:
života svého a záhy napsal sám
Horo, svatá horo,
vlastnoručně svou poslední vůli čili
Zelenej se skoro!
svou závěť, v níž heslo jeho: „cír
Propast ze sVých břehů
kev a vlast — ty v mojich milují
Již ten zástup sněhu.
sesterský se' ňádrech“ se věrně ob
Pláň již v milé kráse
ráží; nebo učinil zde odkazy pro
Všady zelená se;
pokoj duše své svatými mšemi, pro
A ty sněhy chováš,
i z nich perly snováš?
svatého otce, pro dědictví sv. Pro

spolek v Brně; a kdykoli se jednalo
o podporování nějaké dobré věcí
neb národního podniku, veždy svou
štědrou podporou se tomu propůj
čoval. Ač k dobročinným spolkům
každoročně hojné příspěvky dával,
řece 'eště i jednotlivým chudým,
který aždý měsíc k němu se utí
kali, se dobrotivým a štědrým býti
prokazoval. Když německý otec
četné rodiny, kterýž býval pred
nostou německého katolického spol
ku, náhle oslepl a sám svou rodinu
živiti nemohl, poslal mu' Sušil hned
padesát zlatých a také v následujících
letech jej podporovati neopominul.
Za všecky tyto přečetné a ne
všední zásluhy byl r. 1848 jmeno
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Nitro se mně ouží,
Vroucně k tobě touží.
Spí-av se v oltář Bohu,
At jít k tobě mohu.

Láskou k tobě hořím,
V dáli se ti kořím,
Nec-ht již svého trudu
Na tvé hrudi zbudu.
Nepřijdu já prázdný,
Př-nesu dar rázný,
Ozdobim tě kvítím,
Světlo tobě vznítím.
Budu vv záři skvoucí

Zpívat písně vroucí,
Chot tvou budu chválit,
Pánu obět pálit.

V blahěm tedy pocitu
Duše moje splývá, '

Vanot z rajských obytů
ile na ni zvívá.,

Posel to, jejž matka lásky
Posílává. na obcházky.
O ty Panno přečistá

atko na. Hostýnu!
Necht tvá láska. uchystá
yt mně ve svém stínu!
Nechť tam duši chorou kojím,
Až se láskou s Christem spojím.
Tušení toto i-toužení, aby mu
Matka Boží ucbystala byt ve svém

stínu na Hostýně a aby zde s Chri—
stem byl spojen, vyplnilo se záhy.
Nebo ačkoli v prvních dnech, co
na radu lékařovu do Hostýna stihl,
aby se léčil žincící, se silnějším
býti cítil, tak že im's'i svatou slou
Horo, rgilá horo,
žiti mohl, přece v ná'sledujících
Rozkvět se již skoro,
dnech, co skutečně žinčice užívati
Ujemni svou drahu.
počal, zdravotny' stav jeho hned se
At smím k tvému prahu.
.zhoršil tou měrou, že chut k jídlu
Ještě proročtěji o cíli života docela přestala a konečně i křeče
Sušilova zní druha píseň jeho nade se dostavily. V tomto stavu přijal,
jak mile zase sebevědomí nabyl,
,psaná: „Pout moje“:
ještě jednou svátosti, ale hned na
Každý tamto putuje
to dosta'vily se křeče ty a svirání
Kam ho mysl vede,
tak silně, že dne 31. května ráno
Duše moje libuje
Tam ty hory šedé,
o dvou hodinách životu jeho konec
Tam má mysl koná pouti,
učinily. _Umřel jak žil co dobrý
Když jest jasna., když se rmoutí.
křestan, co pravý kněz katolický.
Ony hory vysoké
Vypravuje se, že když v Bystřici
K nebi hlavy nesou,
pod Hostýnem nedlouho před prv
Ale v úctě hluboké
ními křočemi četl v Orlici tři nové
Vidomě se třesou,
zákony: manželský, mezináboženský
Oko jejich u pokoře
Kjedné pořád hledi hoře.
a školní a. viděl při nich podpis
císařův, že se mu hned oči slzami
Hostýne ty důstojný,
zalily
a že povzdychnul: „I toho
Tys tou svatou horou;
Na tobě vzduch úkojný
jsem se ještě dočkati musel? Bože,
Pro hruď věje chorou.
kam
to
povede!“ Zračít se v této
V duchu denně chodím k tobě,
obavě Sušilově patrně horoucná.
Tak ctím Pannu v každé době. „
láska k cirkvi, jejíž blaho mu nade
Jitřenka když vychází
všechno ělo; nebo v blahu církve
O ruměnné záři,
viděl i blaho a spásu národa svého.
Mysl má ji provází
Ač tak náramným obavam o církev
S lápolavou tváří;
.
Neb kde vzchází zoře jasná,
za příčinou dotčených zakonův ee
Tamto vládne Panna spasná.
neoddáváme, proto přece umíme
_Když se béře k západu
vysoko ceniti Sušilovu lásku k cír
Slunko svojí dráhou,
kvi, kteráž se v oněch obavách tak
Chodím na ven k ochladu
jasně
zaskvívá..
Těšit se svou blíihnu,
Sušil byl postavy dosti vy
Na kopečku tamto sedim,
soké, kosti silných, těla ani tlustého
Na posvátný Hostýn hledím.
Tvář svou budu shýbat,
Hruď tvou budu líbat,
'Budu toužit matce,
Plakat budu sladce.
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ani hubeného, chůze vážné, pleti
bílé a velmi jemné, v tváři načer
venalé, čela vysokého, hlavy v po
sledních letech ponejvíce lysé, v
řeči skrOvný či malomluvný a ni
kdy svou učenost na odiv novy-'
stavující, obličeje mátornébo ale
přes to vše vlídný a v obcování
laskavý, tak že přistupující k němu
na rozpacích bývali, mají-li k němu
přistoupiti více s výrazem ůcty čili
více s výrazem lásky. Patřili! on
do počtu oněch řídkých a vzácných
osobností, kteréž žádných nepřátel
nemají.
Zvěst tato: „Sušil umřel!“ pro;
letěla jako blesk veškeru Moravu
i Čechy a poněkud i Slezsko, kde
též četní ůdové Dědictví ss. Cyrilla a
Metoda bydlejí. Všickni četní ctite
lové jeho ronily slzy hluboké žalosti
jako děti o svého zemřelého otce a
dávali citům svým průchod jednak v
žalozpěvích,jakéž rychle složili v. p.
Jan Soukop, fař. Doubravický, v. p.
Fr. Yalouch, far. Hostímský, p. prof.
Vl. Stastný, pp. 'alumnové Brněnští
&p. Josef Vurm, poštovský official,
básník moravský, který jsa právě
tehdáž v Bystřici pod Hostýnem
četnými službami Sušilovi a jeho
příbuzným se laskavě propůjčoval;
jednak dávaly se city ty najevo
smutečnými službami Božími, jež
se nad mrtvolou Suš-lovou vykoná
valy nejen v Bystřici pod Hostýnem,
nýbrž i v rodišti zvěčnělého v No
vém Rousínově, jakož i slavnostným
průvodem a církevními obřady ve
všech osadách, kudyž mrtvola Su
šilova vezena byla do Brna, (jako
v Hulíně, Kroměříži, Vyškově, Lulči

se ctitelové jeho obročně při pa
mátce zemřelých scházeli a mládež
studující spolu s nimi ku podobné
činnosti se povzbuzovati mohla.
Mrtvola dovezena dne 3. května
do Brna a hned na to vykonán
slavný pohřeb. Sám Jeho Exe. nej
důetojnťzjší biskup Antonín Arnošt
vykonával posvátné obřady, spro
vázen _jsa veškerou nejdůst. kapi
tolou svou.
Chrám ctih. oo. Minoritů, v
němž se obřady smuteěné nad mrtvo

lou vykonávaly, byl knězstvemze
všech končin Moravy a lidem ze
všech ostatních stavů přeplněn.
Když obvyklé obřady církevní vy—
konány, zapěli bohoslovci velmi
dojemně latinský sbor smutečoý ke
slovům písma sv. k této příležitosti
zvláště složený od d. p. Jana Chme
líčka. Na to vynesli bohoslovci co
žáci zesnulého rakev z chrámu na
vůz smutečný. V čele průvodu ne
sen kríž ověnčený, za ním kráčeli
žáci českého gymnasia, na něž
zvěčnělý laskavě odkazem pamato
val, se svým sborem professorským.
Za těmito ubíral se zpěvácký spo
lek „Beseda Brněnská“ s praporem
smutečně ozdobeným v čele. Pak

následovala veliká řada knězův
(jistě na 250) všech důstojnosti a
téměř ze všech krajův Moravy.
Nejprvé šli řeholníci Brněnští a za
nimi brali se ostatní, většinou to

bývalý žáci zesnulého. Mimo cel-.au

vysoce důstojnou kapitolu Brněn
skou a professorský sbor bohoslovný
pozorovati bylo vys. d. pp. preláty:
Rajhradského a Starobrněnského,
veled. p. kanovníka Mikulovského

aj.), tak že celá cesta ta pravé Kittnera, mnoho čestných pp. kanov—
vítězoslávě se podobala. Na rakev
zvěčnělce všady kladeny přečetné
věnce. —
Na všeobecnou žádost četných
v Brně ctitelův v, Panu zesnulého
dali totiž příbuzní Sušilovi mrtvolu
jeho zavezti do Brna, aby tam na
městském hřbitově byla slavně po
chována a zde aby mu postaven
byl důstojný pomník, při němž by

níků, mezi nimi vd. p. Kandusa,
spisovatele české: Klácela, Soukopa,
vojenské kněze a téměř veškero
kněžstvo Brněnské. Na konci prů
vodu knězského kráčel Jeho Exe.
p. biskup s mitrou a pluvialem,
jemuž veled. p. prelát Panschab
assistoval. Pak následoval vůz s
rakví, před nížto od alumna neseny
řád a odznaky důstojnosti kněžské.
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Okolo rakve hojně ověnčené kra
čeli bohoslovci s rozžeuými po
chodněmi; před nimi a za nimi po
oben stranách větší části průvodu
kráčelo přes 150 údů „Besedy“ a
jiných pánů, kteří nesli smolnice.
Za rakví ubírali se nejbližší
příbuzenci zesnulého, pak téměř
nepřehledný průvod přátel a ctitelů
zvěčnělého, mezi nimi vd. pp. ka
ovníci Vyšehradští: Vinařick a.
Štulc ve skvostných talárech s tří
rohými klobouky & odznaky, vy
sokorodí hrabata: Egbert Belcredi
a Bedřich Sylva—Taroucca, (kterýž
vlastně mezi kněžími kráčel), pak

ve chrámu ctih. oo. Minoritů slav—
nostné smutečné “služby Boží vy

konány veledůstojným p. prelátem
Ferd. Panschabem a při pobočuých
oltářích slouženy mše sv. od vele
důst. p. kanovníka Aug. Kiovského,
od veledůst. p. exprovinciala Bona—

ventury Zdury a od spisovatele

těchto řádků. Konečně zpíván i
žalozpěv od samého Sušila při ůmrtí
archiváře Bočka složený a od ctih.
kněze Pavla Křížkovského mistrov
sky v hudbu uvedený. Tentýž umělec
řídil sám na kruchtě jak tento zpěv
tak i ostatní smutečné zpěvy, pro
tož i dojem jejich v srdcích četně
shromážděných ctitelů Sušilových
p. poslrncové
Dr. Pražák,
Pr.
He celet azemští:
Ign. Vurm;
„dále byl nesmírný a téměř nevýslovný.
právníci, _lékaři, spisovatelé, úřed Smutečné tyto služby Boží za po
níci, r_něštané, důstojníci, téměř vši-. koj zemřelého našly ohlas v pře
ckni údové slov. čtenářského spolku, četných také na jiných místech v
velečetní zástupcové Brněnských děl Moravě, v echách i ve Slezsku
nických spolků, zvláště „Výpomocné (od v. p. Lelka) odbývaných slav
pokladnice“ a „Svatopluka“, vele— nostných rekviích. I nepochybujeme,
četné deputace venkovanův, které že četní údové našeho Cyrilla-Me
schvalně byly do Brna přibyly; vůbec todějského Dědictví neopominou
zástupcové všech stavův a povolání. zpomínati na modlitbách na svého
Průvod končilavelká řada dám,které prvního starostu, kterýž byl chlou
Sušila co vzorného kněze znavše bou církve a přední ozdobou ná
vysoce ctily. Všude, kudy ,se ubíral roda našeho na Moravě, kterýž cír
průvod, stály nesčíslné davy lidstva. kvi vychoval množství výtečných
Před hřbitovem městským sňata knězů a bohatýrských obránců, ná
rakev s vozu a bohoslovci nesli ji rodu pak osvícenych vůdců i sta
na ramenou ku hrobu, který se na tečných obhájců. Nepochybujeme,
chází na druhém hlavním oddílu že při zpomínce na jmeno jeho za
hřbitova. S očima zarosenýma dí vzní i v jejich srdcích hlas vděč
vali jsme se do otevřeného hrobu nosti řkoucí: „Pokoj duši Sušilově
'
muže, jehož. slavná památka nikdy a sláva památce jehel“
Já pak druh jeho, kterýž jsem
nevyhyne v národu našem. Když
rakev spuštěna do hrobu a obřady po 18 let se blažil jeho přátelstvím
církevní vykonány, zapěl slovansko a v něm ctil netoliko svého přítele,
zpěvácký spolek „Beseda“ veledo nébrž svého vůdce a otce, vzírám
jímavý sbor smutečný od H. Vojáčka. k výšinám nebes a ulevujíc návalu
Mezi tím rozdělovány básně “od J. bolných „citů vrozžalostěných prsou
Soukopa &Vurma- ejkovského mezi volám: Zijiž, předrahý druhu můj,
účastníky pohřebu, jemuž co do žijiž ve slávě věčné! Napájej žíz
impesantnosti a účastenství jsme —vnivého ducha svého z nevyčerpa
Brně podobného ještě neviděli, a telných pramenův nejjasnější mou
při jehož skončení jen jeden' hlas drosti Boží; kochej se s miláčkem
se oz val v srdcích _veškerých: svým sv. Janem ve spanilosti a ne
„Pokoj duši zvěčnělého a sláva pa— výslovné kráse oslaveného Christa,
mátce jehel“
k němuž jsi co k věčnému Sleva
Desátého června na to byly s okem orličlm vzíral; pijiž z číše
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rajských rozkoší a ovlažuj prah
noucí duši svou potokem blaženosti,
jenž se ustavičně ze tváře Boží na|
všechny vyvolence vylévá; ponoru;
se nyní bezmezně se sv. Pavlem
v nevystihlé hlubiny moudrosti a
lásky Christovy a vzlítej k jejím
bezměrným výšinám. Vezmi palmu
za všechny šťastně přestálé boje,

přijmiž korunu za všechny oběti
ZÉPÍTBVOBÚ,Za svou

diamantovou

Pilnost, za všechny své nad zlato
SkVélé 00035, za. nesčíslné práce
své ke cti a chvále Boží. Já. pak

osiřelý ukáiím zatím bol srdce svého
ůtěšnou křesťanskou myšlenkou:
„Maličko a uzříme se zase.“
Matěj Procházka.

Ze zahradnictví &polního heSpcdářství.
(Er. P.)
Slepice kytajskě, (chynenskéj
K čemu jest pecka (kostka) ve
kochyn-chynské), asi před 20 roky střešní? Na to odpověděl roku 1857
prvně do Anglicka přenesené do- německý, v Bilsku vycházející tý
cházejí také po ostatních částkách denník; jen že následky odpovědi
Evropy co rok větší oblíbenosti,fopáčným a nepříjemným spůsobem

kteroužtakéúplně zasluhují. Slepice'na hlavu původcovu spadly. On
tyto nehrabou v zahradách,; anigtotiž tvrdil, že pečlivá hospodyně
ve dvoře; ovšem ale sbírají všechnygze sladkých střeěeň hrozínek na
šlimáky a červíky co nejpilněji, takšdělati může, jestliže pecky povy

že se kytajský kohout za opravdo-=lupnje a střešnč usuší. Přišla doba
vého zahradníka považovati může.:střešňová a pečlivé hospodyně V
Váha těla jeho 15, tělo slepice, (to!Bilsku dělaly o závod hrozínky;
se rozumí, že náležitě chované) 12 ale co shledaly? Střešně pecek po
liber dosahuje;-jedna slípka sedí i zbavené uschly na černou, co brok
3—4kráte _doroka a při tom ještě tvrdou a co pelínek hořkou látku,
na 70 vajec snese. Vejce mají pěkný tak že ani střešeň ani žádoucích
žloutek a i povrchu škořápka jest hrozínek nebylo. — Z čehož na
zažloutlá. Kuřata čerstvo rostou a potom vzaly naučení: Hrozínky se
jsou masitější domácích.
x dělají z hroznů ví-elých krajin; kdo

Jahody pozdní. Nejprvnější ale chce sladké,

suché

štřešně

ovoce roku jsou jak známo, ja- míti, pecek (kostek) nevylupuj.
hody; avšak příjemné a vzácné
Ko 'z'va (wrtz'ca) jest rostlina
ovoce toto zahradníci v kterékoli každému dobře známá. A jak by
době teplé částky roku v zahradě nebyla, kdyt ho už nejednou po
dochovávají následujícím jednodu- pálila; nebot ona celá i listy její
chým spůsobem: Když bylina .ja- jsou posety tuhými chlupy, šťávou
hodová mládníky své na tolik vy- ostrou naplněnými, která pustí-li se
hnala, že se květ otevříti má, za- do kůže, pálení působí. Ona má
hradník tato, ke květu přistrojená dvojí květ samčí a samičí; květ
stebélka asi ve vysokosti 2 palců samčí má kalich čtyrlupený, v klás
od půdy odstříhá, ostatek aie práce cích pohromadě stojící, květ pak
přírodě zanechá. Za sedm asi týdnů samičí má kalich dvoulupený, v
jest škoda nůžkami opět nahražena, hlavičkách stojící.. Jest pak dvojí,
čímž tedy zahradník jahody o sedm menší čili žahavka roste zvýší
tydnů později obdrží. Podělenímtétoilí/Ž střevíce, větši pak roste do
prácenarozličnébylinymůžezahrad-ivýšky 4 i 8 střevíců (stop). Obě
ník vždy čerstvé jahody prokázati.;rostou v rumu, při zděch, u plotů,
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mezi křovím, též ve větším množ. lnem smíchané dobře přístí. Plátno
ství v lesech & na místech nevzdě z kopřívové příze udělané slove
laných. Někdy se nedají ani vy-_ kopřivka a, jest vzácnější i' hleda—
plemeniti. Avšak pro jejich důleži nější nad lněné. Také rukavičky
tost a užitečnost měla by se jim se pletou z kopřivové příze a pěkně
větší péče-vynaložiti, nežli .posud se nesou. — Komu se nelení, tomu
se to stává, a měly by na místech, se zelení.
Hm'loba révi a. hroznů navští
kde buď už rostou, a nebo na mí
stech pro ně určených pěstovati—a vila v posledních letech na mnoze
rozšiřovati. Sazení-se děje buď se i naše vinohrady. Proti tomu užívá
menem zasetým do země zkypřené, se s nejlepším prospěchem sirko
nebo kotínkami asi na dva palce vého prášku aneb obyčejné vody
na dlouho nařezanými. Užitek pak klíhové (klejové), jen že tyto'pro
dávají následující: Mladé pazousky středky k zachování úrody vino
zjara jsou dobré, když se na drobno hradské jsou příliš útratné. Fran
rozkrají, do polívky, jedí se také couzské listy podaly zprávu, že
jako špinát nebo salát, a jsou velmi jeden z tamních slovútných vino
chutně. Mladé žahavky rozsekané hradníků, M. Louis, prachu z po
a s medem smíchané užívají se pro tlačeného uhlí proti hnilobě révi s
slabé plíce. Poodrostlé, dokud jsou nejlepším prospěchem užil, co se
mladé, bývají dobré na krmení hou z tak _zvané antiseptické (proti
sat, když se totiž rozsekají a zpo hnílične) povahy uhlí vysvětluje.
čátku dokud housata jsoa mladá s Vláda francouzská dala také působ
tvarohem smíchají. Větší z jara, nost toho nového prostředku proti
“když jest zle ještě o zelenou pící, hnilobě révi a. hrozně úřadně vy
dávají ee—sečkou (řezankou) roz zkoušeti. —
řezané a promíchané “dobrou píci 
Okurkově semeno dělává pro
pro krávy, ješte krávy je rádi že, zřetelným zahradníkům mnoho sta
rou a dobře po nich dojí. Také se r'osti, jelikož se při kupování jeho
mohou pařené kravám dávati. Su nijako nelze přesvědčiti, zdaliž se
šené dávají též zdravou píci do meno, na oko snad překrásné, také
bytku. V lékařství se někdy žá časem svým skutečně zejde. Pří
havkou mrskají zkřepeně'lé (ztrnulé, činou nezdaru toho jest nepozor
zkrehlé) údy. távy z nich vytla nost p'ri sbírání okurkového (obar—
čené a cukrem oslazené i semena kového) semena. Kdo chce míti
roztlačeného užívá se co domácího jisté semeno, at k tomu vezme je
léku proti rozličným chorobám, jako nom_'ti'iprvní okurky od ko
na př. každé 2 neb 3 hodiny lžíce řena rostliny, ty mu dají semeno,
proti močení krve, otevřené zlaté které, při náležitém opatření přes
žíle, proti“ kašlání krve, zá'luchu, zimu, jistě zejde. Čím dále okurka
souchotinám i žloutenici; též kořene od kořene roste, tim slabší jest i
ve vodě vařeného užívá se proti její semeno; okurky ale, na dlouze
zdlouhavému kašli, a podobně. Se potáhnutých steblách odrostlé, téměř
meno rádi žerou slepice a dobře po ani semena nemají.
K ochraně stromů proti zajícům
něm nesou jako po maku. Mimo
to, když se ve větším množství v zimě odporoučí se následující
zvláš-:e kopřiva větsí pěstuje, když mazivo: Zadělej trochu nehašeuého
dozrává, sežne se srpem, na řád vápna vodou a přidej ktomu tolik
kách se nechá. na rose a děšti sazí, aby to mazivo barvu tmavo—
_uléžeti, nebo v močidle odmočiti, hnědou obdrželo, pak natří ním
pak se suší, na mědlici jako len kůru stromů tak vysoko, jak asi
nebo konopě vytře a _dá pěkné zajíc dosáhnouti může.
Pustošení jablečného červa ve
vlákno, které se dá. bud samo se
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květujabloní. Mnohý zahradník často
ani pochopiti nemůže, jak se to
státi mohlo, že jabloň, kteráž 11prostřed příznivé povětrnosti „jako
mléko“ květla, očekávaného po-

Fasola. Mezi nejznámější ho
spodářské rostliny patří nepochybně
fas ola. která se i tam pěstuje,
kde zahradnictví ještě ani první
pokusy nepřekročila. Ona byla už

žehnání nenese, ba že se ovoce ani starýmGrekům aleanůmvdávno

„nezavázalo.“ Na Slovensku říkají, věkosti známa a od nich přešla i

že „klupa jabloň sežrala“, ačkoliv' ]: jiným národům. Po původní její
snad málo kdo příčinu a spůsob té vlastilpatráno, a někteří udávají za
zkázy vysvětliti může. Dotčená zá ni pobřeží chvalinského čili kaspic.
huba objasňuje se následovně: Červ kého moře. jiní pak východní Indii.
jablečný (curculio pomorum,ně Za naší doby málo která říše tolik
mecky, der Apfelscháler, u Slováků fazol pěstuje, jak austriacká (ra—
klupa) jest drobounký, jabloní vla kouská), jelikož fasoly k oblíbenému
stní červíček, jenž listky květu do jídlu zvláště slovanských a roman
hromady slepuje, aby před sluncem ských obyvatelů náležejí. — S no
a před ptáky ukrytý, pohodlně jádro vějším rozvinutím . zahradnictví i
květu vyžírati mohl. Z toho už po rozličné druhy fasol povstaly, tak
chopitelne, že jabloň tímto hmyzem že dosaváde: už asi 80 druhů po
zachvácená, bytby jakkoli květla, čítáme; avšak všechny dají se od
ovoce přinésti nemůže, jelikož květ tří hlavních druhův odvésti, kteréž
v jádru svém zkažený jalově od jsou: Fasola obecná (phaseolus
padá. V dalším běhu leta promění communis) o bílé barvě zrna, která
se červíček v broučka (chrobáčka), sama sebou trochu do vysoka roste
svou velikostí blechu jen málo pře a obyčejně na Moravě, ve Slovensku
sahujícího, který svá vajíčka o a v Čechách 11 pokraji zemáků
ratolestech jabloně uloží, z nic ž (brambor) anebi na pokraji čili
pomezí vinohradu (ovšem
ujmě
potom
z jara červíček
čili vína) pěstována bývá. — Fas'ola
lupa vyleze
a květu jablečný
stromového
ke své potravě vyhledá. Jediný pro drobná (phaseolus nana) tírp ob
středek ruky lidské proti té zá zvláště vyniká, že rostlina (nat) její
hubě jest: na podzim opětované po půdě se rozprostírá a zrnka menší,
tření kůry stromu, co možná nej více okrouhlá, všelikými barvami
výše do ratolestí, hrubým suknem, vyznačená donáší; naposledy fa)
aby se vajíčka červíčkova na kůře sola cukrová čili plazivá (pha
uložené zničila; než ale to vždycky seolus repens) ,. ohnivě červeným
neprospěje, poněvadž hmyz vajíčka květem a dlouhými struky (lusky),
nejradě'i do rozpuklin kůry ukrý—v nichž pak většími, na plocho stla
vá, od ud je toliko naši zpěvaví čenými zrnkami vyznačená. Tato
ptáci, jmenovitě slavík, pinkava a tří hlavní plemena rozpadají se na
sýkora vyzobávají; ve čtěpnicech přemnohé pobočné druhy, které se
blízko domů ležících i_vrabec tuto také v každém řádném seznamu
zahradnickou službu koná. Tato zahradnickém nalezají. — Zrno fa
zkáza jabloní novým jest důkazem, soly jest u přirovnání k obilí velmi
jak velice k povznešení zahradnictví tě žké, jelikož jedna vídeňská míra
otřeba, aby se všeliké vybírání od 100 do 108 liber váží, kdežto
hnízd ptáků zpěvavých a jich chy nejtěžší banátská pšenice sotva kdy
tání všemi možnými prostředky, váhu 89 liber „přesahuje. Odtud se
zvláště poučováním \ve škole za dá i na vydatnost této potravy uza
mezilo. Ostatně pozorováno, že čím vírati; zelenou fasolu, zvláště drob
lépe jabloň jest opatrováua a čím nějšího druhu, sluší mezi nejzdra
jest čistější a zdravější, tím méně rvčjšljídlo počítati, kteréž i takový
od červa jablečného trpí, a naopak. člověk snese, jehož zdravotní stav
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ostatním zeleninam odporuje. Na
dlouh ch cestach mořských jsou
také asoly hlavní potravou, pročež
i ve množstvu pěstované vždy dobrý
odbyt nalezají. Všecky zde krátce
řipomenuté přednosti měli by za
jistě k tomu posloužiti, aby se za
hradnictví i u nejzanedbalejších
domů snadným pěstováním užitečné
fasoly počina-lo.

.

Jak se dají jablka a hrušky
rok i déle zachovati čerstvé? Na vý

stavách zahradnických plodin bývá
někdy viděti i jablka a hrušky od
předešlého
roku, vypadají,
ano i dvouleté,
teré tak čerstvé
jako by
byly právě natrhany. Celé tajemství
jejich zachovaní jest nasledující.
Jablka nebo hrušky k zachování
určené, musí býti vyzraló a nesmí
býti potlačeny nebo'potlučeny, pročež
dlužno je opatrně na stromě natrhati,
a nikoliv střasti. Vezme se bedna a na
dno položí se vrstva dobře vysuše
ného mechu lesního, pak se poklade
jablky, ta řada čilivrstva přikryje se
timž mechem, a na to se klade opět po
jablku řada druha jablek a ta se opět
pokreje mechem, což se opakuje až
do vrchu, a poslední vrstva mechem
přikryta se dobře víkem zabední. Na
potom se vykopa jáma v zahradě o
něco prostrannějií nežli bedna, na
lpodku položí se dvě dřeva a na ně
bedna, avšak takovým spůsobem, aby
mezi bednou a stěnami jámy všude
byla asi na ruku prostora volna; na
bednu se položí opět dvě dřeva a
na ně dají se prkna, které se vy
kopanou zemízacházejí. Když bednu

poruěky
roce vyndáme,
vyzdvíhneme
a jablka
nebo
dlužno
ovoce
na
hromadu děti, a je tak asi pět nebo
šest dní nechati, aby se zapotila,
načež opět svou vůni obdrží a vy
pada jako by bylo právě se stromu
natrhano.
Proti zatvrdnutí veme/na hrát:
se radí nasledující jednoduchy pro
středek: vezmi cihlu a rozpal ji co
ne'lépe možna; napotom vezmi ško
pe , naplň ho do polovice vodou,
vlož do ní rozpělenou cihlu a drž

nádobu pod vemenem tak, aby
z vody vystupující para na vemeno
působila, což se tím lépe stane, jestli
se kráva plachtou zakryje. Po ně
kolikrat Opakovaném paření bude
vemeno uzdraveno. Pozor ale, aby
se na cihle i žižavý (řeřavý) uhel
nedostal do stáje a ji nějak nepod
pálil. Ono pozornosti nikdy nezbývá!
Nejlepší hnojivo lou/:. Louky
potřebují také svého dobrého vy
hlížení a opatrování. Neníť na tom
dosti, jenom seno a otavu seslci,
usušiti a sklíditi, ale také dlužno
z bahnité louky nadělanými strou—
hami vodu stojatou a rezovatou od—

vaděti, suché louky podobnými
strouhami, pokud možná, z' jara
svlažovati, mech železnými hraběmi
vyškrábati a takova místa popelem
posypati, krtkové hromady rozhra
bati a zem takovou po vrchu po
trousiti a obzvláště louky také hno
jiti, což se stane buď napodzim
nebo zahy zjara hnojovkou ('íchou,
břečkou z hnojnice), která. ta mno
hému hospodaří ze dvoru vytéká.
často i na náves, což jest tolik jako
by týž hospodář peníze na náves
vyhazoval; aneb může také násle
dujícím, za nejlepší uznaným spů—
sobem louky své pohnojíti. Pod
jeseň (v augustu neb septembru)
kdyz se hnůj ze dvoru na. pole vy
vozil, necht naveze odkudkoli asi
na stopu tlustou vrstvu písku nebo
země třebas sebe hubenější na to
místo dvoru kde hnojova hromada
napotom státi má.; napotom se hnůj
bez další starosti o týž písek tam
vyhazuje a ukládá. Po roce vtáhnul
tento písek všechny, jinak do půdy
dvoru vnikající vlhkoati hnoje do
sebe a proměnil se ve výborný hnůj,
kterýž napotom hospodář buď na
podzim, bud' z jara, což lépe jest,
když se byl hnůj svrchu odvezl,
na louky rozveze, rozsype a hra
běmi rozhrabe, kdež potom na tak
pohnojené louce své „divy a za
zraky“ uvidí, zvláště jestli pohodlná
povětrnost připadne.
Dobré opatření zemáků ve sklepě
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(v lochu.) Často se stává, že zemáky zachovati, která by snad jináče —
(brambory), tato manna věku našeho, a sice následkem domnělé choroby
chybným opatrováním v lochu hnijí, zemákův, opravdu ale jen za pří
na zmar přicházejí, a to mnohdy činou neopatrnosti hospodářské —
kráte i takové, kteréž byly docela byla částečně aneb snad docela na
zdravé a ani nejmenší známky hni—zkázu přišla. Toho pak neni se co
loby na poli neukazovaly. — Hlavní obávati, že by se snad chutí ze
totiž mezi podstatnými částkami máků nějaký puch od slámy při
zemáků jest voda; pročež se i tato pojil; a kdyby snad také i'některý
plodina, do sklepu (lochu) aneb jiné surový zemák trochu slámou pách
komory uschovaná, v elmi p otl, nul, při vaření se tento zápach
kterážto vlaha se na štěnách a kle jistotně ztratí. —
nutí komory shromážduje. V mokré
Mimo to od obezřetný-ch ho
takovéto místnosti musejí se i nej spodářů také jeětě při uschovávání
zdravější zemáky hnilobou nakaziti, zemáků šetřeno, aby zemáky na
a to tím více a rychleji, jestliže tato velkou, vysokou hromadu se nedá
ze zemáků pošlá a na stěnách ko valy, nébrž pokud možna rozhrnuly;
mory nashromážděná pára v podobě ab zem, prvé nežli se tam dávají
smradlavé vody z átkem dolů by a pokryta latěmi a není-li těch,
na zem áky kape. ato vodajest tedy prkny a_nebaspoň vrstvou po
pro zemáky otravou, která hnilobu pela, což nikdy není zemákům
na zkázu.
pajich
působívlastní
a takto
na
Akáců užitečnost. Strom akác
aženýočividně
zemák svou
záhubu
i sousedním bez odkladu zděluje. — čili čimišník (robiriia pseudoacacia)
K odstranění zkázy této dlužno při—pochází z Ameriky a nyní po Evropě
hlížeti k tomu, aby se škodlivé paření už zobecněl; nebot patří k stromům
zemáků překazilo, že ale toto paření užitečným. Z vonných jeho květů
v samé plodině nijak udusiti nemůže vyrábí se syru lehce počistující, &
me, otřeba jest aspoň takových pro—včel z nich ělají žlutou barvu a
středků, aby tak zvaný „pot zemáků“ mno o medu nesnášejí do úlů svých.
na stěnách komory se shromážďovati Listy slouží za dobré vydatné kr
a odtud' dolů zpátkem padati nemohl.
zesemena
pak
K tomu ale máme laciný a každému mivo
dělají pro
olej dobytek;
po obně jako
ze semena
hospodáři snadně přístupný prostře—'lněného; a že dřevo též užitek
dek, který také ze zkušenosti pro skýtá, netřeba dokládati. Poněvadž
spěšné schvalujeme. Prostředek tento ale akác snadno se ujme a valné
jest sláma, kterou zemáky v lochu se plemení, poněvadž také rychle
(sklepě) nebo v komořeuschované po roste a s každou půdou se spokojí:
kryj eme.Následek prozřetelnosti této radno jej vysazovati na stráních
bude, že sláma všechnu, ze zemáků neúrodných, a na výslunných pa
vystupující páru do sebe vtáhne a tak stviskách, aby chránil trávu před
tedy že stěny a klenutí komory vypálením, a všade tam, kde by se
suché zůstanou. To pak rozumí se štěpový strom už nedařil, akáce za—
samo sebou, že sláma už zcela na stanou též na laciny spůsob nejlepší
vlhlou — po několika dnech— od “živé ohrady a ploty kolem zahrad
straniti a novou k pokrytí zemákii a polí, jelikož mohou ohýbaný a
užíti potřebí; avšak ani sláma ze nízko držány a stříhány býti, jak
sklepu čili lochu vyhoděná nepřijde se líbí. Hojné listí a. husté větve
na zkázu, jelikož, když trochu na“ činí ho stromem stínným, jenž \se
povětří vyčíchla, ve stáji co stelivo výborně hodí na besídky a do za
hrad místností veřejných, jako: ho.
FIOdnohy
dobytka
upotřebiti
dá. stincův a kaváren atd. Dá se také
ěkolik gnopů
slámy
může setímto
spůsobem hojnou zemákovou úrodu červeným akácem oštěpovati. Po

'
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sléz poskytují semeno i lusky uži hospodářství jistého blahobytu do
tek nemalý; nebot má 36 liber šel, 'jenž by mu usnadnil úlohu,
semena do sebe tolik krmiva c_o kterouž má vyplniti ve společnosti
100 liber sena, jakož i asi 28 měřic lidské, jakož i aby nezůstal pozadu
lusků jest těž tolik co 100 liber než raději aby ostupoval a kráčel
sena, a 324 liber prázdných lusků s duchem času u předu a zadost
rovná se 108 librám semena čili učinil nynější době obecného po
třem centům sena. Skopy plnými kroku; proto musí se on všeho
lusky krmení mívají lepší maso a chytati, byt i sebe menší užitek to
hustší jemnější vlnu, nežli skopy dalo, jen když jest užitek; on musí
senem krmení. Velice přibývá ovcím, novoty, nové vynálezy a opravy
kteréž se krmí plnými lusky smí zaváděti a zkoušeti. Netočný a ne
chanými s výtlaěky řepovými. Ob dbalý nevybředne z bídy a z dluhů,
zvláště v rocích suchých, kdy ne nedostoupí nižádného stupně vzdě
dostatek píce bývá, má každý ho lanosti a. vážnosti, ba přijde o svou
spodář a majitel ovčince nasbírati živnost, a svůj majetek a octne se
si na podzim pro ovce akácových na mizině.
struků hojnost, aby pak v zimě
Příčina pádu drůbeže a pro
neměl nouzi o píci a nemusel pro
nedostatek krmiva dobytek lacino středekproti takovému pádu. Příčina
prodávati a takměř vyhazovati, aby téhož pádu jest, že hus a kachny,
nemusel se sháněti snad po větvích jelikož jsou plavci vodní, nemají
olšových, jak se to „často stává při dosti, neb docela žádné čisté říěné
nedostatku píce pro ovce. — Místy neb čisté r bníkové vody pro své
také dávají ovcím v zimě sušené koupání. Vymnohých obcích musejí
listí dubové, a ovce to také žerou, se husy a kachny s okojiti jen vodou,
ale jesti to bídná píce a'to ještě kterou mají na voře, a ta bývá
jenom pro jalový dobytek; nebot nečistá, jsou to pouze odtoky z hnoj
ovcím matkám jsou dubové listí niště neb po dešti ze špinavých
velmi škodlivé, proto že stahují sláměných střech kalné naplaveny.
vnitřnosti-a mimo jiné spůsobené Husy a kachny nemohou ve zdraví
neduhy ovce potrácejl mléko, a snésti slunečné denní parno a teplo,
jehňata na otom z nedostatku ma a právě měsíc září byl suchý, vedro—
teřského m éka pocházejí. _ V Če slunečný, skoro denně bezděštný, a
chách zde a onde, zvláště pak na tato povětrnost účinkovala na zá
statcích knížete Svarcenberka došel hubu drůbeže vůbec. Husám a
mnohonásobně užitečný strom aká kachnám z horka parného se utvoří
cový zaslouženého už uznání; n o na hlavě nesčíslný'počet drobnouň
třebeno tam listí a lusků plnýc i kých sušiček, lezou husám a kach—
nám ušmi do mozku, tím husy a
prázdných
mnohostranně
: jaký spůsob,
nejvíce všaka na
na vše
kr-. kachny. zpytomněji a pojdou náhlou
mení ovec. Slušno tedy zajistě, aby smrti. Na husách a kachnách jest
toto bylo od hospodářů bedlivě uvá ta nemoc hned k poznání, oni třesou
ženo, a aby tomuto stromu péče, často hlavou, nemají chut k žrádlu,
jak jí on zasluhuje, byla věnována, chtějí pořád píti, a ve 48 hodinách
on se za to hojně odmění, ai kra zdvihají své noh k nebesům, a
jinu okrášlí.
zcepení na místě ned. Proti tako
Nebude zde od místa, abychom vému pádu domácí pérnaté drůbeže
připoměli, že právě nyní za naší jest prostředek jednoduchý a ho
doby nutna toho jest potřeba, aby spodyně může jim svou drůbež,
rolník své hospodářství všemožně obzvláštně husy a kachny od náhlé
zveleboval, a na základě zvelebe smrti zachránit. Prostředek tento
ného, zlepšeného, zdokonaleného jest. Naplní se čistou vodou velká
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mísa neb žkopek, š hodí se do ní
mnoho kuchyňské soli k rozmočení.
Do této solené vody at hospodyně
svých hus a kachen hlavy máčejí
" a potápějí, mohou tak učiniti ráno
a večer a husy jim nebudou zcepe
nit, ani kachny, ani ostatní domácí
drůbež. Dobře také jest, když se
dává kachnám a husám pomeje z
val-iva dobře osolené k pití do

velkých, plochých mís neb škopků;
husy i kachny to rádi pijí a samy
si svou hlavu v takové vodě omá
čejí a koupají , což i na jejich
velký tělesný zrůst velmi prospěšně
účinkuje, ztuční a maso jejich pečené
bývá o mnoho chutnější než z jiných
hus a kachen tak nenapájenýcb.
Pražský povětrnosti prorok

pan Vavřinec Seyček.

"Z průmyslu.
(lu-. P.)

Karty ke hře.*) Dlouho se vedl spálí jako na př. v pivovárecb, vino
spor o stáří karet ke hře, nikdo ale palnách (palírnách) a podobných
je za tak starobylé neprohlásil, jako závodech. — Jak mnoho čisté ea
učený vévoda z Sussexu, kterýž lajky obecnější naše dřevo v sobě
'ednou i tvrdil, že prý už staří obsahuje patrno z následujícího pře
yptaně karty ke hraní znali. On hledu, v němž za základ poměrných
' u al i příčiny, dle kterých počet a čísel, na. mnohost salajky poukazu- x
rozvržení karet s vědou astronomií jících, 100 centů dřeva se klade;
a sice ze 100 centů jedlovéh) dřeva
ghvězdářstvlm)
v spojení
prý stály.
"le jeho domněnky
srovnává
se (totiž z jeho popele) vyvaří se 4
52 karet (ku' př. při kartách whisto libry čistě salajky; bukové dřevo
vých) s nedělmi v roce, těch tři (100 centů) dává 12 až 14 liber,
náct jedné barvy se čtvrt rokem dubové 15, vrbové 30, lípové právě
\v neděle rozděleným, tak že by ty 50 liber salajky, co se jistě mno
čtyry barVy představovaly čtyry hému divným zdáti bude, že“lehčí
roční časy. Počítáme—li od esa do druhy dřeva více salajky mají nežli
desítky, a vezmeme-li chlapce za dřevo těžší. Ze 100 centů kůry
třináct, dámu za dvanáct a krále dubové lze docíliti 150 liber, z réví
za třináct; obdržíme 91, a čtyry 180, ze stebel kukuřičných 200 lib.
krát 91 obnáší 354, počet to dnů, salajky, tak že tedy oslednějšívro
kolik má rok dle některých počí stlina 2 procenta sa ajky (totiž 2
tání v dávnověkosti.
centy ve 100 centech suroviny) v
Salajka. Od té doby, co se sobě obsahuje. Nejvíce eala'ky ze
pomocí lučby uměle dělá soda z všech u nás známých rostlin dává
obyče'né kuchyňské soli; ztratila i pelyněk, totiž sedm procent.
.Přz'boudlý olej. V čas prvého
salajka (Pottasche) z popele vy
vařená mnoho ze své předešlé ceny, odkapu (destilace, pálení) líhu pře
chází
spolu s líhem také jistý olej- ,
tak že se nyní vaření salajky jenom
tam vyplácí, kde hojně dřevo ni ček, pod všeobecně řijatým jme
žádným vydatnějším spůsobem upo nem přiboudlého čili uslového oleje
třebováno býti nemůže, aneb kde (fusl, Fuselóbl) známý, kter' n' poji
se mnoho dřeva k jiným potřebám velmi nepříjemné chutí do ává. V
novějším čase naleznul lučbař Klečín
ský, že se olej fuslový čili přiboudlý
Moravanu článek:
str.
') Přirovnej
„Karty-Igpikety“
v! dá z líhu vyloučiti pomocí obyčej
I na r. 1866
\

182
ného mýdla, tak aby se na každé krátkou dobu v nic obracejí. Velice
ostrovtipná jest příprava k vyždí
vědro k (přečištění určeného líhu 4 mání vody z prádla, tak zvaný
libry mý la vzal'y. Mýdlo ku sladu
přidané musí byti tvrdé a sodou hydro-extracteur (vytahovač vody),
zadělané, jakého se v továrnách
opatřený, samo
jehož po
le
svíc stearinových spůsobem poboč přístroj
ounkýmkolem
pohybováním
ného výrobku dobývá. — My toho větří vodu vytáhne. Z přístroje
zde ne odotýkáme proto, abychom tohoto jde prádlo do sušírny, t. j.
snad u azovali "cestu ke zdokona do zvláštní komůrky, právě tím
lení záhubné a národ náš otravující číslem opatřené, kteréž najaté ko
pálenky (kořalký), ale proto, že se můrka ke raní nese; tam ono po
čistého líhu k rozličným účelům moci vřelé o povětří za nejkratší
nevyhnutelně v hledává.
dobu konečně uschne. K zbývajícím
Slaná v
mořská
'pravo prácem hladění (biglování) určena
vána ]: pití. Anglický lékař, doktý jest obzvláštní dvorana (sál), kde
Normamby, vymyslil nový přístroj každá stránka svůj mřížkami od
a spůsob, jímžto se slaná vo'da dělený kus stolu obdrží, na čtyrech
mořská snadně a bez mnohých útrat ale velikánsk ch pecech stojí usta
na mnoho očištovati může, aby lidem vičně přes 1 rozpálených hladi
i hovadům k pití sloužila. V nález
del (cihliček)
kteišch
děl
dle líbostipohotově,
užíva'í. —
onečně
ten jest velmi důležitý a ve epro— nice
spěšný pro plavce na moři. V Be jsou ještě v ústavě větší a mnoho
nátkách, dokud ještě ]: rakouské menších příručných, velmi lehce
říši přináležely, byly zkoušky toho sebou hýbati dajících válů (manglů) .
spůsobu provedeny, a z mořské k váleníhrubšího prádla. Za první
vody úplně čistá a zdravá voda hodinu, v-ústavě užíváním všech
vyzýskána, pročež i dotčené město pomůcek strávenou platí se jenom
s obchodnickým domem G. Neville 17 kr. r. č., další práce počítá se
smlouvu uzavřelo, aby v čas po na čtvrtě hodiny; výsledek ale
třeby obyvatelstvo zásobami čisté; práce jest, že jedna obratná dělnice
na dva týdne potřebné prádlo ro
vody opatřoval.
stav ke pra/ní pomocí páry., diny o šesti osobách za dvě ho—
Nově založený „ústav ke praní po diny co nejpěkněji vyprati, vysušiti
mocí páry“ ve Vídni v předměstí a zváleti může, co zajistě o mimo—
Leopoldově byl dne 4. februaru řádné prospěšnosti ústavu svědčí.
(února 1856 k upotřebení obecen— Aby se pak všem hádkám o dlou
stva o evzdán. Budova jest veliká hosti času užívání ústavu předešlo,
jsou všechny hodiny s elektrickými
i potřebám
sídelního
všeli hodinami ve spojení, tak že na vlas
ja
ým prácem
praní města,
úplně ipřimě
řená. Hlavní částka obsahuje 56 rovně jdou. — Odtékající špinává,
komůrek. jedna každá s třemi ko mýdlem proniknutá voda. může se
ryty, kteréž se stránkám (lidem k účelům hospodářským, jmenovitě
soukromým) rojednávají. Každé k dělání hnoje, užíti.
Jak lze mech krásně zeleně ba/rá
koryto má tři ohoutky vedle sebe;
z jednoho studenou, z druhého vře
m'tz'.
má? e vody
lou vodu, z třetího páru osoba měkké,Vezmi
a dejasiji dva
vařiti.
vodě
pracující na prádlo v korytě ležící vařící rozpusť asi lot kyseliny pi
dleřlíbosti vypouštěti může; užívá krové (Pikrinsáure) a dostatečně
_množství karmínu indichového. Zlutá
ním
se zbytečným
práci páry
nejenčiní
kartáč,
ale i všecpři
y barva pikrové kyseliny a modrá
jiné velkoměstské prostředky, které indichového karmína dávají barvu
prádlu bělosti dodávají, ale z zelenou, která tím světlejší jest, čím
druhé strany i nejsilnějšíplátno za méně karmínu indichového obsahuje,
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a čím více, tím tmavější. Kdyby věsí a usušiti dá. Takto mech na.
snad náhodou barva příliš tmavá zeleno barveny dá se výborně po
býti měla, lze si snadno pomoci užíti "k dělání věnců na hroby o
přísadou kyseliny pikrové. Do takto dušičkach potřebované, k stavění
připravené tekutiny vařící se mech betlémů (jesliěek) o vánocích, k dě
v malý chumáč svázaný asi na mi lání rozličných hraček pro děti na
nutu ponoří, načež se na nitku po— sv. Mikuláše a k jiným potřebám.

Úry vky
ze života domácího a rodinného starověkých křesťanů. .
Podává K. Sz'mbera, farář v Mislibořicích.

[. Jejich modlitby-.
a tudíž i nevšední změna v domá
cím životě jejich nastati musila.
Tomu neodporují ani slova zmíně
ného listu na Diognéta, zahrnujíce
v sobě tuto hlavní myšlenku: „že
při všem zevnějším připodobnění-se
křesťanů pohanům v řeči, oděvu,
obydlí atd. přece velikánský roz
díl mezi oběma v mravním ohledu
panuje.“ Z toho vidmo, že se
prvotní křesťané všeliké nádhery
pohanské a marnivosti jakož i ne
slušností v oděvy a jiných zvyků
odřekli a křestanským mravům
přednost dávali. Duch kvřestanský
obyčeje mohutně působí.
pronikl jako kvas veškerý žívot
Na začátku druhého století domácí, byv příčinou mnohé změ
piše učený křesťanDiognétovi : „kře ny v něm.
První místo v domácím životě
sťané se neliší od ostatních lidí ani
obydlím, ani řečía zvyky ani zvlášt prvotních křesťanů zaujala modlitba
ním životem. Avšak řebývajíce v duchu víry svaté. Tertullian o
v městech mezi barbary a Greky tom praví: „Modlitba star. zákona
a odívajíce se dle kroje obyčejného vysvobodila z ohně, z hrdla litých
vynikají podivuhodným chováním šelem atd. a přece nebyla ještě
svým.“ Dle slov těchto zdálo by přijala svoje pravidlo od Krista.“
se, že domácí zvláštnosti prvotních (Orat. 1, 24.) Tím chtěl na slovo
křestanů pranepatrné byly, a však Páně upozorniti, že se Boha v duchu
domnění toto nemá podstaty, po a pravdě klaněti máme. Dle tohoto
vážíme-li, že posvatnost a. čistota pravidla lišili se křesťané od pó
mravů, na kterou uvedená slova hanů, domnívajících se, že bohové
hlavní váhu kladou, mnohou změnu na jistá „místa a prostoru obmezení
v životě obrácených pohanů a židů jsou, a také od židů tvrdících, že
spůsobiti musila. Zajisté vyhýbali modlitba toliko v Jerusalémě neb
se tito všemu, což se_ s duchem na hoře Garizim vykonaná Bohu
náboženství Kristova nesrovnávalo, příjemná jest. Tedy v duchu se

I nác z Antiochie, žák sv.
Jana Evangelisty Páně, píše kře
sťanům vMagnesii: „Nevěrci nesou
na sobě obraz (odznak) světa, v lásce
však věřící odznak Boha Otce skrze
Ježíše Krista.“
Tepto krásný odznak zrcadlí
se zvlášt v životě prvotních kře
sťanů. Zivot člověka v domácnosti,
pokud nádhera a pokrytství nad
ním vlády nemají, jest vždy od
leskem vnitřního života, an smýšlení,
náhledy, zásady a city vnítřního
člověka v domácnosti se projevují,
a vlivem svým na její zvyky a
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módlili první křesťané vědouce, že
cena modlitby od prostory nezá
vislá jest, jak .praví av. Jan Zlato
ůstý: „Nemá křesťan přiliš dbáti
o místo, nýbrž o pravý spůsob
modlitby.“ (bom. &) Přece však
porozuměli, „že každá místnost se
nehodí k modlení a že přede vším
dům Boží k tomu ustanoven jest,

jzak0ž
tichá
omůrka.i dle slov Kristových
—
\Také se modlili prvotní kře
stané „srdcem a nikoliv ústy, jak
krásně o tom praví Klemens Alexan
drinský r. 190: „Skrze modlitbu
obcuieme s Bohem a kdybychom
rtoma ani nehnuli, přece mluvíme
srdcem, a takovou vnitřní rozmlúvu
slyší Bůh.“
Rozdíl mezi židy a křesťany
v tomto ohledu naznačyje Hugo
Grotius těmito slovy: „Zidé po
važovali všecky modlitby za ne
platné, jestliže hlasem aspoň mezi
rtoma vysloveny nebyly.“ Ktestané
však váží sobě proseb toliko v duchu
aniklýcb. Pravý opak židů hlasitě
se modlících jsou kvietisté 17 sto
letí, zavrhujíce každou hlasitou
modlitbu a. cenu přikládajíce toliko
tichému rozjímání. Pravou střední
cestu mezi těmito krajnostmi na
lezli a zachovávali prvotní křesťané.
Za tou příčinou vyznamenávají se
všecky modlitby prvotní cirkve
stručnou jádrnosti, zvláště u latiníků,
kdežto v řecké církvi více rozvlá
čitost panovala, jak z liturgie sv.
Basilia poznati lze. Toliko Jan Zlato
ustý přidružuje k lepšímu vkusu
latiníků.
'
\
Jak velice si křestaně modli
teb v duchu a pravdě konaných
vážili, vysvítá ze slov Tertulliana:

obyčejný oběd (IV. Král. 4, 43)
nezbavuje pocitů bolestí, avšak cvičí
trpících ve svaté trpělivosti . . . . . .“
Druhdy přinesla modlitba ne
štěstí jiným, zničila vojska, zabrá
nila deště. Nyní však překáží mo
dlitba spravedlivá hněvu Božímu,
chrání nepřítele a prosí za utisko
vatele
Jenom modlitba pře

mahá Boha; avšak Kristus nikde
neprojevil, aby byla příčinou zlého,
uděliv ji toliko účinky blahodatné.
Pročež nemá účinků jiných, než
duše křísiti z mrtvých, slabých po
silňovati, chorých uzdravovati, po
sedlých osvobozovati, žaláře zotví
rsti a nevinných pout sprostiti. Ona
(modlitba) nivačí hříchy, odhání po
kušení, málomyslných těší, velko

dušných obveseluje, pocestných
chrání, krotí vlnobití, máte loupež
níky, krmí chudých, ovládá boháče,
pozdvihnje padlých a udržuje stojí.
cích. Jestiť zdí víry, naší zbraní a
naším šípem oproti tajným nepřá
telům' Dále prvotní křesťané pře
svědčení, že rave modlitby bez
života pobožně o nestává. V ohledu
tom praví Origenes: „Celý život
křesťana má býti ustavičnou modlit
bou, a tak zvaná obyčejná modlitba
má býti toliko částkou této veliké
modlitby.“ Podobně praví Basilius
veliký: „Bez přestání se máš mo
dliti, netoliko slovy, nýbrž veškerý
život tvůj musí býti ustavičně spo
jení s Bohem, a tudíž ustavičnou
modlitbou.“ (Basil. M. homil. in M.
Julittam 9. 4.) S tímto výrokem
shodují se všichni svatí otcové,
mluvíce o modlitbě ustavičně. Svatý
Augustin ku př. poráží námitku, že
nemožno jest, Boha ustavičně chvá
liti takto: „Poradím tobě prostředek
abys, pakli v tom vůle tvá jest,
„Staráohni,
modlitba
at. a.)a chránila
proti
proti (iv
elmám
hladu a Boha ustavičně chváliti mohl: Co
přece neobdržela ještě svého pra koliv činíš, čiň právě, a tím Boha
vidla od Ježíše Krista. Nelze li tedy
chválil.“
in Pa. 34,v 13.)
větších účinků se nadíti do modlitby vičná
modSAug.
itba zahrnuje
soběUsta
tedy
křestanů? Ona sice nepřivádí an všelikou činnost a pracovitost, a
děla vlahy (rosy) do prostřed pla pozoruhodno jest, že se všichni
menů (Dan. 3, 92), neucpává tlamu pravověřící vzpírali blouzněním Eu
lvů (Dan. 6, 22) nepřináší Jačným tichů a Massaliánů, kteří zavrhujíce
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práci, výhradně modlitbu pěsto
vali. Neméně bojovali otcově staré
církve proti těm, kteří zneuznáva
jíce cenu modlitby ji za pouhou
slabost vyhlašovali.
Klemens Alexandrinský (v 7.
knize Strom.) takto praví: „Připa
dají mi na mysl bludaři někteří,

(Strom. lib. VII.) Za rouhače byl
každý považován, kde celý den bez
modlitby prožil, a jak sv. Cyprian
tvrdí, každá hodina modlitbou se
začínala: „Časně ráno,“ praví ten
týž, „musíme se modliti, aby naěí
ranní modlitbou vzkříšení Páně
uctěno bylo.“ A sv. Basil veliký
kteří tvrdili, že se nemáme wq,riljti, píše: „Co může blaženějšího býti,
stoopencové totiž Prodika. (Záka než hned na úsvitě se pomodliti,
gnostika Karpokrata a tvůrce zlo-_ díkem a chválou Tvůrce velebiti,
pověstných Adamitů.) At se ne a pak, když světlo sluneční všude
honosí svým bezbožným učením, pronikne. práci podotknouti?“ (epist.
jakoby bylo nové, nýbrž mají vě II. ad Gregor). Podobně praví sv..
děti, že pochodí od mudrců cyre Ambrož: „Nevíš-li člověče, že denně
nejských.“ (Žáků to pověstného Bohu prvotiny svého srdce a řeči
Aristippa z Cyrene v Libii.) Velmi obětovati máš?“ (Zalm 118 . Bylo-li
krásně mluví o potřebě modlitby více křesťanů v jednom omě, tu
sv. Ambrož takto: „Modlitbajest po vykonávali ranní pobožnost spo
travou duše, anáž sídlo nepravosti lečně a nebylo-li mezi nimi kněze,
proměňuje v_esvatyni ctnosti.“ A modlil se hospodář na hlas; ostatní
sv. Augustin píše takto: „Modlitba modlili se s ním po tichu. V apo
povznáší a čísti srdce propůjčujíc štolských konstitucích (lib. II., 59)
mu schopnost, všech darů Božích v třetím a čtvrtém století uvádí se
do sebe pojmouti, jichž duch udě žalm 62. co společná ranní modlitba.
luje nám. Bůh sice vždy hotov jest Netoliko na úsvitě, nýbrž také v
obdařiti nás duchovním světlem, my noci vykonávali. prvotní křesťané
však nejsme vždy dostateční při modlitby své, jak praví sv. Cyprián:
jmouti je . . . . Modlitbou však po „Ani v noci nezapomínejme na mo
vznáší se srdce k tomu, který vždy dlitbu.“ Tento obyčej starověkých
hotov jest rozdávati, pakli přijí křesťanů k nočním modlitbám vstá—
máme, čehož uděluje, a směrem vati, udržel se toliko v klášteřích.
modlitby k Bohu čísti še naše vni Jako začátek podobně také ukon
třní oko a prostě takto srdce čení dne posvětilo se modlitbou.
schopné se stává, pojmo'uti do sebe V této modlitbě byla obsažená
prostého světla:“ (Aug. de serm. in prosba, aby Bůh prosícím nového
dne dožíti popřál, (ut super nos
monte I. II. 5. 14).
'
Ostatně se dá v jistém smyslu lux denuo veniat.) Jak z konstitucí
0 prvnich křestanech skutečně říci, apoštolských lib. 11. c. 59 poznati
lze sloužil žalm 140. za modlitbu
že
přestání
modlili,
zasvě—
cu' íse
ce bez
všecky
případ
, oměr
a večerní. —
Podobně před jídlem vykonala
doby života modlitbču. pKlenš'ens
Alexandrinský praví : „Celý život se předně modlitba. Jak Tertullian
praví (de orat. c. 20) před jídlem
žnostika
(dokonalého svátku:
křestana)Čtení
po a umytímsluší se modliti, poněvadž
obá se ustavičnému
z písma. svatého před jídlem, žalmy potrava a. občerstvení ducha před
a hymny při jídle a před spaním a nější jest, než občerstvení a potrava
také v noci modlitby. Ustavičnou těla. Také při loučení se s hostem
npomínkou na Boha horuje mezi užívalo se modlitby, jakož při vkro
Svatými v nebi
na každém čení do domu krátkou modlitbou
místě se modlí, ne sice před lidmi uvítán byl.
Mnozí křesťané řídili se také
veřejně, at kráčí (chodí), at mluví,
at čte neb odpočívá, vždy se modlí.“ dle obyčeje židů, že krom ráno a
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večer také ještě o třetí, o šesté a
deváté hodině denní se modlili při
pisujíce vyšší význam tomuto spů
sobu modliteb. 0 třetí hodině se
modlívali, poněvadž v tuto hodinu
v den letnic duch svatý na apoštoly
sestoupil; o šesté se modlili poně
vadž v tuto hodinu svatý Petr vi
dění měl o čistých a nečistých po
krmech; pak o deváté, poněvadž
v tuto hodinu Kristus Pán umřel a
v touž hodinu svatý Petr a Jan, do
chrámu jdouce, chromého uzdravili.
Tento spůsob modliti se zá
roveň s modlitbami ranními a ve

černími nalezáme také'v konstitu
cích apoštolských lib. II. 59 a dle
knihy osmé č. 34 přidala se k bo
dinám zmíněným doba ad gallorum

že se modlitby té vůbec neužívala.
Nebo nač by byli apoštolé Pána
prosili, aby se jich naučil modliti,
když by tě modlitby nechtěli uží
vati? Známo jest, že za času Ter
tulliana, tedy hned po době žáků
apoštolských, modlitba Páně za mo
dlitbu oprávněnou, řádnou a. oby
čejnou považována byla. Její roz
šířenost v 11. století, vysoká úcta
a chvála. jaké požívala, pak mnoho
četné výklady obsahu jejího ručí
nám za to, že v zapomenutí ne
vešla. Sám Tertullian obdivuje se
stručnosti modlitby Páně, jakož i
bohatosti obsahu, a pročež nazívá
modlitbu tuto „breviarium totius
evangelií“ (stručný obsah celého
evangelia.) Krom otčenáše zobec
něla v církvi staré druhá významná
na základě biblickém s očívající
modlitba, totiž: Zdrávas aria (Ave
Maria). Sestávát modlitba tato z
dvou hlavních dílů. První zahrndje
v sobě pozdravení andělské (Luk.
1, 2) a dále pozdravení Alžbětino
(Luk. 1, 42) „požehnané jsi mezi
ženami, a požehnaný plod života
tvého.“ Podobno pravdě jest, že
první polovice modlitby této hned
po třetí všeobecné synodě, přede
vším v církvi grecké se užívalo co
protijcdu proti Nestoriánům. P(
zdéji rozšířila se modlitba tato také
v církvi západní, zvláště v 11. sto
letí skrze Petra Damiana, který
jakýsi druh pobožnosti růžencové
mezi věřícími zavedl; ještě v 12. a
13. století netěšila se modlitba tato
z valného rozšíření, což z toho po
znati lze, že biskupové francouzští
ji pravověřícím svým opětně odpo
ručovali. Tak biskup Odo v Paříži
r. 1188 nařídíl: aby kněží lid usta
vičně napomínali, aby se modlil
modlitbu Páně, Věřím v Pána Boha
a pozdravení blahoslavené Panny.
Druhá polovice pozdravení anděl
ského: „Svatá Maria, matko Boží,
pros za nás . . . .“ nalezá se přede

cantum (= laudes) což celkem
šest hodin v sobě zahrnuje. Com
pletář, sedmá hodina modlitby na
lezla původ svůj v klášteřích v
Mesopotamii a v Palestině. Takto
povstaly kanonické hodinky dle
denních dob, při kterých se také
nekněží (laikové) k společnému mo
dlení do chrámu Páně dostaviti
museli. —
Na otázku jaké druhy modli
teb v starověké církvi opanovaly,
sluší podotknout-i, že biblické žalmy
a biblické zpěvy (hymny) v uží
vání vešly, a jak částečně z listů
sv. Pavla k Efeským 5, 19 a Kolos.
3, 16 poznati lze, stal se žaltář
hlavní modlitební knihou starověké
církve. Tomu nasvědčuje také se
stavení kanonických hodin denních,
kteréž svůj původ v šedě dávno
věkosti církve mají. Samo sebou
se rozumí, že starodávní křesťané
krom žalmů také modlitbu Páně
(Mat. 6, 9.) pěstovali. Ovšem jest
to dosti nápadné, že apoštolé a.
žáci jejich o této modlitbě žádné
zmínky nečiní. Teprv ve IV. století
nedovolovala se tato modlitba ka
techumenům (čekancům křestu sva
tého), anaž jest přede vším modlit
bou věřících. Z Mm však, že se vším v16. století v některých bre—
apoštolé a apoštolěu' otcové o mo viářích otců Františkánů. Avšak
dlitbě Páně nezmiňují, nelze aonditi, synoda strážburská. od roku 1549
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nečiní ještě žádné zmínky o tomto
přídavku. Po několika letech r. 1551
vydala synoda Narbonská nařízení
o modlitbě „Zdrávas Maria“ v němž
se podotknutý přídavek uvádí, avšak
bez slov posledních: Nyní a v ho
dině smrti naší. Dle návodu jejího
končí se modlitba tato slovy: pros
za nás za hříšné, Amen. Zdá se
tedy, že tepr'v katechismem Petra
Kanisia modlitba: „Zdrávas Maria“
v úplnosti své rozšířená byla, čemuž
zároveň současný rozkaz Pia V.
napomahal.

(r. 320) slova „Kyrie eleison“ a Ře
hbř veliký přidal známé Christo
eleison a ob_ése střídavým zpěvem

pronášelo. Ze by se také snešení
apoštolské totiž: „Věřím v Pána
Boba“ bylo za modlitbu v prvotní
církvi považovalo, o tom nikde
žádné stopy nenalezáme. Užívalo se
ho pouze co osvědčení víry při křestu
katechumenů. Teprv v V. století
činí Pseudodionys první zmínku o
něm, že se totiž při mši sv. odříkávati
má, a toliko nařízeními středověkých
synod bylo pravověřícím křesťanům
00 další modlitby došly u staro— také co modlitba odporučeno. Ko
dávných křesťanů obliby biblické nečně nelze pochybovati, že staro
výrazy: Halleluja a Hosianna. Slovo dávní křesťané krom těchto církev
Halleluja přichází již v žalmu 117. ních, také svých zvláštních modliteb
1, a 145, 1, pochodíc z hebrejského dle rozličnosti potřeb užívali, jichž
slovesa: halel : svítiti, osvěcovati, duchovním správcům k prohlidnutí
předkládali, aby se v nich nějaká
SImperat.Hallelu
= velebte, chvalte
ab : Jehovah hospodin,tedy
balle nepříslušnost nenacházela.
Také obeznamují nás církevní
lujah : chvalte Hospodina) a zna
mená tolik co: „chvalte Hospodin.“ otcové se zevnějším obyčejem při
V novém zákoně nalezáme slovo to modlitbách starověkých křesťanů.
ve zjevení sv. Jana 19, 1 co výraz Klemens Alexandrinský praví: „při
radosti, a zvláště v Jerusalémě uží modlení pozdvihujeme ruce a hlavu
vali starodávní křesťané slova toho k nebi a ku konci modlitby po
při zpěvích svých, načež také za hybujeme také nohy t. j. povstá
času papeže Damasa r. 380 v cír váme ku konci modlitby, kterou
kvi západní zobecnělo. Hosiana 'sme dříve klečíce konali.“ Tertul
ž. 118, 25, jest podobně hebrejské lian napomína při tom, aby se ruce
slovo, znamenajíc tolik co: „Spo toliko slušně a pobožně, nikoliv
možiž přece.“ Tímto chvalozpěvem
však přilišnemá
vysoko
byl Kristus Pán na květnou neděli Podobně
se oEozdvihovaiy.
ličejem hrdě
při svém vjezdu do Jerusaléma k nebi pohlížeti a také hlasem to
uvítán (Mat. 21, 9.) Také biblického liko pokorným mají se modlitby
výrazu :_Kyrie eleison, Pane smiluj se, říkati. Podobně mluví Origenes (de
užívalo se v prvotní cirkvi, cuzvláštní orat. c. 31) a toliko nemocným do
modlitby. Také pohané znali toto voluje při modlitbě eeděti neb ležeti.
volání o milost, 'ak poznati lze z Již Barnabáš a.Justin poznali z roz
Aeneidy lib.
., kdež Virgilius etažení rukou Mojžíše (II. Mojž. 17,
Turna takto mluvícího uvádí: „Fau 8) odznak kříže aneb křižování
ne, prosím, smiluj se nade mnou.“ Krista. —
Před modlitbou se obyčejně
Také nalezáme zhusta tento výraz
v překladu Alexandrinském starého umývaly ruce na znamení nutnosti
zákona, ku př. v žalmích 10, 5 a vnitřní čistoty, s obličejem ku vý
11, ž. 6, 3 a v novém zákoně Mat. chodu obráceným, poněvadž světlo
15, 22 a 17, 15. Že starodávní kře—od východu přichází. Dle apoštol
stané těchto slbv při modlitbách ských předpisu modlili se mužští
svých užívali, dosvědčují apoštolské s obnaženou hlavou, ženské však
konstituce lib. VIII. 6. V zemích se závojemi (1 Cor. 11, 4). Ter
západních uvodil papež Silvester tullian už vedl nářek, že panny za
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jeho časů v jeho domovině při mo
ll. Jejich obědy.
dlení závojů nenosily, vymlouvajíce
Také obědy starověkých kře
se, že apoštol Pavel toliko ženám
sťanů
byly
ovanutý duchem církev
nošení _závojů naporučil, což se
jich, jakožto svobodných osob ne ním. Vždyť apoštol Páně už napsal:
„ať
jíte,
ať
pijete, čiňte to ke cti
týká. Horlivosti a učennosti až
směšnou dokazuje Tertullian, že Boží.“ (1 Cor. 10, 31.) Krásně nám
popisuje
obyčeje
při jídle staro
slovo gyne a gynaikes (v řeckem:
žena, ženy) v bibli veškeré pohlaví dávných křesťanů Tertullian (Apo

ženské vyznačuje. Podobnou hor
livosti bojuje tentýž „proti obyčeji
při modlitbě odložiti svrchní roucho.
„To činí toliko pohané před mo
dlami, Bůh však (pravi on) kře
' stanů vyslyší také toho, kdo plášt
na sobě má.“ Pri modlitbě klečeti
považovali prvotní křesťané za pří
slušné, poněvadž také Pán a mistr
jejich na hoře Olivetské klečel,
když se modlil (Luk. 22, 41.) Po
dobně klečel sv. Štěpán, modle se
za nepřátelé své. (Sk. ap. 7, 59) a

sv. Petr,

když Tabithu .vzkřísil

leget. c. 39): „Dříve nezasedáme
ku stolu, dokud se nepomodlíme,
požíváme tolik, jak hlad požaduje,
pijeme, pokud to cudnosti prospívá,
při svém nasycení nezapomínáme,
že také nastávající noci Boha ctíti
musíme, a mluvíce, máme na pa
měti, že to Bůh slyší. Po umytí
rukou a rozžetí světel vybídne se
každý, aby z písma sv., aneb z
hlavy neb jinak dle možnosti Bohu
chválu vzdal, a z toho poznáváme,
mnoho-li kdo pil. S modlitbou se
opět ukončí oběd, pak se rozchá
zíme, nikoliv však do špatných spo
lečnosti, nýbrž na místa, kde cud
nost a pokora panuje, tak že se
podobá, jakbychom nepřicházeli od
obědu, nýbrž z kázání.“ Také mezi
jídlem zpívaly se žalmy a chvalo
zpěvy jak Cyprian (ad Donatum
c. 14) dosvědčuje: „Ani čas mezi
jídlem nesmí bez milosti Boží uply
nouti. Při skromném pojezenl mají
žalmy zaznívati, a kdo dobrou pa

(sk. ap. 9, 40). V nejúžším spojení
s modlitbou byl obyčej pozname
nati se svatým křížem. Starodávní
křesťané neznamenali toliko sebe,
čelo, oči, ústa a prsy křížem, nýbrž
také svoje oděvy a roucha, lůžka,
pokrmy, domácí nábytky a nářadí,
příbytky atd. a vůbec znamenali
se vždy křížem, když do domu
vcházeli, neb z něho vycházelifse
odívali, k stolu sedli, se uložili neb
umývali atd. „Obyčej tento,“ praví měti a hlasem obdařen =jest, ať
Tertullian, „nezakládá se na písmě předzpěvuie. Lépe uhostíš přátelé
svatém, avšak pochodí z ústního své, uslyší-li něco duchovního, a
podání.“ Netoliko rukou znamenali pakli náboženská zbožnost ucho
všecko prvotní křesťané znamením jeho obveselí.“
kříže, nýbrž také obrazů ukřižova
Vzhledem bujnostipobanů mlu
ného, buďto malbou neb řezbou vi staří otcové s jakousi okázalosti
zhotovených záhy užívali. Tak dal o cudně skromnosti, auaž při jídle
dle Eusebia Konstantin Veliký v křesťanů panuje. Minutius Felix
nejpřednější síni paláce svého kříž praví: „Naše obědy jsou netoliko
z ryzého zlata drahokamy ozdobený, cudně, nýbrž také skromné a tudíž
na stěně pověsiti. Také uprostřed netrpíme žádného labužnictví, aniž
hlavního města postavil pomník sva nesmíchaným vínem (merum) ne
tého kříže, & všelikou zbraň vojínů prodlužujeme jídla, nýbrž mirníme
svých svatým křížem ozdobil. Také veselost vážnou a cudnou řeči.Ještě
ostatní křesťané chtěli všude před obšírněji mluví o tomto predmětu
sebou míti sv. kříž a tudíž všecky Klemens Alex. ve své druhé kníze
stěny, dveře ano i podlahy domu o křesťanské dobrovědě. „Jiní lidé,“
gpraví, „žijí, aby jedli jako nerozumní
svých, klenoty křížemi zdobili.
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tvorové, jímž břicho životem jest;
náš však vychovatel (Kristus) od
poroučí nám jídlo, abychom žili;
neboť jídlo není naší práci, aniž
naší úlohou; Dva jsou činitelé na
šeho života, totiž zdraví a síla, a
těmto prospívají lehká jídla nejlépe.
Mnohá jidla nestojí za nic, po
něvadž jsou zdraví škodlivá atd.“
Umělecké kuchtění zamítá Klemens
naprosto, a tupi lahůdky a vzácné
koření, poněvadž to vše škodí těla
i duchu; dle jeho výroku jsou hu
bené osoby silnější, rozumnější nad
jiné, o čemž se každý přesvědčiti
může, porovná-li rolníka neb mudrce
s boháčem. Jídlo křesťanů má býti
jednoduché a skromné, méně koře
něné, aby nočnímu bdění nepře

stydlivostl opatřily. Tento zbožný
mrav skromné slušnosti při jídle
utrpěl postupem času mnohou újmu,
zvláště však při kvasech svatebních.
Synoda v Laodicei r. 370 nařídila
tudíž takto: „Jsou-li křesťané sva
tebním plesům přítomni, nesluší jim
tančiti a skákatí, nýbrž maji toliko
cudně a střídmě poobědvati, klerí
kové však vyšší a nižší nesmí při
svatbách a pleslch žádnémn divadlu
přítomni býti, nýbrž se odstraniti
dříve, než divadlo započne. Bylo
tehdáž totiž obyčejem, že se po
hanští šaškové a hudebníci k sva
tebním plesům najímali, aby po
zvaných při dobré mysli a veselém
rozmaru udrželi. Provozování vese
lých žertů považovalo se tehdáž za
káželo. Podobně kará všelikou hlta—nepříslušné křesťanům, a když po
vost při jídle; podané pokrmy mají zději toho dbáno nebylo, naporučila
se vážně bráti, aby se ruce, obličej, druhá všeobecná synoda v Nicei
vousy, sedadla nepomazaly, aniž se r. 787 všem nekněžím, aby se při
nemá zároveň s jídlem piti, což by plesích neb hostinách všech posuňků
důkazem bylo nezdrženliVOsti. Jídla a ďábelských zpěvů vystříhali.
jimiž se nedráždí tělo, jako cibule,
olivy, zeleniny, mléko, sýr a ovoce lIl. Pannenstvi &stav manželský.
Nejvíce získalo pannenství a
jsou prospěšnější, nežli uměle připra
vená. Dále dovoluje Klemens křesťa stav manželství mocným vlivem víry
nům mírného požití vína, poněvadž svaté. Pohanská nemravnost zbavila
sám Pavel Timotheovi i naporučil, aby pannenství i manželství všeho vyš
pro svůj žaloudek střídmě vína po šího lesku a všeliké posvátnosti;
užil. Víno považuje toliko za lék, a k křesťanství však vynahradila jim
uhašení žízně nemá víno, nýbrž voda hojně tuto ztrátu.
sloužiti. Zvláště se mají mladí lidé vína
Vším právem praví Jan Zlato
vystříhati, poněvadž z horkého na ůstý, že pannenství teprv v církvi
horké horoucí žádosti povstanou. Ve sv. v důstojnosti své uznání došlo,
lice pak horlí Klemens (pag. 182) a táže se tudíž: „Dříve než se kře—
proti nepravosti opilství, a proti uží sťanství upevnilo, kde bylo tehdáž
vání vína cizího a rozličného přijídle. pannenství ?“_(Serm. III. do poenit).
Dále poučuje křestany jak se přijídle Prvotní křestané vážili (oceňovali)
chovati mají. Všeliké hostiny akvasy pannenství dle výroku písma sv.
shudbou a tancem, sbubny a cymba (Mat. 19,12. a 1 Cor. 7, l.) V
lem nazivá divadlem pijanství. Na— druhém století píše Justin mezi ii
opak sluší, aby křesťanpřijídle dárci ným takto: „Mezi křesťany jsou
všeho dobra žalmy prozpěvoval, dle mnozí (mužští a ženské) obého po
slušného nápěvu, což střídmosti hlaví ze všech stavů, ve věku 60
velmi napomáhá. Nestoudné žerty až 70 let, kteří od dětinství pannen
nemají u křesťanů místa. míti, aniž ství zachovali, nepočítaje těch, kteří
se má při jídle jakých šasků trpěti. se od nečistoty obrátili.“' (Apolog.
Také nemaji mladí lidé k hostinám l). Podobně tvrdí Athenagoras (leg.
choditi a pakli se ženy dostaví, sluší, 12, 33): „Mezi námi jsou mužové
aby se zevnitř oděvem, vnitř pak a paní, nevstupující do stavu 'man—
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želského, aby úžší s ojení s Bohem
měli.“ A Minucius Fe ix praví: „Vo
díme sobě cudně v řeči, ostříhajíce
neporušenost těl svých. Přemnozí
z našinců pěstuji ustavičně pannen
ství, nijak se tím nehonosíce.“ (Octav.

Jan. 0. Bl.) Také Cyprianla ostatní
otcové prohlašují pannenství za
vznešenější nad stav manželský,
souhlasíce takto s výrokem apoštola
Pavla (1 Kor. 7, 34), a tudíž byl
v prvotní církvi každý za kacíře
považován, kdo opáěně mluvil neb
učil jako ku př. Jovinian, Helvídius,
Vigilantíus a j. Při tom se docela
nezapomínalo, že pannenství nezá
leží jedině v neporušenosti těla,

rušeno nebylo.“ *) Když za císaře

Diokletiana správce pohanský Pa
schasíus svatou Pannu Lucii ze
Syrakusy v Sicílii na místo hanby
odvésti dal, řekla tato: „Nikdy ne—
vezme porušení tělo, paklí duch ne
svolí . . . dáš-li mně proti vůli" mé z

zhanobiti, zdvojnásobní se cudnost
má pro korunu (ad coronam).
Bylo-li křesťanským pannám
a paním volno, zvoliti sobě buďto
zhanobení neb smrt, vždy rozhodně
a s radostí žádaly sobě smrt. Volili
raději umříti, než pannenství ztratiti.
Kdo nezná v ohledu tomto životo
pis sv. Anežky? Zvláště často se
stávalo za časů císařů Maximina a
- nýbrž také v pokoře a vnitřní či Diokletiana, že křesťanské panny a
stotě. Tak okolo roku 70 po Kristu paní usmrcovány a mučeny byly,
Pánu píše Klemens Romanus, žák že chlípným žádostem panovníka,
sv. Petra a Pavla ku Korintským: jeho vojevůdců neb úřadníků vy
„Kdo neporušenost v těle zachová, hověti nechtěly. Eusebius vypra—
nevynášej se a uznávej, že jiný dar vuje o 600 křesťanek, které v po
zdrženlivosti uděluje.“ A podobně dobném zápasu oslavily jmena svá
píše Ignác Antiochenský, žák evan a v čelo jich staví vznešenou a
dělisty Jana, na Polykarpa: „Chce-lí vzdělanou ženštinu z Alexandrie, již
někdo panicem zůstati ku cti toho, sám císař Maxentius úklady strojil
který pánem těla jest, nevzdávej se a pak po dlouhém a marném stí
pokory. Honosí-li se tím, jest ztra hání všeho jmění pozbavil.
cen, a podobně, kdyby se tím nad
Docela jinou otázkou jest, lze-li
biskupa vynášel. (ep. I. _adcor) Sy takovémuto zneuctění samovraždou
noda Gangraská v polovici IV. ujíti, což pozdnější otcové a mora
století praví: „Kdyby se někdo z listé naprosto zamitají, kdežto v
těch, kteří pro Boha v stavu pa starodávné době taková samovražda
nickém setrvají, vynášel nad ty, v takových okolnostech za dovole
kteří do stavu manželskkého vstou nou a chvalitebnou pokládana byla.
pili, vyobcován buď.“ (Kau. 10). Tak chválí Eusebius jistou římskou
Jak velice se také na; vnitřní čí— matronu, kteráž za času Maxentia
stotu dbalo, vysvítá ze slov Athe (na začátku 4. století) k zbanobení
nagora (I. c. c. 33): „Pannenství určená jsouc, mečem sobě prsy pro
vede k Bohu, a nečisté myšlení a hnala a co mrtvola k zemi sklesla.
žádosti odvracují od Boha.“ Staro Podobně vypravuje Nicepborus Cal
dávní křesťané chovali to přesvěd listi, že dvě antiochenskě panny'na
čení, že vnitřní čistota nikdy uimy náradu matek svých do vody sko

neutrpí, bytbyi

v dobách proná čily, aby zhanobení svému ušly. —
Tento skutek, praví dále, došel

sledování tělesná čistota hrubým
násilím porušená byla. V ohledu
tomto praví Prosper: „Pokud či
stota duše trva, neporuší se po
svátnost těla, kdyby _se také toto
zbanobilo, a naopak, bývá-li čistota
duše porušená, zmízí s ní i po
svátnost těla, kdyby také toto po

takové pochvaly, že ještě jiné mnohé
panny do moře skočíly, aby takto
*) Jak o tom isvěděí jehďkrásně verše:
„Mons illaesa

nihil violato corpore
erdit
Invitam carnís vulnera non macu
lant a .
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obhájily pannenství své.— Zvláštní
případ "s křesťanskou pannou Eu
phrasií z Nikomedie zasluhuje tuto
ovšimnutí , jakž nám ho tentýž

icephorus'vypravuje. Tázala se
totiž panna tato biskupa Anthima
z Nikomedie, co by činiti měla,
kdyby se stalo, že b voliti musila
buďto smrt aneb mo lám obětovati.
V tomto případě jí schvaloval smrt,
kterouž také následovně podstoupila.
Mládenec, jemuž odevzdana byla,
uzavřel se s ní' do komnaty. Zde
dosvědčovala, že zná jistý kouzelný
prostředek, jimž se každý proti vše
likému poranění zabezpečiti může,
a že hotova jest, jemu ho sděliti,
pakli se ji nedotkne. Učinivši rychle
smíšeninu z vosku a oleje natřelá
šíji svou, prosíc mládence, aby pád
ným mečem ji do krku udeřil, že
se takto přesvědčí, že se ji pádná
rána ani netkne. Mládenec provedl
zkoušku, a nudná pannaklesla mrtvá
k zemi. Jelikož tato lesť všeobecné
došla pochvaly; považovaly se také
ještě jiné prostředky, jako lež, pře
tvařování a j. za dovolené, pakli
k, obhájení pannenství sloužily.
Samo sebou se rozumí, že ku
pravému pannenství dle náhledů
starověkých křesťanů přináležela
vnitřní čistota myšlenek a žádosti,
slušnost a cudnost v oděvu a po
čestnost v řeči. _

ženu stvořil, musí se polepšiti aneb
bude sesazen a z církve vyobco—
van.“ Církev se vždy držela. slov
apoštola Páně, dle nichž se stav
manželky v úctivostí míti má, (Habr.
13, 4) a Klemens Alexandrinský
dává téměř přednost stavu man
želskému před pannenstvím na jed
nom místě. „Dokonalý křesťan (dle
jeho mínění) jedná dle příkladu
apoštolů, když dle vůle Boží' do
stavu manželského vstoupí, a pravé
zmužilosti nelze_projeviti v stavu
svobodném, nýbrž z ostatních mužů
přináleží vítězství tomu, který co
manžel a hospodář uprostřed všech
pokušení, jakých péče o ženu a
dítky, o čeled a statek sebou při

náší, pevně stojí a od láskyBoží
se odloučiti nedá. Kdo však'neob

starává domácnosti, nemá“ mnoho
pokušení. Jelikož se sám o sebe
stará. nemůže se měřiti s tím, který
sice méně pečlivostí na svou spásu
vynakládá, za to však více v obec—
ním životě působí.“
Vlivem křesťanství utvořil se
přede vším nový_ spůsob uzavírání
sňátku manželských. První stopu
církevního působení při uzavření
sňatku manželského nalezáme v listu
Ignáce z Antiochie na Polykarpa.
„Těm, praví, kteří do stavu
manželského vstupují, sluší, aby se
mezi sebou. dle výroku biskupa
Při vší úctě k pannenství uzná— spojili, aby se spojení takové bohu
vali starodávní křesťanévždy pravou libým spůsobem , nikoliv však z
cenu stavu manželského. Na všech pouhé žádostivosti stalo.“ (0. 5.)
všem není tu jasno, co b
synodách všech století byla důstoj
nost stavu manželského proti zhoub výraz dle výroku biskupa (secun
nému učení jistých kacířů a blu dam' seníentiam episcopi) znamenal,
dařů hájena. Tak píše synoda Gan přece však poukazuje na jakési
graská c. 9: „Zije-li kdo v zdržen spolupůsobení, svolení a ztvrzení,
livosti z pouhé ošklivosti k stavu zkrátka na jisté účastenství církve
manželskému, nikoliv však pro krásu při uzavírání -sňatků manželských.
Podobně a. důrazněji mluví
&.posvátnost pannenství, vyobcován
hud.“ Podobně čteme v 51. kanonu Klemens Alexandrinský. Káraje oby
apoštolskémf „Kdyby biskup, kněz. čej mnohých paní, zdobiti se cizími
jáhen aneb jakýkoliv klerikus se vlasy, praví: „Komu pak má kněz
zdržel manželství, “masa a vína. ni požehnání udělili (snad při sňatku)?
koliv z pobožnosti, nýbrž z oškli V tomto případě nežehná paní sa
vosti k tomu, zapomínaje takto, že mou, (při skládání rukou), nýbrž
Bůh všecko dobře učinil, muže ilvlasy jiné.“ (Paedag. lib. III. G.II.)
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Tertullian pak píše: „Kterak bych
mohl býti dostatečným, o štěstí
stavu manželského mluviti, jaký se
v církvi uzavírá, obětí ztvrzuje
(quod coníirmat oblatio), požehná
ním zapečetí, (obsign'at benedictio)
od andělů zvěstuje a od otce věč
ného za platný uznává (angeli re
nuntiant, pater rato habet. Ad uxor.
lib. II.) A na jiném místě praví:
„Včeliká tajná zasnoubení, t. j. ta
ková, která se církvi neohlašuií,
jsou v nebezpečenství, k cizoložstvu
připočtěnu býti.“ (De pudicitia c.
4). Že se sňatky manželské církev
ním spůsobem uzavíraly, máme
velmi mnoho svědectví z doby po
zdnější. Sv. Ambrož ku př. píše Vigi
lius-ovi takto: „Sňatek nabývá po
svátnosti tím, že kněz nevěstě závoj
odevzdává, a suoubencům žehná.“
Odevzdání závoje nevěstě v staré
církvi bylo velmi důležité, poněvadž
ženy nesměly bez závoje vycházeti.
Také zachovávali prvotní kře
stané své lože manželské čisté a
nepoěkvrněué, vědouce , že stav
manželský obrazem jest spojení
Krista Pána s církvi, jakož i svá
tosti nového zákona. Obrancové
víry svaté obraceli také pozornost
nevěřících na tuto stránku manžel

ství křesťanského. Justin praví:
„Neoddávají se sobě křesťanští man
žele z pouhé žádosti těla, nýbrž pro
zplození dítek.“ (Apoleg. I. c. 29).
A v listu na Diognéta čteme: „Ač
koliv křesťané vtěle žijí, přece ne
žijí podle těla.“ (Epist. od Diog.
c. 5. A Klemens Alexandrinský
praví: „Dobré manželství se necení
dle peněz, ani dle krásy, nýbrž
podle ctnosti.“
Netoliko cudnosti, nýbrž také
svatou zdrženlivostí vynikali staro
dávní křestaně. V jistých dobách,
ku př. v čas očistování, těhotenství,
v dnech prosebních, nedělních a
svátečních, v dny sv. zpovědi a
přijímání aneb svatebního veselí
neměli žádného obcování mezi sebou
ohledem manželského práva, nýbrž
oddávajíce se svaté zdrženlivosti,

buďto dobrovolně aneb dle nařízení
církevních, dávali na jevo, že před
očima Boha živého sluší střídmě,
mírně a svatě obcovati. Za tou pří
činou nazívali se často ženy sestrami
mužů svých, pěstujíce cudnost jak
v řeči, tak v odevu. Tertullian dává
křesťanským ženám tuto dobrou
radu: „Noste na sobě ozdobu pro
roků a apoštolů, bílou barvu sprost
nosti a červenou stydlivostí, natírejte
sobě oči cudnosti a ústa svá mlčen
livosti, zavěěte sobě na uši slovo
Boží ana hrdlo jho Páně. Odívejte
se hedbávím počestnosti, kmentem
svatosti a ěarlatem čistoty. V ta
kové ozdobě zalibíte se Bohu.“ (De
cultu feminarum lib. II. c. 12).
Krásným spolkem pro celý
život nazývá dále křesťanské man
želství. „Jaké to spojení (ad uxo
rem lib. II. 9) dvou věřících, an

jednu'naději, jednu snahu, jednu
službu Páně mezi sebou společnou
mají. Jsout sobě příbuzní stejnou
službou, nelíšíce se od sebe m du
chem, ni tělem. V pravdě jsoultuto
dva v jednom těle, a kde jedno
tělo, tam také jeden duch panuje.
Spolu se modlejí, klekají, posty za
chovávají, sebe poučují, napomínají,
snášejíce se vespolek. Spolu bývají
v “chrámu a u stolu Páně, sdělujíce
mezi sebou žalost a radost. Nemají
mezi sebou žádných tajnosti, žádné
k sobě nenávisti, aniž činí sobě
úkoři. V nemoci přisluhují sobě, v
nedostatku jsou sobě podporou . . .
Společně zpívají žalmy a chvalo
zpěvy, a vynasnažu'í se o závod,
Boha lépe chváliti. 0“vida a slyše
raduje se Kristus, posílaje jim po
koje svého; kde takto jsou dva,
jestit on mezi nimi.“
Toto sjednocení a společnost
křestanských manželů zahrnovaly
v sobě také společnou snahu, pečo
vati' o spásu duší svých. Již Kle
mens římský r. 70 po Kristu Pánu
chválí mužů Korintských, že ženy
své ]: životu počestnému a svatému
vedli. (ep. 1 ad Cor.) Sv. Polykarp
pak vybízí mužů z Philippi, aby

(
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ženy'své k tomu napomínali, aby proti souložnictví římskému, proti.

ve' víře, lásce a čistotě setrvaly, v manželstvím věřících s nevěřícími
uctivosti mužů svých měly, každého atd. Dle práva římského nebyly do
cudně milovaly a dítky své v bázni voleny sňatky vyšších stavů s níž—
šími, a stalo-li se jaké spojení mezi
Boží
Kterakdosvědčují
muži žen nimi, neslo na sobě ráz soul'ožnictví
svýchvychovávaly.
spásu vyh edávali,
dvě knihy Tertulliana ad uxorem, zákonem dovoleného. Těchto po—
a. o svatém Petrovi vypravuje se měrů nemohla církev rázem změniti,
v druhém století všeobecně, že paní nýbrž snahou její bylo, toliko po—
svou k trpělivému snášení smrti znenáhla duchu křesťanskému ku
mučennické vybízel .těmito slovy: vítězství dopomoci. Podobně jen
„Pamatuj na Pána.“ (Clemens Alex. postupem času zvítězila církev proti
lib. strom. VII.) Neméně staraly manželstvím věřících s nevěřícími
se ženy 0 s asení duší mužů svých, neb kacířemi, a v prvotní" církvi
získavše jic pro Boha, pro víru a často se stávalo, že z nevěřících
pro živgt ctnostný. Tak vychvaluje manželů jeden se pokřesťanil a pak
ku př. Rehoř Nazianský matku svou věřící s nevěřícími sňatky uzavírali.
Nonnu; Martyrologium Romanum Jelikož 'v novější době 0 smíšených
dosvědčuje, že Perpetua, žákyně manželstvích mnoho pojednání vy
svatého Petra, manžela svého Afri šlo, chceme tu'to o nich jenom v
káua, pak syna Nazaria pro Krista krátkosti promluviti.
V písmě svatém, jak známo
získala. _Podobněpíše svatý Chryso
stom: „Zádný není spůsobilejší nad jest, nemluví se nikde zřejmě o
zbožnou ženu, muže vésti a napo těchto manželstvích; jenom z listu
mínati,“ — což příklady všech sto apostola Pav_la vysvítá, že sňatků
věřících s nevěřícími chvěliti nelze.
letí stvrzují.
Pesvátnost stavu manželského V prvním listu ku Kor. (7, 39) uvádí
byla také“ příčinou, že společnost právo ženy, že se smí po smrti
manželská potud přetržené. byla, muže svého znovu provdati, avšak
pokud 'eden z manželů nepravosti toliko v Pánu. Tím chce apoštol
oddán hyl. Pastýř Hermasův roz říci, že toliko s křesťanem sňatek
hoduje v tomto ohledu takto: Zádný uzavříti má, což opět z druhého
křesťanský muž, který věřící avšak listu ku Kor. (6, 14) vysvítá, když
cizoložnou ženu má, a o jejím pře praví: „Netáhněte jha s nevěřícími.“
stupku ví, nesmí s ní déle obcovati, Ohledem smíšených manželství v
pokuď neučinivši pokání se nepo užším smyslu mezi katolíky a ne
lepšila. Jinak se stává účastuým katolík, sluší uvížiti také slov
Tit. 3, 10: „Člověka ka
jejího hříchu. Musí ji propustiti a Pavla
bez ženy žíti. Pojímá-li jinou za cíře po jednom i druhém napome—
ženu, 'stane se sám“ cizoložníkem. nutí varuj' se.“ Dále upírati' nelze,
Pakli hříšná žena po vykonaném že apoštolští otcové toliko sňatky
pokání k muži svému se navrátiti souvěrců schvalují.
e ještě ku
chce, má ji tento příjmouti. Pakli konci II. století sňatky s nevěřícími
toho neučiní, prohřešuje se velice. zřejmě zapověděny nebyly, dosvěd—
'
Avšak takovou hříšníci musí čují dvě knihy Tertulliana ad uxo
jenom jednou přijmouti, nikoliv však rem. Napomíná totiž v nich paní
vícekráte, poněvadž křesťanéjenom svou, aby se více po jeho smrti ne
jednou pokání činiti mají. 00 jsem vdávala, kdyby však vdovou zů
zde vzhledem muže pravil, pla'tí stati nechtěla, aby se neprovdala
také o ženě." (Pastor Hermae lib. II.) za muže nevěrce. Při tom jí uvádí
Když křesťanství konečně veřejný na mysl všecky nehody, jakých
život opanovalo, musila církev svatá sňatky s nevěřícími za následek
tuhý a dlouhý zápas podniknouti mají, a na mnoha místech počíná
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sobě v ohledu tomto velmi důrazně,
ku př. (lib. II. c. 3.): „Věřící do
pouštějí se smilstva, pakli s pohany
do stavu manželského vstupují, a
dle slov Apoštola má se jich každý
varovati.“ Zajisté by byl tuto na
církevní zápověď oukázal, kdy
by jaké bylo stáva o.
'
Nejstarší posud známou zápo
věď smíšených sňatků „máme ze
sněmu v Elvíře ve Španělích r. 306,
kdež se krátkými a rozhodnými
slovy křestanským rodičům pod po
kutou pětiletého vyobcování z církve
za ovídá, zasnubování synů a dcer
svych s pohany, židy a'kacíři po
volovati. Kdoby však dceru svou po
hanskému knězovi k zasnoubení pro
nstil, ani na smrtelném loži večeře
áně přijmouti nesmí. Také synoda
Arles-ská r. "314 vydala podobné
nařízení (c. 11): „Věřící Panny, za
snoubivše se s pohany, nemají do
časně k stolu Páně připuštěny býti,
o čemž rozhoduje biskup.
Nejstarší zápověď smíšených
manželství v užším smyslu pochodí
ze sněmu Laodicenského r. 370.
Kánon 10 zní takto: „ dové církve
nesmějí netečné dítkám svým sňatky
s kacířemi povolovati,“ a v 31.
kánonu podotknutého sněmu čteme:
„S kacířemi nelze sňatku uzavírati,
aneb jim syny a dcery dávati, dříve

viti, že církev v dávné šerověkosti
k druhým manželstvím nepříznivě
pohlížela, pováží-Ii, jak snažně kře
stanským snoubencům svatou zdr—
ženlivost odporoučela aposvátnou
vznešenost stavu manželského vždy
a všude hájila. Podobně připustí
každý, že křesťanství blahodatnou
změnu v životě rodinném spůsobilo,
prohlásivší manželství za nerozluči—
telné. U provedení této zásady bylo
ovšem mnoho času a bojů třeba, an
židé a. pohané rozvedení manželství
za dovolené považovali. U ímanů
provádělo se za císaře Augusta, roz
vedení

manželů

s takovou

lehko—

myslnoati, jak Seneca (lib. III.) do
svědčuje, že všecka mravepočestnost
a život rodinný do jisté' záhuby
uvoděny byly. Podobně u židů mohl
muž, pro věc s_ebenepatrnější, třeba

po připálení pokrmů ženu propustiti
a jinou pojmouti. Teprv Kristus
prohlásil stav manželský za neroz
dvojitelný (Mat. 5, 31. Mark. 10,
11. Luk. 16, 18. I. Cor.'7, 10. 11),
a ani v případě cizoložství nesměla
nevinná strana nový sňatek uzavříti.
Tato náuka Kristova o nerozluči
telnosti manželství dlouho nemohla
pevných kořenů v církvi zapustiti,
poněvadž římský zákon netoliko
za panování císařů pohanských,
nýbrž také zá časů císařů křesťan
ských rozvedení manželství s prá
slušísljich
se zavá vem znovu zasnoubení povoloval. —
žou
ibem,přijmouti,
že se dajípakli
pokřesťaniti.“
Tento kanon připouští smíšené man Avšak ani po vyvrácení západní
želství pod tou vymínkou', když říše nevítězila náuka Kristova, an
kacířská strana přislíbí, že se stane se germánští národové po svém po
katolickou. Podobnou výmínku sta—křesťanění svých starodávných ob
noví všeobecný sněm Chalcedonský čanských zákonů a obyčejů nevzdali,
zapovídaje sňatky smíšené.
jimiž rozvedení manželství se po
Jako s kacířemi podobně na volovalo. Ještě roku 753 vydal král
kládáno bylo s rozkolníky (schisma Pipin Krátký, s přivolením biskupů
tiky), jak poznati lze z c. 12 synody na sněmu ve Vermerii c. 5 to'tona
\Hipponské r. 393, která se sňatku řízení: „Činí-li žena s dorozuměním
s židy ještě více štíti, jako s po jiných životu muže svého úklady,
hany. Také zapovídali křesťanští může ji tento pro ustiti a s jinou
císařové pod nejtěžšími tresty vše se zasnoubití.“ K gálšímu však zá
liké manželství věřících a nevěří konu dotčeného krále (c. 18), aby
cími, jako Konstantin, Valentinian také ženě dovoleno bylo, za jiného
II., Theodosius I. a 'Arcadius.
se provdat-i, pakliby muž s její tetou
Konečně nebude se žádný di' nedovoleně obcoval, nechtěli bisku
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pové svého svolení dáti. Teprv
Karel Veliký učinil průchod kře
sťanskému právu manželskému, ač
koliv také ještě v pozdější době,
jednotlivé případy o \rozvedení a
znovuzasnoubení manželů, zvláště
za příčinou cizoložství nalezáme.

IV. Vychovéni dítek.
Konečně se také podstatně
dotknul duch křesťanství poměrů
rodičů a dítek v církvi prvotní. Již
apoštol Pavel napomíná rodičů, aby
dítky své vychovávali v kázni a
trestání Páně (k Efes. 6, 4.) Také
nejstarší otcové církevní poukazují
na. toto apoštolský napomínáni, při
mlouvajíce křestanským rodičům,
aby dítky své v bázni Boží odcho
vávali. Toto vychováváni v bázni
Boží bylo základem všelikého pečo
vání o dítky, kdežto pohané, jak
Augustin o svém vlastním otcovi
dosvědčuje, více na to dbali, aby
synové jejich učenější než ctnost
nější, výmluvnější než mravnější
byli. Křeslané naproti tomu považo
vali náboženské vzdělání dítek svých
za vrchol všelikého vychováváni, a
tudíž každodenně hned v útlém věku
s nimi 0 Božskych věcech rozmlou
vali. Již Barnabáš praví křestanům:
„od mladosti cvičte synů a dcer
svých v házni Boží,“ (ep. c. 19).
Za hlavní prostředek k nábožen
skému vychování dítek považovalo
se písmo svaté. Známo jest všem,
že Leonidas, otec Origenesa, každo

geliím, aby jich více z ruky „neod

ložila. Skutky alisty apoštolské musí
sobě k srdci vzíti, a porozumivši jim,
může ku čtení kně'h Mojžíšových,
králů a proroků přistoupiti a jimi
se zabývati.“ (Ep. 57 ad Laetam.)
Dále snážili se křesťanští ro
dičové, aby dítky své po odstranění
všeho neslušného a mravům škod
ného v cudnosti upevnili. “„Každá
duše,“ praví Jeroným I. c., „musi
k tomu vedena býti, aby ničeho ne
slyšela a nemluvila, co by bázni
Boží překáželo, poněVudž chrámem
Božím býti má. Nepočestným slo
vům nemá ani rozuměti, ani svět

ských písnl znáti

Nezvedené

dítky jiných nesmí do domu pří
stupu míti, aniž chůvy do špatných
společností choditi, aby ani sebe ani
dítek nepokazily. . . . . Ochraňují
přece rodiče dítky proti uštknutí

hada, pročsvěta
by šich
nechránili před
nákazou
“ Starodávní
kře
sťané měli tedy hlavní péči oto,
aby dítkám svym ctnostných uči
telů zaopatřili, a při nedbanlivosti
rodičů,_ pozdvihovali biskupové a
kazatelové hlasu proti tomu. Chryso
stom ku př. (hom. '60, 7) píše takto:
„Nyní se věnuje větší péče koňům
a oslům, než dítkám. Přijímá-li se
pohůnek do služby, hledí se k tomu,
aby nebyl střeštěncem, opilcem, zlo
dě'em aneb jinak nezkušeným člo
věkem. Jedná-li se však o učitele
pro dítky, tu se přijímá každý, kdo
přijde, aniž se uváží na myslí, že
-denně synu svému část písma sva— umění vychovávatelské převyšuje
tého k naučení z paměti uložil, a každé jiné.“
pak odříkávati dal. (Euseh. histor.
Stávala se nezřídka, že jedině
lib. VI. c. 2.) Jeroným popisuje kře křesťanské matky zbožně vychovaly
sťanskévychování dcery takto: „Musí dítky své zvláště v tom případě,
se učiti více milovati slovo Boží. než když manželové jejich ještě modlo
klenoty a. hedbávné šaty. Přede službě oddáni byli. Krom milosti
vším musí se v žaltáří cvičiti a ra Boží položila svatá Nonna základ
dost v žalmích nalezati. Z přísloví ku zbožnosti věhlasného Rehoře Na.
falomounový'ch může se zbožnému ziánského, svého syna; ona ho vy
životu přiučiti. Z knihy kazatelské chovala pro úřad církevního učitele,
naučí se pohrdati vším, čeho svět ona ho Bohu zasvětila, poskytnuvši
miluje. V knize Jobově nalezne pří mu knihu svatých evangelií do ru
klady ctnosti a trpělivosti k násle kou, což hluboký dojem na ůtlou
dování. Odtuď učiní přechod k evan duši Řehoře učinilo. On sám se při
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rovnávaí !: Samuelovi, jejž podobně vedli, pokladů z něho pochodících
matka Bohu byla zasvětila.
jim vydobyli, na zlato a stříbro
Také Basilius , veliký přítel tolik nedbali, jako na mravnost, po
Řehořův, obdržel od své zbožné čestnost a jiné ctnosti, jakých do
báby Emilie dobré vychování, která duší jejich skládati máte.“ (De Anna
záhy do útlého srdce svěřence svého sermo III.) Také ve své 21. řeči
símě víry- a pobožnosti vštípila, po o listu k Efeským dokazuje Chry
stavíc mu za vzor ctihodného ehoře sostom, že dobré vychování nej
divotvůrce. Neméně pěčovala o své lepším jest bohatstvím, jakého se
jediné dítě matka Theodoretova, dítkám dostati může. —
jehož po dlouhé neplodnosti poro
Aby se však netečností při
dila, a za zvláštní dar Boží pova obstarávání časného blaha dítkám
žovala. Hned v útlém věku vy svým nějak neprovinili, pamatovaíi
chovávala jedináčka svého v bázni vždy na slova apoštola Pavla (I.
Boží, vodíc ho týhodně k nábožným Timot. 5, 8): „Jestliže pak kdo o
mnichům blíž Antiochie, aby od nich své a obzvláště o domácí péče ne
„požehnání obdržel, a jejich pohle má, zapřel víru a jest horší než
dem a slovem blahodatně dojat byl. nevěřící.“
Také Chrysostom své matce Anthuse
Dále s velikým důrazem po—
a Augustin svaté Menice děkovali ukazují nejstarší otcově na to, že
větší část povýšenosti a slávy své u křesťanů nelidský spůsob pohanů,
v církvi, a zvláště Augustin vydává dítky z domu zapuzovati, neb usmr;
svědectví matce své: „Modlitbám titi a plod vyhnati z těla, žádného
tvým mám k poděkování, že mně místa nemá. Již neznámý pisatel
Bůh tuto mysl udělil. (De ord, lib. II.) listu na Diogneta z doby apoštolské
Také měvše starodávní kře praví o křesťanech: že uzavírají
stané slova Páně na paměti, že sňatky mezi sebou, jako jiní, splo
přede vším království Božího a zujíce dítky, nehubíce však jich (c.
spravedlnosti jeho vyhledávati máme, 5.) Současně napomíná také Bar
nezapomínali, že sluší dítkám lepšího nabáš (c. 19) spoluvěřících: „Ne
věna a dědictví nad statky tohoto usmrcujte žádného dítěte vyhnáním
světa, tedy dražších klenotů nad plodu, aniž zahubením po porodu.“
zlato a stříbro zanechati.“ Uzná Pezději dosvědčuje Athena oras, že
vajíce, že bohatství nemá té ceny, od křestanů všecky pohans é ženy,
jakou mu svět připisuje, netoužili zanášející se vyháněním plodů, za
přiliš po mamoně tohoto světa, dá vražednice považovány byly, a že
vajíce takto přednoststatkům jakých každý vraždy vinným se stal, kdo
rez .a mel nekazí, ani zloději ne dítě odložil (legat. c. 35). Jak známo
vykopávají, které tudíž platnost schvaloval sám Pláto odkládán'í
mají na věčnosti. To svědectví jim slabých dítek a teprv křesťanský
vydává Barnabáš (c. 19) a Athena platoník Justin bojuje proti nelid
goras (log. c. I.) Tertullian pak skému jednání takovému, a Basilius
kárá rodičů, kteří se ustavičně sta Veliký má za to, že žena porodi
rají, aby aby dítkám svým bohatého vši na cestě a nestaravši se o dítě
věna zaopatřili (c. 12) a Rehoi' Na podobně potrestána býti má, jako
ziánský chválí křesťanskou matku vražednice dítěte, tedy desítiletým
Gorgoniu, která sice dítkám svým pokáním, jakéž se dříve na zmíněný
žádného bohatství, za to však krásný zločin doživotně ukládalo (epist.
příklad ctnosti zanechala, aby ná canon. II. c. 32.) Zvláště bylo oby
sledovali ji. Orat. VIII.) Podobně ěejem žen !: pohanů, že dítek v cizo
píše Chrysostom: „Napoinínám vás ložstvu počatých buďto vyhnáním
všech, abyste syny a dcery své plodu aneb po porodu usmrtily, a
hned z mládí k životu křesťanskému jelikož jich v této nelidskosti mnohé
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křestanské ženy následovaly, vy
dala synoda Elvirská toto nařízení:
„Kdyby se katechumena takového
zločinu dopustila, odloží se křest
její až na lože smrtelné; kdyby se
v tom však věřící prohřešila, ne
smí se jí tělo Páně ani na smrtel
ném loži podati.“ A synoda Ancyr
ská nařídila (r. 314): „Zeny oddá
vajíce se nečistotě a hubice nápotom
dítek budto vyhnáním plodu aneb
zavražděním, byly dle starších sta
nov až do smrti pokutovány; my
však chtíce mírnějšími býti, ustano

vujeme, aby se desítiletému pokání
dle naznačeného spůsobu podrobily.“
Tentýž trest vytknul Basilius Veliký
v prvním kanonickém psaní (c. 2).
Synoda však Leridská r. 524 zmír
nila toto pokání až na sedm roků.
Konečně nemohlo ani zákonodárství
občanské „na dlouho těmto názorům
křesťanským ucha uzavříti, a jedině
mocnému vlivu křesťanství máme
děkovati, že stát hrůzovládu rodi
telů nad dětmi v dávnověkosti ob
čanskými zákony obmezil a slušným
spůsobem uspořádal. —

Přehled důležitých událostí r. 1867.
Ne'sou to věru utěšené city,
které na srdce naše dorývají, když
si zpomínáme události, které se
roku minulého v Evropě sběhly.
Jakoby starý tento světa díl v ko
řanech svých byl rozviklán; všudy

ze dne 20. září, maje za to, že
návrhy \uherského sněmu předložiti
se mají zákonním zástú cům ostat
ních království a zemí, teří o nich

stejně
hlasi onci
své rozpuštěny
podati by
měly. vážné
K tomu
ruch'hřmotný, všud rozčílená na—jsou sněmy, které 'r. 1861 voleny
pnutost a neukonej ené očekávání, byly, císařským patentem 'daným
jaký konec tento ruch vezme, jak ne—dne 2. ledna. 1867 a zároveň svo
uladněné poměry narovnány budou. lány jsou sněmy nové ze dne 11.
Rok 1867 nastoupil smutné února, jimž nařízeno, že mají volby
dědictví, kteréž mu rok 1866, rok kónati do mimořádn é říšské rady,
kruté války 11prostřed Evropy, byl jejížto jediným účelem býti mělo,
zůstavil. Stará říše Rakouská nej— aby se radila o konečném ústavním
více dotknuta byla ranou roku mi upravení říše.
Strana ta vRakouskujkterá jest
nulého a bylo mínění všech, že
všemi silami se _musí pracovati k přesvědčena, že jedině na základě
tomu, aby přede. vším se urovnaly spravedlivého uspókoj ení vše c h ná—
statoprávní poměry jednotlivých rodů Rakouské mOcnářství ústavně
království a zemí. Když pak ve upraviti se dá, měla sjezd ve Vídni
válce Prusův proti Rakousku ge v měsíci ledna r. 1867 a ustanovila
neral Klapka, známý z revoluce se na tom, že tuto mimořádnou říš—.
uherské r. 1848, ze zajatých Ma skou radou pod jistými výmínkami
ďarů zřídil legii 8000 mužů, aby obešle. A ve smyslu tom působila
s nimi vrazil do Uher, tu bylo se pak také ve vlasti, aby volby vy
obávati, že v tomto království sta padly tak, že vyvolení mužové na
nou se skutečně nepokoje, kdyby sněmu práv jednotlivých králoyství
přáním Maďarským se nevyhovělo. a,zemí hájiti budou. Avšak právě
Protož snahy vídeňských státníkův v tu dobu, když volby ze sboru
směřovaly k tomu, aby Maďaři přede velkostatkářského v Čechách a na
vším upokojeni byli. Hrabě Richard Moravě se konaly, docházely bez
Belcredi, tehdáž ještě státní ministr, pečné zprávy z Vídně, že postavení
chtěl jíti tou cestou, která nazna ministra Belcrediho jest zvikláno a
čena byla v cís. patenté r. 1865 že dostala vrch strana ta, která
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k maďarským názorům o úpravě
říše se naklonila. Když pak sně
mové zemští dne 18. února zahájení
byli, přednešeno jim vládní sdělení
dané dne 4. února bez podpisu cí
saře, v němž najednou na místě
mimořádné se svolávala ústavní říš
ská rada. Sněmy: Český, Moravský,
Krajinský, Tyrolský ohradily se

února 1867 v sedmém sedění přede
šlého zasedání usnesl, jsou obsažena
předpokládání, na základě jichž, dle
našeho právního přesvědčení pro
spěšná působnost svolané říšské rady
nadíti se lze a opírajíce se o tato před
'okl_ádání předsevzali jsme volby.
osavádní opatření vlady odňala
možnost, že tato předpodkládání k

proti této ústavní—radě říšské vy platnosti přijdou; povolána rada

jádřivše zároveň ochotu svou, že
sice tuto radu obešlou, avšak že jí
neuznávají za ústavní a že tedy ji
nemohou považovati za sbor, který
by měl právo usnéšeti se platně
o úpravě říše, nýbrž že jí přísluší
jen poradní hlas. Tito sněmové zů
stali tedy věrní úmluvě ve Vídni
v měsíci lednu učiněné, kdežto sněm
Haličský beze vší výmínky poslance
do říšské rady volil.
'
Ministr Beust, kter' po od
stoupení hraběte Belcredi o ve vy
rovnání s Maďary se pustil apůvod
cem onoho sdělení vládního ze dne
4. února byl, nemohl návrhy sněmu
českého, moravského, krajinského a
tyrolského přijíti a protož rozpuštěn
sněm český, moravský a krajinský,
kdežto sněm Tyrolský v osavádním
složení zůstal, jelikož v ada očeká
vati nemohla, že by v Tyrolích
volby jinak vypadly.
V ecbácb a na Moravě vláda
úsilovně k tomu pracovala, aby při
nových volbách si většinu získala.
Povedlo se jí to, že dostala do
sněmů pomocí nížší šlechty mužů
povolných a ústupných jí, tak že
oba sněmové, eský iMoravský,

říšské nebude míti pouze jen po
radního hlasu. Byli jsme tedy v
druhém sedění tohoto zasedání ve
svědomí svém zavázáni, návrhuouti:
aby volby do říšské rady, která
mimo půduústavní postavena jsouc
nicméně pravomocnosti uzavírajícího 
shromáždění opatřena jest, byly od
mítnuty. Jelikož tento návrh usne
šením učiněn nebyl, musíme zodev
vídání za každé znebezpečení práv,
které by činností svolané říšské rady
mohlo markrabství Moravskému k
jednotě i mohútnému postavení říše
vzejíti, toliko oněm údum sněmu po
nechati, kteří volby tyto před se
berou a vyjadřujeme se se strany
naší, že na tento čas volby se zdrá
žíme.“ V ecbácb vydala strana
historická celý památný spis, jenž
Dr. Riegrem ve sněmovně předčten
byl. Když pak volby se předsevzaly
a také někteří přívrženci historické
strany podlé povahy skupin za po
slance do rady říšské voleni býti
museli, zůstali tito doma a do Vídně
na říšskou radu nešli. Z Moravy to
byli: Kleveta, Vaněk a Hubík, který
zatím zemřel.

Když pak říšská rada ve Vídni

jenž zasedali od 6.——11.dubna. po se sešla dne 20. května, začala za

slance do říšské rady zvolili. Men předsednictví Dr. Giskry přede vším
šina však, která neodstoupila od rokovati o tak zvaném narovnání
hájení práv staroslavného králov se sněmem Uherským, kteréž zá

ství Českého a markrabství Morav leželo v tom, že“ se jí předložil zá.
ského, vydala od sebe na sněmu kon 0 delegacích, na kterémž se
eském i Moravském vyjádření, usnesl sněm uherský vlivem. tak“
proč ve volbě poslanců do říšské zvané strany Deákovy.. Hlavní ob
rady účastenství mítí nemůže. .Na sah tohotozákona jest, že delegace
Moravě toto vyjádření pronesl hrabě čili poslové volení od uherského
Egbert Belcredi dne 10. dubna, jež. ,sněmu a říšské rady mají střídavě
takto znělo: „V nejuctivější adrese, ;se scházcti ve Vídni a v Pešti a
na níž se sněm Moravský dne 27. ;raditi se o záležitostech těch, které—
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Maďaři za společné uznávají, že
však každá delegace pracovati má
zvlášť a s „druhou jen písemně se
umlouvati. Ríšská rada tento zákon
přijala a tak upravena jest půda,
aby císař Rakouský za krále uher
ského“ se korunovati dal. Sněm
uherský vy racoval tak zvaný in
auguralní (šplom, v kterém král
svobody a práva potvrzuje králov
ství, načež slavná korunovace ko
runou sv. tépána následovala.*)
Kdežto v Uhřích vykonával
se jeden z nejslavnějších obřadů
historických, totiž korunovace a
pomazání krále uherského, zuřily
odporné Slovanstvu listy nejvíce na
Čechy a Moravany, proto že tito
od historických práv koruny České
upustiti nechteli. Není žádné na
dávky sprosté a uličvnické,kterými
by onyno listy národ Ceskomoravský
nebyly uctily; než hana s takové
strany jest zajisté ívelikou pochva
lou. J menovitě spíláno našemu hor
livému katolickému knězstvu, proto
že pevně při lidu svém stojí. —
Nová soustava v úpravě říše
dostala jmeno dualismus, čili, kdy
bychom to jmeno do mateřské řeči
přeložili, dvojitost čili dvojice, čímž
naznačeno, že již není Rakouské
říše v posavádním slova smyslu,
nýbrž že jsou z ní učiněny dvě

želský a zákon. mezináboženský.*)
Tyto dva poslední zákony, jelikož
se příčí konkordátu uzavřenému
dne 18. sr na 1855 mezi papežem
a císařem akouským, vzbudily od
por spravedlivý “biskupůrakouských,
'kteří dne 28. září 1867 přímo na
císaře pána se obrátili, vyjadřujíce

obavy své stran nebezpečí, které
by takovými zákony společnosti
lidské vzejití mohly. Památný jejich
spis zodpověděn od císaře v ten
smysl, že ou právům svaté církve
nikdy ukrátiti nedá. Zákony, ty
letošního roku potvrzeny jsou. Usi—
lovnou prací říšské rady Vídeňské,
zásady liberalismu v Cislaitanií za
vésti, ukončen pro Rakousko rok
1867, na jehož konci zřízeno tak
zvané parlamentární ministerstvo z
většiny parlamentu Vídeňského a
povolání jsou do něho od císaře

Giskra, Herbst, Hasner, Berger,

Brestl, hrabě Taaíí'e, hrabě Potocki
a presidentem učiněn známý kníže
Karlos Auersperg.
Uvážímeli výsledek, které měla
vyjednávání stran lonského roku pro
Rakousko, jest krátce vysloven ten,
že říše jest rozdvoj'ena a že se oče
kávati musí, jaké další následky
takové rozdvojení míti bude., jelikož
téměř celé obyvatelstvo slovanské
s touto úpravou říše srozuměno není.
Jakož rok 1867- neukonejšil
částky, ktrýmž nejnově'i také
dáno nové jmeno: „rakous o-uber— různice stran v Rakousku, taktéž jsou
ské státy." Ač v obou těchto čá rozviklány ostatní státy v Evropě.
stech panovati má parita čili rov— Ve Francii jest národ nespokojen
nost, předce přijali Maďaři na sebe s velikými prospěchy Pruska, kte
jen 29 % státního dluhu, kdežto rýchž toto dosáhlo válkou proti
druhá část příjlti musela 70 0/0. — Rakousku; vláda sama má tuze zá
Říšská rada ve Vídni úsilovně pra pasiti s oposiční stranou a císař
covala k tomu, aby vydáním zá zdánlivé kolísá se mezi stranami,
konů rozličných část t'u,—kteráž z níchžto jedna přeje si válku
zastupovati má tak zvanou Cis—s Pruskem a druhá chce míti pokoj
laitanii upravila na základě tak a mír. Kterak řevnivč oba staty,
zvaného liberalismu čili svobodo Prusko a Francouzsko, proti sobě
myslnosti, jak ona jí rozumí a jí
tyto zákony právu cirkve sv. na
pojímá. Jsout to známé z novin zá *) Jak
odpor se staví, o tom poučuji bro
kony základní státní, zákon man
žurky: „ kola a církev,“ „Manžel
*) Viz obrázek 1. na str. 200 a obrázek
11. na str. 201.

stvi“ atd., jež vydává včhlasný Beneš
M. Kulda, a kteréž všem čtenářům
našim vřele odporučujem. (Pořadatel.)
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smýšlejí, poznati lze z tak zvané
otázky Lucemburské, kteráž po
vstala tím, že Francie tuto evnost
i s velkovévodstvím koupiti chtěla
od krále Hollandského, čemuž se
protivilo Prusko, pravíc, že severní
spolek má k posadcew této pevnosti
právo. Spor se konečně utišil tím,
že Francie od kupu odstala a Prusko
se zavázalo, pevné hradby pevnosti
té rozkopati. Od té doby brojí císař
Francouzský neustále, ant co vy
broušený diplomat jest přesvědčen,
že mír v Evropě dlouho zachovati
se nedá. Sešli se
sice vloni vPaříži
rozlíční mocnáři,

král pruský, cár
rusky, na něhož
tam od zběsilého
Poláka střeleno
bylo, sultán tu
recký a císař ra—

kouský, jemuž
dříve návštěvu
učinil císař fran
couzský v Solno
hradě, -—ale vše

cky ty schůze
mocnářů nejsou
s to, aby zbavily
národy evropej—
ské smutných o

bav před bu
doucnosti, kteréž
vstříc kráčejí.
Anglie znepo
kojena jest spik
nutím Fenianův,
»oné společnosti

irské, kterážvše
mi prostředky k

tomupracuje,

aby Irsko od An
glie odtržena ase
spojenými státy
Americkými spo
jeno bylo. Fenia
né nalézají v A
m'erice,ačnezjev
ně od vlády, nic
méně od obyva

telstva vydatné

Korunovace
Pešti.
Panny
Nanebevzetí
Marie
chrámě
I.v

podpory a Anglie jest v ustavičně
obavě, že nějaká armada Fenianův
učiní vpád do Kanady, krajiny v
severní Americe, která Anglicka
náleží. Postavení Angličanův v se"
verní Americe jest tím nebezpeč
nější, jelikož Rusko r. 1867 pro
dalo své území v Americe spojeným
státům Americkým, tak, že nyní
Kanada obklopena jest ze severu
i z jihu územím spojených států.
Taktéž má se Anglie co obávati
pokroků ohromných, kteréž činí
Rusové v Asii přibližujíce se po

f
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II. Korunovační pahorek, na němž koruno mem tureckým, čekají
spásy, která
vaný král uherský mečemk čtyrem dnům hodiny
.
je vysvoboditi má z
světa mává.
moci sveřepých

Mu—

hamedanův.
V Italii zase hnnli
se staří nepřátelé sva

; tého otceicírkve ka
1_ tolické; odpřisáhaný
nepřítel náměstnictví
„, svatého Petra, Gari
._ baldi, s bezpříklad
nou smělostí učinil

útok na území papež
ské, ato bezprostřed
ně po hromadě v
» Genfě, kamž se byli

<faa

sešli liberalové ze
všech krajin, aby ro
kovali, kterak by mír
na světě věčně za
chovati se dal! Z této
hromady k založení
věčného míru odebral
se Garibaldi do Italie
a sbíral houfy dobro
volníků, kteří na roz—

ličných místech hra
divuhodnou rychlostí k Indii, kteráž nice papežského ůzemí překročili;
pod jařmem kupců a kramářů anglie vojsko vlády italské, ač v počtu
asi
hranice obsadilo, ne
ckých
sténásea0jižtěla.
r. 1855
povstáním
osvoboditi
Největší
nebez chalo předce Garibaldisty překrá
pečí hrozí Anglii ze spojení a důvěr četi a nelze pochybovati, že italské
ného dorozuměníRuska sAmerikou, vládě na tom záleželo, aby Gari
kterážto oba státy rády se spojí proti baldimu zlé dílo jeho se podařilo.
Angličanům, onen, aby ze středního Avšak francouzská brigada zastihla
moře, tento, aby z Ameriky vypuzeni vojsko Garibaldiho, složené z lůzy
byli. Nejvíce záleží Rusku na scela-' odevšad zběhlé u Montany, a roz
bení Anglie proto, aby pomáhati ne prášila je do všech končin světa. —
mohlo Turecku, když Rusko hodinu
Avšak na konci našeho pře
vyhlídce, aby na Turecko vrazilo.
hledu zaznamenati nám jest jednu
Turecko samo již od mnoha let udalost smutnou, hrůzoplnou, krvavý
žije jen ze řevnivosti velmocí evropej konec neblahého začátku — konec
ských a jest v sobě tak zmalátnělé a císařství Mexikánského.
sklesle, že ani není s to, aby potlačilo
Čtenářům našim z dřívějších
povstání na ostrově Kretě, kdež oby přehledů jsou známy příčiny, pro
vatelstvo křesťanské se svatým zápa které rakouský arcikníže Maximi—
lem mučennickým bojuje proti Muha lian do Mexika se odebral; vzletná
medanům a přes všecky muky a mysl jeho měla jej k tomu, nabíze
utrápená drží prapor Krista ukřižo nou mu korunu přijíti, aut v ušlechti
vaného naproti chlipnému učení Mu losti své se domníval, že se _jemu
hamedovu. Národy slovanské a řecké poštěstí, tuto neštastnou od 50 roků
kmeny, které posud týrání pod jař stranami rozličnými týranou zem
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v nějaký srovnaný státní pořádek votem, zpečetiv ovolání své krví
přivésti. Ale nemělo to býti; císař vlastní — jak vy ičeno v životopisu
Maximilian zaplatil snahy své ži jeho na hoře položeném. —

Výstraha
před necudnými a dvojsmyslnými řečmi a žerty.
„Ale pravím vám. z každého slova prázdného, kteréž mluviti
budou lidé, vydají počet v den sondný.“ Sv. Matouše 12, 36.

Rozmilý čtenáři! dej pozor na
slova, nebot ona jsou veledůležité.,
poněvadž mnozí necudnými &dvoj
smyslnými řečmi samy nebe i jiné
.v časnou i věčnou záhubu uvéd-"ji.
Necudné čili oplzlé řeči jsou
ty, které proti stydlivosti a čistotě
jsou. — Člověk vede dvojsmyslné
řeči, když sice o dovolených věcech
mluví, ale přitom takových slov
užívá a se tak vyjadřuje, že také
zároveň i nepočestné věci jimi se
vyrozumívají, a že tim_,nepočestné
myěléoky a představy v poslucha
čich buděny bývají. Takové dvoj
smyslné řeči dlužno za rovné řečím
necudnýrn považovati a bývajilčasto
ještě záhubnější. Co tedy o prvněj
ších se dí, plati také o posledn'ějších.
Kdo řeči necudné vede, pro
zrazuje, že jest srdce j ho zkažené,
plné chlípnosti. Spasitel náš di:
„Dobrý člověk z dobrého pokladu
srdce svého vynáší dobré, a zly' člo
věk ze zlého pokladu (srdce svého)
vynáší zlé; nebo z hojnosti srdce
mluví ústa.“ (Luk. 6, 45). Jakož
shnilé, nečistá voda jenom ze shni
lého a nečistého pramene téci může,
takt může nečistá řeč jenogn z ne
čistého srdce pocházeti. „Usta člo
věka, di sv. Jan Zlatoústý. která
vypouští slova necudná, podobají se
otevřenému hrobu, kterýž shnilé
mrtvoly v sobě choval“ — „Ten
není daleko *skutku vzdálen, dí sv.
Jarolím, kdo ve slovech zalíbení na
chází.“ Jako kupec o svém ob'chodu
a rolník o rolnictví; tak mluví cblip
nik o věcech necudných. — Kdo
čistého jest srdce, má v ošklivosti
řeči nečisté a. oplzlé. Polax, svatý

Stanislav Kostka, byl tak čistotný,
že při uslyšení nepočestných řečí
omdlel a na zem sklesl. A ty máš

nad nimi iradost, směješ se jimi! —
Zdržuješ li se v nečistých my

šlénkách zcela dobrowlně, hřešiš
už těžce. ím vicejest to hřích těžký,
když špatné řeči mluvíš, nebo ty
jsou vždycky dobrovolné. ——„ e

mohu zabrániti,“ dí sv. František
Saleský, „aby mně pták přes hlavu
neletěl, ale to mohu zabrániti, aby
si na mé hlavě hnízdo nedělal.“

Chce tím říci: Myšlénky mohou ně—

kdy protí mé vůli přijiti. Bojuješ-li
proti nim, a nezdržu'eš-li se v nich,
nejsou hříchem. Pakíi se v nich ale
se zalíbením zdržuješ, jim jakoí'ka
hnízdo v mysli, v srdci dělati do
voluješ, jsou už dobrovolné a hřích.
Slova můžeš ale mluviti, nebo mů—
žeš mlčeti, jak chceš. Slova jsou
dobrovolná. Kdo necudné řeči mluví,
vraždí svou vlastní duši. Takovému
jazyk připravuje téměřřetěz, kterým
na místo věčného trápení vlečen bývá.
Jenom kdo jsou čistého srdce, budou
Boha viděti. —-

_

Takovýto necudný jazyk uvr
huje nejen samého sebe, ale i mnohé
jiné do věčné záhuby. Lidéuž zka
ženi bývají příkladem ku podobným
řečem bezbožným ještě více podně
cování, vidouce se podporovány. U
takových jest to olej do ohně líti.
Jeden hledí druhého v tom převý
šiti. Oni se také tak snadno neobrátí,
poněvadž to za tak hříšné nepova
žují, jelikož to více lidí činí.
Slyší-li nevinné duše tvé ďá
belské řeči, 6 jak mnoho zlého jsi
napotom ztropil; jak mnoho duší za
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vražduješ! Kristus je — obrazy
Boží —- svou krví vykoupil, je na
křestu svatém drahocenným rouchem
posvěcující milosti a nevinnosti ozdo
bil, je chrámy Ducha svatého učinil;
ty pak hyzdíš obraz Boží, šlapeš o
krvi Kristově, poškvrňuješ ono dra é
roucho, otravuješ nesmrtelnou duši

plamenů pekelných. — Svatý B_er
nard dí: „Také-li jenom jedno jediné
slovo necudné proneseš, jsi předce
příčina, že snad všechui, kteříž jso'u

přítomni
a tebe Tot
poslouchají,
do
říchu upadají.
jest většítím
hřích,
než kdybys šípem na jednou více
lidí zavraždil. Neboť tehdáž bys
svým chlípným jedem. —- Nic ne předce jenom jejich těla usmrtil, co
činí člověka před Bohem i lidmi tvými hanebnými řečmi duše vraž
dobrolíbeznějším, nic duši krásnější díš.“ Takoví smilní lidé natropí nej
a andělům podobnější, jako sv. ne—větší zkázu ve světě, nebot jediný
beská a andělská nevinnost, čistota; škodí často více nežli sto zlých
ty pak loupíš tento drahocenný po duchů, jelikož zahynutí tolikerých
klad svými pekelnými řečmi, hledíš duší spůsobuje. Bože můj! jak často
z andělů ďábly dělati. „Kdoby po—se takové hrozné řeči mluvívají,
horší! jedno z maličkých těchto, když jich jest více pohromadě při
jenž ve mne věří (a ty je pohoršu práci nebo ve společnosti. Tu ne
ješ, horšími činíš svými řečmi), lépe znají jiných žertů, než nepočestnýcb
oy jemu bylo, aby zavěšen byl žer a oplzlýchřečí. Jak mnoho duší se
nov osličí*) na hrdlo jeho, a on po tu vraždí, a nic si z toho nedělají! ——
hřížen byl do hlubokosti mořské.“
Tu dí snad mnohý, chtěje se
„Běda světu pro pohoršení!“ (Mat. omluviti a své svědomí uspati: „Já
18, 6. 7.) Nad tebou vyslovuje Spa při tom nic špatného nemyslím, to
sitel toto hrozné běda.
se stává jenom ze žertu.“ — Jak,
Budeš-li už z každého prázd ze žertu? Ach nešťastníku, co to
ného slova museti počet vydati, jaký díš? Tak daleko to už s tebou při
počet bude tebe pak očekávati pro šlo, že hříchem žerty tropíš; že jest
tak mnohá pohoršlivá slova, u soudce, ti to žertem, když duše hubíš?
který zde na zemi takovéto běda Opravdu ďábelský to žert; tento
nad tebou vyřkl! Tvými slovy ke žert zarmucuje nebe, svaté anděly,
ztracení přišlé duše budou z ruky a dělá peklu největší radost! —
tvé tehdáž opět žádány. V pekelné Žert? Ale soudce tvůj vezme to
propasti budou tyto tebe proklínati někdy na opravdu, a tvé nynější
a tobě zlořečiti po celou věčnost: ďábelské žerty promění se tehdáž v
„Proklatý budiž ty, tys vinen mým pláč a skřípení zubů. —- Ze žertu!
zatracením, ty vražedlníku duše mé !“ „Zastřel člověka, a uspokoj se napo
— Svatý Augustin nazývá lidi, kteříž tom, že řekneš: to bylo jenom ze
tuto nepravost na sobě mají, po žertu. ——Ty nic zlého při tom ne
mocníky ďáblovýrni; neboť co tento myslýš? Jak? tobě lze, o něčem
svými vnuknutími dovésti nemůže, mluviti, a na to nemysliti? Jak pak
toho podosahují onino svými ne jest to možná? Ale de'me tomu také,
cudnými řečmi. — O takových nebudou 'ale tvý posluchači násled—
kem tvých řečí na nic špatného my—

bohapfázdných
dí rozní
svatý sliti? Kdo tím vinen, kdo musí z toho
Jaku
(3,6), žejazycích
jsou oheň

odpovídati, kdo- jiný, nežli ty? —
Co bys řekl, kdyby někdo tebe spů
sobem nejneslušnějším han_il a tupil,
se ale při tom pronesl: Ze mu to
nejde od srdce, že se to jenom ze
žertu nebo pro kratochvíl stalo. Byl
*)—Žernov osličí jest svrchní kámen ta
bys
takovou výmluwu spokojen, ob
kového mlýna, kterýž místo vody,
dobytkem, voly neb osly atd. se táhne. zvláště, kdyby on_vtom pokračoval ?

cený od ohně pekelného; oheň, který
peklo samo podpálilo a rozdmíchalo,
nebot kdo neoudné řeči mluví, uvr
huje sebe i kdo ho poslouchá, do
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Semeno jedovaté byliny když šlenky budí. Ony jsou samy v sobě
se zaseje, země ho přijme jako jiné hříchem. Jdi do lesa, a'míuv se
semeno byliny užitečné; a trvá to stromy oplzlá slova., a můžeš tím
delší čas, nežli se záhubná a zdraví těžce hřešiti, a stromy nejsou předce
i život smrtící bylina objeví a uzraje. už také děti, to slyšící. -— Tys že
Takovým ale pro duši jedovatým nat? vdána? Myslíš, že šesté při
semenem jsou tvé oplzlé řeči, které kázání pro ženaté a vdané už ne
do srdcí blížního zasíváš, a po čase, platí? Mohlo by ale předce se státi,
ono vzejde a bylinu zl ch, duši že mnozí manželé v pekle budou
smrtících žádostí a hanehnych skutků se páliti pro hřích smilství, kterého
vydává. — Vzteklý čili běsný pes
se ve stavuslovy
svatého
manželství,
my
když člověka kousne, aneb jenom šlenkami,
a skutky
dopouště
i.
zubem uškrábne, on se hned ne Uvažme dobře co svatý apoštol Pavel
vzteče, ale až po čase, — po ně píše (Efes. 5, 3.): „Smilství pak, a
kolika dnech, těch dnech, měsících všeliká nečistota nebuď ani jmeno
neb rocích. A předce tohoto pře vána mezi vámi, jakož sluší na svaté,
hrozného, tělo hubícího i smrtícího totiž na křestany; aniž mrzkost, neb
neštěstí jest příčinou ono ukousnutí šprýmováni, kterážto věc jest nená
neb uškrabnutí. Podobným ukous ležitá.“ — Ano i nejnepatrnějšího ne
nutím duše bližního jest tvá oplzlá slušného slova mají se křesťané, vy
.řeč, tvůj nestydatý šprým. Jed vzte stříhati. „R0zvaž,“ dí sv. Augustin,
klotiny smilstva zůstane vězeti v jeho „že ústa tvá jsou ústa křesťana, do
duši a až dozrá, teprv později ukáže kterých tak často Ježíš Kristus ve
se ve své hrůzné a. duši hubící a svatém'pI-ijímání vchází.“ — Jak
do věčné smrti uvrhujiei podobě. Ty velikou zkázu jedine oplzlé slovo
pak následky tvou vinou povstaly, stropiti může, uč se z následujícího
tys dal příčinu k nim, ty je máš na příběhu: Včera večer prvé nežli
svém svědomí a budeš museti z nich jsem usnul, přemýšlel 'sem dle svého
odpovídati i tresty za ně podstou obyčeje o minulém nu a zpytoval
pltl -— na věčnosti!
své svědomí. Mohl jsem v celku na
Jiní považují tento hřích za své chování pokojně se ohlednouti.
nepatrný, poněvadž tolik lidí to činí Jenom _jediio mne znepokojovalo:
a 81 nic z toho nedělají. Je to ale Bez ohledu na častější napomínání
proto méně hříšně a trestu hodné? mého zpovědníka povolil jsem opět
V Sodomě a Gomorře hřešili vši ve večerní společnosti své náklon
chni; ani deset spravedlivých ne nosti k lehkovážným neslušným žer
bylo tam. Ušetřil ale Bůh proto„ tům; dvojnásobně těžce tížil tento
města, proto že všichni hřešili a si hřích na duši mé, když jsem si zpo—
nic z toho nedělali? Právě proto měl, že dnes mladík, sotva pacho
deštilBůh ohněm a sírou na ně. — leekěmu věku odrostlý, ve společ
iní to mnozí! Víš-li pak, že dle nosti byl, aby staršího bratra domů
slov Spasitelových nejvíce lidí kráčí zavolal, když on neslušné řeči se
po široké cestě, která vede v za vedly. Litoval jsem svého hříchu,
hynuti? — Jiní dí: „Myt to smíme, učinil pevné předsevzetí k polepšení
kdyť my to víme, my jsme ženatí a prosil Pána Boha upřímně za od
——vdányí Však my se chráníme, puštění, a usnul jsem. A zdálo se
aby děti přitom nebyly.“ Zloděj mně, že mne někdo zbudil řka:
ví, co jest krásti, zdaliž ale smí Vstaňl já ti ukáží, cos učinil. Pro
proto svobodně krásti? Může býti, budil jsem se ve snu, “ohlížel jsem
že takové řeči pro děti jsou záhub se a neviděl nikoho. Tu jsem za—
nější, jsout ale přece, jak výše uká slechl silný šramot jako hučení mořo
záno, pro všechny škodlivé a zá ských vln, když víchor je zbouří a
hubné, poněvadž se jimi špatné my jimi smítá, já se zachvěl, a zaslechl
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mezi hučením vzdýehání a bědování. „tys přivedl otce dozlosti a.matku v
Konečně sestoupil ke mně nebesko zoufalost! Ty máš nepoaíušnost sy
krásný mládenec on se na mne novu na odpovídání.“
podíval vážně a kyna mně řekl:
A anděl mne o ět uchopil a
„Pojď, já ti ukáží, cos učinil. I ucho vedl před skvostný ům velkoob
pil mne za ruku a odkvapií se mnou chodníkův. My do něho vešli, a při
a. postavil mne před známý dům šli jsme do světnice, kde několik
našeho města. Dvéře se otevřely mladíků pilně psaním bylo zaměst
samy od sebe a zase se za námi za náno. Tu vstoupil vznešený pán,
vřely; my šli skrze několik světnic obrátil se k jednomu z písařů řka
a vstoupili do ložnice, kde mladík přísným hlasem: „Panel ukažte co
před křížem klečel a nsedavě pla jste napsal.“ Zavolaný učinil to.
kal. S hrůzou poznal jsem v plačí „Mezi čtením zamračoval se obličej
cím chlapce, kterýž do večerní spo ,pánův vždy více; najednou roztrhl
lečnosti přišel, svého bratra zavolat. papír, hodil kusy na zem a řekl
„Toho's ty na cestu zkázy přivedl,“ Ihlasem, zlostí se třesoncím: „Vaší
řekl můj nebeský vůdce, „jeho, tě nedbalosti mám už dost; ode dneška
lesnost jsi z dřímoty vyburcoval! _nejste už v mé službě.“ — „Toho
Slzc, které nad svým prvním hříchem a rodičejeho přivedljsi na žebráckou
prolévá, brzo vyprahnou a nepote hůl;“ řekl můj průvodce, „nebot on
byl od jednoho z oněch pěti žáků,
kou nikdy více.“
A odvedl mne opět k jedné které jsem ti ukázal, sveden, &hřích
škole, kde učitel a pět žáků byli. udusil v něm lásku k práci a k po
„Jak pak jsi k tomu, přišel?“ tázaí řádku; hlava jeho seslábía, jeho
se učitel hlasem, vnitřní politování smysly otupěly. Přemýšlení a uva
jevicím, jednoho ze žáků. „Jindřich žování přicházelo mu čím dál vždy
mne k tomu svedl.“ „A ty, a ty, a těžším. Nyní, an ho vážený a sho
ty?“ A všichni odpovídali: „Jindřich vívavý pán ze své služby propustil,
nás k tomu svedli“ — „To oto uči ztratil své důstojenství a zaopatření,
tele jsi zarmoutil,“ řekl anděl ke a jeho nebozí rodičové čekají ve své
mně, „a těchto pět žáků jsi ty svedl. chudobě marně na chléb, který on
Kdybys nebyl ono nepočestně slovo jim vydělával.“
A anděl vzal mne opět za ruku
promluvil, nebyl bys mladíka, kte
rýž těchto pět žáků naučil hříchu, a vedl mne na veřejnou prostoru
na cestu zkázy přivedl, a oni vši jakéhos města. Tu jsem viděl opilého
chni by byli posud stydliví a čistí člověka viklavým krokem po ulici
bývalí“
se potáceti, a slyšel ho strašlivě klíti
Já se náramně chvěl strachem a se rouhati. Uličníci šli za ním,
a hrůzou, když mne nebeský vůdce dělali všechno po něm, a měli z něho
opět vzdálil a před okno jiného domu smích a tropili s ním žačky. „Toho
přivedl. „Podívej se tam !“ řekl on. jsi ty učinil opilcem a rouhačem,“
A já do světnice nakoukl a spatřil řekl anděl ke mně. „Ach, odpověděl
jsem rozhněvaněho otce, plačící mat jsem, „kdyt pak víš, jak velice této
ku a necitelněho vzdorovitého syna. nepravosti nenávidím, kterou člověk
„Proč jsi nám to učinil?“ řekla matka svou důstojnost tak zašlapu'e, a se
zlykajíc. „Ty nesmíš více s oním pod zvíře snižuje, 'ak mo u býti
mladíkem zacházeti,“ řekl otec a jejím původcem ?“ „ dybys nebyl,“
vzdálil se rozhněvaný. Po bleděm řekl anděl, „ve večerní společnosti
obličeji přelítlo vzdorovitě usmání; mladíka na cestu zkázy přivedl, ne
on zatvrdil své srdce před káráním byl by tento opilec sveden býval, a
otcovým a posmíval se prosbám nyní nehledal by v pití své svě
matky své. Vida to počal jsem hla domí ohíuěiti.“
sitě píakati. „Plač jen,“ řekl anděl,
Studený pot úzkosti mne polil;
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srdce tlouklo náramně, mne obešel
mráz a 'a se zděsil a zachvěl a
prosil vů ce svého a vřelými slzami:
Ach upust ode mne! viděl jsem už
dost.. Měj slitování se mnou! „Toto
podívám,“ odvětil on, „jest ti nyní
trpké, ale ono bude napotom, tobě
i mnohým jiným, kterým ho budeš
v pravovati, spasitelně. Kdo ná
s edky svého hříchu viděti nechce,
není na cestě polepšení.“ — Tak
pravil on & vyzdvihl mne od země,
a chvatal se mnou pryč do obydlí
mladého člověka, kterýž v křesle
seděl! jeho hlava byla sklopena k
levé straně, ruoe spočívaly na opě
radlech křesla. zam se asi třiclti
leltý, ale nebylo ani znamení plné
múžné síly na něm k spatření. Vy
chřadlý a bledý seděl tu s vypou
lenýma, vyhaslýma očima. V jeho
tazích vystupovala zoufalost vždy
patrněji. Ja se chvěl na všech údech.
„Chvěj se jen,“ řekl anděl, „tys
jeho zdraví zničil.“_
uchopil se mne opět a nesl
mne daleko přes města a vesnice a
uvedl mne před jakousi hospodu,
před kterou pevně uzavřený vůz
stal. Dva mladíci šli právě okolo.
„Hle, tu jest nějaké divoké zvíře
k vidění,“ zvolal mladší—na svého
soudruha. Bolestně odvětil vozka:
„Jak dobře by bylo, kdybys byl
pravdu řekl.“ Mladíci zarazili se, a
šli zvědavě k vozu. Ale jak se po
divili. spatřivše v něm pomatenou
pannu. Veliké modré oči bez lesku
v hlubokých jamkach, a celá. zev
nější postava prozrazovala přená
ramnou bídu. „Bože,“ zvolali mla
díci, „jaké to podívám,“ a prosili
vozku snažně o vysvětlení. Týž vy
pravoval, jak tato panna, jeho ne
štastna sestra, přlsahami a sliby ji
stého mladíka svedena a hanebně
podvedena byla. „Neštěstí měsestry,“
pokračoval, „uvrhlo mé sklíčené ro
,diče do těžké nemoce, tak že zlí-'
rmutkem a hořem brzo zemřeli.
Naše štěstí a jmění přišlo na mizinu,
a já, musím rád býti, že dům pro
pomatené chce politování hodnou

šílenou přijmouti. — „T s ji učinil
pomatenou,“ řekl anděř ke mně,
„tys rodiče hořem usmrtil, tys chu
dbbu, neštěstí a zkázu na jinak
šťastnou a zámožnou rodinu uvedl;
nebot člověk, kterýž ji podvedl, byl
onen písař, kteréhož pán ze služby
zahnaL“
Tu padl jsem na tvář svou a
hořekoval. Ale anděl shybl se ke
mně a posilnil mne řka: „Jeětě něco
musím tobě ukázati,“ a pádil se
mnou dále a postavil mne v jakéms
městě do velikého stavení. Bylať to
nemocnice. Průvodčí můj pozasta
vil se se mnou před jednou postelí,
na které nemocný ležel: kněz seděl
vedle něho. „Pohled na tohoto ne
mocného,“ řekl anděl. Já. naň po
hledl a sklesl bez sebe na zem; —
byltě to onen vzdorovitý syn, kte
rýž se hněvu svého otce a bědo
vání matky své uětěpačně posmíval.
Přijda opět k sobě, slyšel jsem, jak
kněz nemocnému přimlouval dojíma—

vými, laskavými slovy a jemu ve
likost milosrdenství Božího rozkla
dal. Nemocný zůstal necitelný a od
větil drsnatým, sípavým hlasem:
„Dejte mi pokoj, já. chci spati,“ a
skryl hlavu, svou pod peřinu. Kněz
seděl mlče, truchle a přemýšleje.
Napotom pokračoval ve svém při
mlouvaní a připomínal mu lásku
umírajícího Spasitele, kterýž i vra
hům odpustil, a lotra na kříži na
milost přijal. Tu se najednou vztý
čil nemocný v posteli a upřel se
zoufanlivým hněvem zraky své na.
kněze. „Pryč! já vas nechci, já. pro
vas neposlal, já chci míti pokoji“
tak zasípal, vrhl s sebou na stranu,
hřbetem ku knězi se obrátiv a byl
—- mrtev. „Z této "smrti musíš ty
odpovídati, „řekl můj vůdce, a uvedl
mne do mé světnice nazpět.
Prvé nežli jsem byl s to, abych
strachem, úzkostí a mdlobou slova
ze sebe vypravil, řekl anděl: _„Věz

pak smrtelnlku, že nižádný člověk
nemůže následky jedinkého hříchu
přehlednouti. Ty se ještě chvějeě a
hrůza tebe obchází nad tím, cos
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viděl,
ani tisícátý
díl té abí (předce
y neu 'sem
ázal,ti kterou
tvůj
hřích v krátké době ztropil, a v ně.
kolika málo letech ztropí.“ Nyní
chtěl mne opustiti, já pak jsem ho
se slzavýma očima prosil, aby ještě
zůstal a mně ukázal, jak bych mohl
ztropeně zlo opět napraviti. A on
obrátiv se ke mně řekl: „Věž, smr
telníku, že kromě Neskončeného ni
žádná bytost nemůže nějaký hřích
zrušiti nebo všechny jeho následky
zničiti, Nedej oku svému večer se
zavříti prvé, nežli tvé provinění
oplakalo, a nedej rukoum svým v
modlitbě klesnouti prvé, než bys
od Všemohoucího vyprosil, aby proti
nezadržitelnému pokračování hříchu
tvých pevnou hráz položil. Avšak
upěnlivě prošení tvé jest marně, ne
přiložíš-li sám ruky své k dílu, a
nenapraviš-li všemožně pohoršení,
kterés učinil. Buď od této chvíle
cudný a čistý v každé řeči, v kaž
dém žertu, a dej v celém obcování
svém příklad, aby všichni lítost tvou
viděli a se na ní vzdělávali.
iň
dobře, neboť i dobré má nepře

hlednutelné následky. Buď moudrý
a neopovrhuj výstrahou mou, nebot'
šustotem anděla smrti bude ona V
nebo tvé zaznívati, a s tebou bu
dou ji všichni národové čísti, až
bude na soudu seděti Ten, kterýž
z každého marného slova počtu
žádá.“ — To praviv zmizel. —_

Ejhle, rozmilý čtenáři kře
stanšký, jak mnoho zlého můžeš
jedinkým oplzlým slovem natrOpiti.
Jiní naučí se mu od tebe, a tak
nepřestáváš ani po smrti na zemi
ještě ustavičně. skrze ústa těch,
kteříž se tomu od tebe naučili,
oplzlé řeči mluviti, duše vražditi,
zkázu a záhubu páchati. — Co
nyní počíti! ty, jenž jsi to posud
činíval, nečiň toho více, polepší se,
čiň pokání, pros za odpuštění, modlí
se také každodenně za ty, kteří
tvé řeči slyšeli, aby úhony ne
utrpěli. Jsi-li hospodář, mistr ře
meslnický, pak byl tvůj hřích dvoj
násobně veliký, pak byl vlk za

ovčáka ustanoven. Jakožto hospo
dář neb hospodyně- nesmíš připu
stiti, _aby tvé dítky, tvá čeládka
takové řeči vedli. Musíš jim to
přísně zapověděti. Nepolepší-li se,

propust je, jakmile lze, ze služby
a tovaryše, by i sebe lépe rozu
měli práce, propust z díla. Zdaliž
bys takového čeledína držel, o kte
rěm bys napřed věděl, že svou ne

opatrností tobě dům zapálí?—
Vy čeledínově nedávejte se do
služby v domech, kde takové řečí
se mluví neb trpí,*a bydlíte-li tam,
odstěhujte se co nejspíše, byt to i
s časnou, pozemskou ztrátou bylo
spojeno. Uvažte: Co prospěje člo
věku, by i celý svět získal, na své
pak duši ztrátu trpěl! — V Americe
se nachází jedovatý had, jehož
uštknutí usmrcuje. On sluje chře
stýšem, poněvadž když se spěšně
sem tam pohybuje rohovými pře
hyby svého ocasu chřestící zvuk
vydává. Tot pro lidi a zvířata
štěstím, neboť jim to slouží za vý
strahu k útěku, aby neb li uštknutí
a neumřeli. Tak jest chlípník chře
stýšemv pro duši. Také jej můžeš
poznati po zvuku jeho úst, po jeho
Oplzlých, pohoršlivých řečích. Budiž
to také tobě výstrahou. Utíkej,
ano utíkej před takov mi více,
nežli před jedovatým ha em, více
než před vzteklým psem; nebof tito
mohou toliko tělu škodlivými býti,
onino ale otravují a usmrcují tvou
duši.

——

Poslyš ještě pravdivý příběh,
kterýž tobě k poučení sloužiti může.
(Ziv'oty svatých měsíce aprile den
prvy')

—

_

_

Když jednou svatý Valencii
ve veliké zimě kamsi cestoval, ode

bral se do domu vznešeného člo—
věka, se ohřát. Sešel se zde s úřed—

níkem téhož místa, kterýž s domá
cím pánem neslušné řečí proti čistotě
vedl. Světec projevil svatou nevoli
řka vážnými slovy k nim: „Nevíte,
pánové, že Pán Bůh někdy také
z každého prázdného slova bude
počtu\žádati?“ Než nezbedové ne—
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dbali na toto upamatování, ale *po stydí, za toho se budu také tehdáž
kračovali ve své neslušné rozmluvě, před svým Otcem nebeským sty-'
'
řkouce, že jest to jenom žert. Nad děti!“ dí S asitel náš.
tím rozhorlil se panický služebník
2. By o-li by .ale všechno tvé
Boží řka jim: „Chtěl jsem se sice snažení, to zameziti, marné, pak
u vás trochu ohřátí; ale jakkoliv musíš odejíti, můžeš—li. Nesmíš ale
jest venku zima, chci raději nej takových řočí dobrovolně “poslou
,
větší mráz snášeti, nežli vaši bez chati. —
3. Nebylo-li, by ale možná
božnou rozmluvu déle poslouchati.
odejíti,
musíš
svým
chováním uká
Dejte pozor, co bude brzo násle
dovati. Já vás napomenul.“ Ti dva zati, že takových řečí neschvaluješ:
necudi smáli se tomu, a dělali si ukaž vážnou, _zamračenou tvář. Kdo
ze světce smíchy. Ale sotva, že se takovým řečem směje, není o
tento poodešel, ukázal se trest Boží. mnoho lepší, než- hdo je vede.
Rozmilá duše, kteráž jsi ml
Domácí pán oslepl na obě oči.
Úí'edníka přepadla hrozná bolest cena, při takových řečech býti pří
na jistém ůdu těla, a trápila ho tak tomna, mám útrpnost s tebou; ne
dlouho, až ducha svého vypustil. dej se svésti. Když jiní takové řeči
Oba poslali sice ]; světci, a prosili vedou, modlí se v srdci, vzývej
ho za osvobození od tohoto trestu. Ježíše a. Marii, abys nezhřešila,
Ale on jim toho odepřel, poněvadž žaluj to Matce Boží. Modli se také
seznal, ze je spravedlivý Bůh ro za ně, aby se obrátili a už více
jejich bezbožnost jiným na příklad zkázy netropili.
odstrašující tak trestati ráčil.
Uvaž to, rozmilý čtenáři, do
Jsi—li, křesťanský čtenáři, při bře v srdci, a nebuď jeden z těch,
takových řečech přítomen, následuj kteří se tomu jenom smějí a žer
příkladu svatého Valericha & za tují, když se podobné pravdy s
kazatelny nebo někde jinde před
chovávej následující pravidla:
1. Hled' takové řeči zameziti. nášejí; sic budeš také jedním z těch,
Napomeň takové lidi s velikou přís o kterých sv. Augustin dí: „Přijde
ností řeči, že se tím prohřešují. čas, že onino své stnání a žertování
Nemůžeš-li ale takovým spůsobem hořkými slzami oplakávati budou,
ničeho spraviti, hled řeč na něco kteříž nyní na naše napomínání
jiného obrátiti, vypravuj něco, a nedbajía se nám vysmívají.“ A
podobně. Tím vykonáš úřad apo Kristus Pán (Luk. 6, 23) dí:
štola; snad tím zachráníš duše. „Běda vám, kteříž se nyní
Nestyď se, jako učeník Kristův se smějete; nebo kvíleti a pla
objeviti, kdybys byl proto vysmí kati budete“
Fr. P.
ván. „Kdo se za mne před lidmi

Anekdoty.
Jakýs vesničan se chlubil, že o jakémsi vysoko postaveném pá—
přijde jeho syn domů. I táže se ho_ nu; i; tu povstane chlubivý krejčí
druhý: „A co jest váš syn?“ ——a dělaje jako by s ním byl velmi
„„On je šustr.““ — „Co jest to šustr, znám a v důvěrném poměru dí:
snad švec?“ — „„I ne, víte, švec „E co ten pán, já když jsem dě
ten dělá pro sedláky a pro sprosté lal v Praze, tož jsem já s ním pil
lidi, a šustr ten dělá pro pány.“ -— pivo z jedné války.“ (Také ka
V jistě společnosti byla řeč marádstvol)

Výroční trhové na Horni.

„..Výír'oení trhové

2.09

na Moravě.

Dle nejvyšších nařízení neodbývají ee trhové nikdy v neděli a ve svátek, nýbrž v den
předcházející nebo núrledující.
Archlebov(okr. Ždánický) 1. v out. před 3. v 2. ond. po sv. Michala, 4. na sv.
Lucii. Týh. trh každý čtvrtek
sv. Fil. a J.ak, 2. v out. předev. Rochem,
3. v outerý před sv. imonem a Judou. Blansko, 1. v pon. po sv. Tomáši: Aq..,
2. v pond. před sv. Martinem. Trhy ",na
4. v out. po početí p. Marie. Den před
tím trh na dobytek.
vlnu:1.vpond. na nebevstoupení, 2. v
Ausov (Aussee, okr Moheln..)l na Fil. a
pond. po svatém Matouši.
Jak., 2. na Jiljího, 3. na Tomáše Ap. Blučina (Laučic, okres Židlochov.), 1. v
Týdní trh každou středu.
out. svatoduš., 2. ve čtvrtek po Václave,
Bánov (okr. Uh Brod.) 1. v out. po stře
3. v out. po sv. Mikuláš'ší.
d0postí, 2. v out. po sv. Petru a Pavlu,
Dolní (Bobrau, okres Novoměet.),
. 3. v out. po pozdvižení sv. kříže, 4. v out. Bobrovú
1. v out. před sv. Jiřím, 2. v out. před
po sv. Lucii; Trh na dob. před každým
nv. Bartol., 3. v out. před všemi Sv., 4.
ročním trhem.
v
out.
před
sv. Tomášem. Dob. trh v
Batelov, (okr. Jih1.),-1. pondělí v 1. postě,
pondělí před každým výr. trhem.
2. pond. po sv. Janu křtít., 3. v pondělí
po nanebcvz. p. Marie, 4. na sv. Bar Bobrova Horní (okr. Novoměst.), 1. v out.
po 3. kral., 2. v pond. po ev. Víte, 3. v
boru.
pond. po ev. Mart. Dob. trhy: 1. v pon.
Bouzov (okr. Litovel.) 1. vpondělí před ev.
Fab. a eb.. 2, třetí pond. po Velikonoci, \ po 3 král., pak na ostatní'roční trhy.
3. v pon. před sv. Maří Magd., 4. v p. před Bojkovice (okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
sv. im. a Judou. Trh na len a na přízi
před masopust. ned., 2. v pond. po Bož.
každou středu.
Tělo, 3. ve čtv. po sv. Vavř., 4. v pond.
Beroun (Barn, okr. Dvorecký), 1. na obr.
po sv. Diviši. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a. na obilí. Velké týhod.
sv. Pavla, 2. v pond. po 4. ned. Velk.,
3. v on. po sv. Anně, 4. v pond. po sv. ' trhy: 1. ve čtv. před Vánoci, 2. ve čtv.
Leopoldu.T1hy na přízi ten den před před Velkou. Koňský, trh každý čtvrt. v
v '".l tr y.
.
p_ostě; týh. trh každé pondělí.
Bergštat (Horní Město,okr. Rymař.)1. na Rašovice (okres Ždánický), :. v pondělí
popelec, 2. v pon. po křížové ned., 3.
před Božím vstoup., 2. první pondělí po
v pond. po sv. Maří Magd., 4: v ned.
sv. Martině.
po obětování p. Marie. Koňský a dob. Boskovice (okres Ždánický), 1. v pondělí
trh každý jarmark. Trh týdní a na přízi před Božím vstoupením, 2. první pon. po
každou středu.
ev. Martinu.
Bílovice (okres BřecL) !. v pond. po 3.
ned. postní, 2. v pond. před stětíxn sv. Boskovice, 1. v pon. po ned. devítn., 2.
v pond. po sv. Vítu,3. v pon. před ev. Vác
Jana, 3. v pond. po sv.. Šimoněa Judě.
lavem, 4. v pond. po ev. Kateř. Velké týh.
Trhy dobytčí v ty samé dny. '
trhy ve čtvr. před Velkou., Svatod;vratky
Biskupovice (okr. Hrotovický), 1. na sv. &.
Vánoc. Koňští trhové ve čtvr. před“kaž
Matěje vúnoru, 2.na sv. Petra a Pavla,3
dým jarmarkem. Týhodní trh každý čtvrt.
out. po sv.Br.tol, 4. v out. po sv.Havla.
Býtzš Velká (Gross--Bitesch,) 1.v outerý po
třetí 3.
pond.
v únoru,v
rom., 2. v out. před Velk., 3. v out. Brnov (2Brunn),
2.pond. 1.
v vkvětnu,
v 1. pondělí
zúří,41..pondělí v prosinci.Každý trvá.
po nanebevzetí Páně, 4. v outerý po sv.
dvanáct dní, svátky a neděle nevyjímajíc.
Fr. S., 5. ve“čtvrtek před Vánoci. Tý
Obchodníkům'jsou čtyry dní předzačátkem
hodní trh každý čtvrtek. Dobytčí trh
každého trhu k vykládání a prodaji all'
před každým výročním trhem.
in grosso povoleny. Hlavní trh na vlnu:
B'ltov (Vóttan) 1.první out. po sv. Janu Nep.,
1. out. v červenci, který trvá, osm dní.
2. první out. po nejsv. jménu P. Marie.
. Trh na. vlnu: 1. v sob. před ev. Trojicí,
Bytyškn Osovn (okr V. Meziříčský),jar
2. ten den před početím P. Marie. Koňští
mark dne -25. července, 2. v outerý po
trhové: v pond. po každém trhu. Kromě
\šech svat. Dob. trhy den před tím.
toho bylo na stanovišti pro dobytčí trhy
Bytyška Veverskn (okr. Tišňovaký),1
před vybírajícím úřadem potravním na.
v pondělí po sv. Apollonii. 2. v pon. po
předměstí Olomúckém následujících 8
sv. Janu Nepomuckém, 3. v pond. po
trhů koňských zařízeno: 1 první středu
ev. Bartol. 4. v pond.
řed sv. im. a.
v lednu, 2. první středu vúnoru. 3 první
Judou. Dobytčí trhy před každým výr.
stř. v dubnu, 4. první stř. v červnu, 5.
trhem.
první stř. v červend, 6. první středu v
Bliškovice (Lispitz, okr. Budějov.), '1. v  srpnu, 7 první stř. v říjnu, 8. první stř.
v lietop. Týd. trh každou středu apátek._
pon. po Bož. vstoup., 2. na den sv. Vavř.
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každý čtvrtek, potom dva velicí trhové
dubnu, 2. prvn pond. v červenci, 8. 2.
ve čtvrt. před Vánoci a na zelený čtvr.
pondělí v říjnu. Každý trvá. 6 dní.“ Za Budlsov (Bautech), 1. na sv. Filipa a Ja—
kuba, 2. v pon. po nar. P. Marie, 3. na
počátkem každého trhu jsou jemuž před
chaz eiící čtyry dni k výkladu zboží určeny.
sv. Ondřeje. Velké trhy: 1. v sobotu
před květnou nedělí, 2. na sv. Tomáše
Brod Uhersk ' (Ungariech Brod), 1. v
Ap. Trhové na len a na přízi každou
out. před 3 krali, 2. ve čtvrtek po smrtné
neděli; 3. v out. po 6. neděli velkou., 4.
sob. Trh na. vlnu zjara a na podzim
po ostříhání ovcí po druhé sob. Trh na
v out. po proměn. Krista Pána, 5. v out.
koně a na. jiný dobytek v sobotu před
po ev. Šim. a Judě. Dob. trh před každ
\ ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek
květnou nedělí. _Týdnítrh každou sobotu.

Brno Staré (Altbrunn) 1. první pond. v

Brodek

(Pródlitz, okr. Prostěj.),-1. v out. Budišov (Budischau, okr. Třebíčský), na
sv. Ondř. Veliké týdní trhy: na den sv.

před hrom., 2. v out. před nar. P. Marie.
3. v úterý po sv. Alžbětě.

Tom. ap. a. v pond. v pašiovém témdní.
(Pirnitz, okr. Jihl.), 1. v pond. Buchlovice (okr. Hrad.), 1 v out. po obr.
sv. Pavla; 2. v out. po ev. Cyr. aMeth.,
po novém roce, aneb en po nov. roce,
“připadne-li tento svatek na. pondělí neb
3. v _out. po Bož. Těie, 4. v out. před '
sv. 1m.a Judou. Dobytčí trh každý pon.
úterý, 2. první pondělí v březnu, 3. v
před ročním trhem.
první v pondělí v květnu, 4. v pondělí po
ev. Vítu, 5. v pondělí po el. anjelů stráž Bystrice (v Jihlav. kraji), 1. v pond. po
ných, 6. v pondělí po všech svatých. Do
sv. Jiří, 2. v pond. po ev. Jakubu, 3. v
ponděln po av) Ludmile, 4. ve středu po
bytčí trhy zároveň s výročními. Pak ještě
av. Havlu, 6. v pondělí po ev. Dorotě.
jiných 5 trhů dobytčích a sice v 3. čtvrtek
měsíců: února, dubna, srpna, října a pros.
Velké týhodní trhy: 1. v out. před Vel
konocí, 2. v out. před všemi Svat. Trh
Brumov (okr. klob.), 1. 14 ledna, 2. 7.
' května, 3. 1. července, 4. 20. srpna, 15. na len a přízi v pondělí po'ev. Havle.
Trh na koně a na jin dobyt. ten den
21. října, 6. 16. pros. Kdyby jeden nebo
před každým jarm. Týhodní trh každý
druhý z těchto trhů padl na neděli nebo
svatek, odbýván bude výroční trh na:
out; a pátek.
sledující všední den. Dob. trhy odbývají Bystrice (pod Host.), 1. první čtvrtek v
postě, 2. na sv. Filipa 8 Jak., 3. v out.
se v ty samé dni, jako trhy výroční. Týh.
trh každý out.
před sv. Jiljím, 4. na sv. Václava. Kolíští
Brunseif (Braunseifen), 1. v out. Velkou., a dobytčí trhové: 1. v sob. před prvním
2. ve středu před naneb. P. M., 3. v pon.
jarmarkem, 2. 3. a 4. ten den před jarm.
Týh. trh každý out.
po ev. August., 4. v pond. po početí P.
Marie. Trhové koňští. 1. v out. Velkon., Bystřice Hrubá u Olomouce (Gross-Wi
eternitz). 1. na sv. Matěje, 2. v pond. po
2. v pond. po sv. August. Dobytčí trh v
pond. po ev. Augustínu. Týh. trh každou ' sv. Filip. a Jak., 3. na sv. Bartol., 4. na
středu a sobotu.
ev. Ondřeje.
_
Brušperk (Braunsberg) 1. v pátek před Bzenec (Bisenz), 1. v pond. po okt. sv. 3.
květ. ned., 2. outerý před nanebevzetím
králů, 2. v třetí pond. v postě, 3. v pon.
po Janu Křtit., 4. v pond. po ev. Václave,
P. Marie, 3. v outerý po sv. Kateřině.
Břeclava (Lundenburg), 1. v úterý před též koňští a dobytčí trhové. Týdní trh
každý pond. a čtvrtek.
popel. středou, 2. v út. po sv. Jiří, 3._v út.
po nar. P. M. a.4. po ev. Mart. též při kaž. Chropin (okr. Kroměř.), l. v pondělí po
druhé neděli Velkou., 2. na Jiljího,.3.
z těchto výroč. trhů, trhy na dobytek. Trh
na sv. Havla.
'
na vlnu;1. dne 6. června, 2. 23. září.
Březová (Brůeau, okr. Svitav.), 1. v pon. Čásloviee (okr. Třebíč., kraj Jibl. , výr.
& o . trh; 1. v out. po zvěstov ní P.
před obrácením sv. Pavla, 2. v pondělí
Marie,
2.
v
out.
po
ev.
jm. P. Marie.
po nalezení ev. kříže, 4. v pondělí po po
zdvižení ev. kříže, 3. v pondělí před Lu Černá Hora, 1. na sv. Josefa, 2. v out.
před Fab. a Šeb., 3. na sv. Vavřince,
cií, 5. v pondělí po sv. Markytě. Velcí
4. v outerý před sv. Havlem. Týh. trh
trhové: 1. před květnou ned., 2. v sob.
každou středu.
před nar. Páně. Trhové na vlnu a na
koně v outerý před každým výročním Červená Voda (R thwaeser), 1. v pond.
trhem.
před Fabianema ebastianem, 2. v pond.
po Fil. a Jak., 3. vpon. před rozesiáním
Bučovice, 1. v pund. po ned. masopustní,
ap., 4. v pond. před posvěc. chrámů. Do—
2. v pond. před Sv. Duchem, 3.v pond.
bytčí trhy: 1. ve čtv. po středopostí, 2.
před Bartol., 4. wpond. po sv. Šimoně a
ve středu před zeleným čtvrtkem, 3. ve
Jude. Koňský a dobytčí trh ten den po
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.
čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh. trh
každou
středu.
Budějovice Moravské(Mahriech-Budwitz),
ejkovice (okres Hodonín), 1. v pon. po
1. v out. po 3 králích, 2. v out. před
ev. arku, 2. v pond. po sv. Kunigundě.
_Božím vstoupením, 3. v out. po sv Jiljí,
Trh na vlnu: 1. dne 16. máje, 2. v pon.
4. v out. po ev. Havlu. Dob. trh na den
před každým výročním trhem. Týh. trh po ev. Viel.

Brtnice
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Dačice,

1. ve čtvrtek. po druhénneděli

. postní, 2, v outerý po Vavřinci, 3. v out.

obrácením sv. Pavla, 2. _vpond. před sv.
Jos., 3. v pond. před sv. Jan. Křtit., 4.
v pond. před sv. Mart.

po ev. Františku Seraiinu, 4. v out. pt
sv. Mikuláši, 5. v outerý před vstoup
(Ober--Danowitz,okres
Páně. Přední trhy: ten den před každým xDunajovice
Znoj.), 1. naHorní
sv. Marka
Ev., 2. na pov.
sv. kříže.
jarm. Dobytčí trhy:. 1. třetí středu vpostě
2. druhý pondělí po sv. Vavř., 3. druhý Dunajovice Dolní (Unter-Danowitz',okres
pond. po sv. Františku Ser., 4 na druhý Mikul ), 1. v pond. po sv. Jiljí, 2. v pond.
po sv. Lucii.
pond. po av. Mikuláši, pak první středu
v každém měsící. Týh. trh každou sobotu. Dvorec(Hof), 1. v pond.po sv.Trojici,“ .. v
pond. před vš. Svat. Týh. trh každýpatek.
Dalešice (okres. Hrotov.), 1. na památku
sv. Pavla, 2. na sv. Leopolda. Týh. trh Dvorce (Hb'iíein v Mik. okresu), týhodní
každou středu
trh každý čtvrtek.
Dambořice (okres Ždánický), 1. v pond. Frenštát (Frankstadt), l. v out. po novém
roce, 2. v out. po prov. ned., 3. v out.
po Božím vstoup.., 2. v pond. po sv. Mart.
po sv. Janu Křtit., 4. v out. po sv. Yael.
Týhodni a dobytčí trhy ve středu ode
středy popeleční .až do velkon. :
Trhy koňské & dob'.: 1. v pond. po nov.
roce, 2. v pond. po provední ned., 3. v
Doubravice
(okres
pond. po sv. Janu Křtit., 4. v pond. po
po: sv. Fabianu
a glanenský),
ebastianu, ].2. vvpond.
out.
sv. Václavu.
svatedušní, 3. v pondělíp o sv. Bartol.,

4. na Šim. a Judu. Koňské adobytčí trhy Fryšiat (Freistadt, okres Holešov.),[1. dr.
v sobotu před každým výročním trhem.
pond. po Jmenu P. Ježíše, 2. v pon. po na
Doubravník (okres Tišnov.), 1. na den nebevstoup. Páně, 3. v p.ond po sv. Jiljí.
4. v pond. po sv. Mikuláši. Velké týh.
sv. Fab. a eb., 2. na sv. Jana křtít.,
trhy: 1. v pond. po květné neděli, 2. v
3. v pondělí po povýšení sv. kříže, 4. na
pond. po sv. Petru a Pavlu, 3. v pond.
sv. Ondřeje. Koňští trhové: 1. v pond.
o sv. Václavu.
po smrtné neděli, 2. v pondělí po vstou
pení Páně, 3. v pondělí po Anj. Strážci. Frydland u Olomouce, !. na sv. Josefa,
Týh. trh každou středu.
2. v'out. svatodušní, 3. v pon. před sv.
Deblin (okres Tišnovský), !. na den sv. Matoušem, 4. na sv. Tomáše. Týhod. trh
každý pátek.
Fab. a eb., 2. třetí poutní pondělí, 3.
pond. po sv. Michalu, 3. první pondělí F rydland (okr. Místecký), 1. na sv. Jiří,
2. pon. po sv. Petru a Pavlu, 3. v pon.
po Mlaďátek.
Dědice(okr. Vyškovský). Trh každý pond.
po sv. Matouši. Trh dobytčí před ročn.
,
Dlouha Loučka (Unter-Langendorf, okr. trhy.
Uncov ), 1. v stř. před Velkou., 2. v pon. Fulnek, l. v pond. před sv. Fab. a Šeb.,
po sv. Bartoi., 3. v pond. před sv. Mik.,
2. v out. před květ. ned., 3. v pond. po
navštiv. P. Marie, 4. v pon. po av. Frant.
4. v pond. po sv. Trojici.
Ser., 5. v pond. po ev. Barboře. Trh na
Dobromělice (okr. Kojetín.), 1. na svat.
len », přízi na každý výr. a týhod. trh.
Jiří, 2. v pond. před Porciunk., 3. na sv.
Ondřeje Týh. trh každý čtvrtek.
Koňští &. dobyt. trhové: l. v out. před
Domaátat (Damstadt), 1. první pondělí v
květnou neděli, 2. v pond. po, sv. Frant.
Ser. Trh na vlhu dne 1. června a 6. říj.
postě, 2. dne 28. “října. Trh na vlnu 16.
Týh. trh každou sob.
maje. Trh každou sob.
'

Dralloiouše (okr. Hran.), 1.na, sv. Val., Goldšiein,
2. dne 25. dubna, 3. v outerý po sv. Váv

řinci, 4. “dne 21 prosince. Týhodní trh
každýo
Drnoholodle (Diirnholz), 1. v pon. po třech
králích, 2. v pondělí po kýchavné ned.,
3. v pond. po třetí ned. velkou., 4. v
pond. po sv. Bartol., 5. v pondělí před
Brigit. Trh konský v sob. před prvním
jarm. Týh. trh každou středu. Trhové na'
dobyt.: ve středu po 3. králích, 2. ve
středu po třetí ned. postní, 3. v out. po 3.
ned. velikon., 4. v out. po sv. Bartolom.,
5. v out. po sv. Brigitě.
Dřevohostice (okres Uh. Brod.), 1. druhý
out. po hromn., 2. v out. po sv. Filipu a
Jak., 3. v out. před nar. P. M., 4. druhý
- out. po všech Svatých. Trh na vlnu: 1. v
pond. po sv. Jiří, 2. v pon. pu sv. Václ.
Koňský a dobytčí trh: v pond. před každ.
trhem výročním. Týhodní trh ve čtvrtek.
Dub (v okr. Olomouc.), 1. v pond. před

1. v pond. po smrtné neděli,
2. na ovat. Liuharta, 3. na den svatého

Máatouše.
Týhodni trh každé pondělí a
p tk

Guntramovice čili Guntrovice\(Gnnters

dorf, okres Libavský), 1. v pon. po kých.
ned. spolu trh na koně, 2. v pond. po
Bartol. s trhem na su dy.
.

llnoulice (Gandlersdorf, okr. Znoj.), trh
každou sob.
Hodonín (Goding), 1. v první pon. v po
stě, 2. v pond. po křiž. ned., 3. vout. v
týdni sv. Vavřince, 4. v pondělí před
sv. Šimonem a Judou. Koňští a dobytčí
trh: 1. v první pond. v postě, 2. v pon.

poev.

ímonu a Judě. Trh na vlnu:

1. v outerý po Božím Tele, 2. v úterý
před Vánoci. Týdenní trh každou středu.
Holešov, 1. v středop., 2. v out. po Bož.
Tele, 3. v out. po ev. Anně, 4. druhý
out. po sv. Václavu, 5. ve čtvrtek po sv.
_Lucii, & na těchto 8 dní týh. trh. Trh

_ 14*
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na len, na přízi & vlnu o týhodních tr Hustopeč (okr. Hranický), 1. v out. po hro
mnie., 2. v out. po s_v.Fil. aJak., 3. v out.
. zich každou středu. Dobytčí trh ve čtv.
po sv. Vavřinci, 4. v out. po všech Svatých.
před valným trhem.

(Olmutz), 1. v pond. po ned.

Trhové týhodní každý čtvrtek.
Hustopeče (Auspitz), 1. ve čtvrt. před sv.

Jiří, 3. třetí3 pond. po sv. Janu Křtit.
4. druhý pond. po sv. Michalu. Velké
týdní trhy ten den před každým ročním
trhem. Trhy na. len a na přízi předjarm.
a o jarmarcích, také každou středu a so
botu o obyčejných trzích. Trhy na vlnu:
1'. ve středu 0 sv. Duchu, 2. ten de:
před vš. Svat. Trh na koně a dob. vždy
8 dní před každým'jarm. Obyčejné týdní
trhy ve středu asob.

Prokop., 2. ve čtvrt. před sv. Nikod., 3. ve
čtv. před 0.posvícením. Velké týh. trhy: 1.
ve čtvrt. před hromn., 2. na zel. čtvrt., 3.
ve čtvrt. před svatod. svět., 4. před Vánoc.
Přední trh ten den předkaž.ja'rm., koňský
a dob. trh každý čtvr., potom dob. trhové
v pond., v out. ave stř. v každ. témdni
k příhnaní a odehnáni a k prod. skopov. a
vepřového dobytka. Trh na vlnu: 1. ve stř.
po B. Těle, -.2 ten den před sv. Havl.

Holomouc

vot

sv

Hostěradice

,..2Vpond posv.

(Hosterlitz, okres Krumlov.) Hvězdlice (okr. Bučov.)l . na postní stř.

po sv. Duchu. 2. na sv. Martina.
1. v out. po 1 ned. po devítn., 2. v out.,
po křížové ned., 3. na M. Magdal., 4. na Ivančice (Vancice, Eibenscbitz), 1. v pond.
sv. Ludm., 5. na sv. Kateřinu. Padnouli
masop.., 2. v pond. po sv. Urb., 3. vpond.
před naneb. P. M., 4. ve čtvr. po sv. ru
pak tyto tři výr. trhy na sob., nedeli
ženci, 6. první pond. v adv. Dob. trh před
neb pondělí, drží se nastávající out.
Týdní trh každé pond.
každ. trhem výr. Týh. trh 7 out. a v pát.
Hostim (Hosting, okr. Buděj.), 1. v první Jantal čiliJanov (Johannisthal, okr. im
pon. po sv. 3 králích, 2. v pon. po sm. _ berský), 1. na sv. Jiří, 2. v pond. před
naroz. P. Mar., 3. na sv. Tom. ap. Velký
ned., 3. v pon. po sv. Fil. a Jakubu,4
týdní trh v out. svatod.
v pondělí po sv. Michalu. Trh na len,
přízi, vlnu, koně a dobytek v sob. před Jaroměřice (Jaroměřitz), 1. na sv. Valent.
každým jarm.
2. v první out. po Angole Meriči (v pond.
před tím dobytčí trh), 3. na sv. Marketu,
Hradek (Erdberg, okres Jarosl.) roční trh
na sv. Jakub Věts
4. na sv. Mat. Ev., 5. na sv. Martina. Tr
Hradiště (Hradisch), 1. druhý out. před hové na koně a,jiný dobytek drží se ten
den před jarm. totiž 13. února, 12. červc..,
masopustní ned., 2. v out. po třetí ned.
21. září a 10. listopadu. Trhové týh. od
velkon., 3. v outerý po sv. Marketě, 4. v
14. září až do 1. dubna každou sobotu.
outerý po narození P. Marie, 5. v out.
sv. Martině. Přední trhy: 1. v druhé pon. Jaroslavice (Jaíoslavltz), 1.v pond. po Bož. _
T., 2. v pond. po sv. Vavř. Týh. trh každý
před masop, neděli, 2. v pondělí po třetí
out., 3. v pond. před. sv. Michalem.
ned. velkou., 3. v pondělí po nanebevz.
P. Marie. Trh na len a přízi o předních Jedovnice (okr. Blan.), 1. v pon. po hrom.,
2. v pond. po bílé ned., 3. v pond. po sv._
trzích, též ve středu a v sobotu po celý
Trojici, 4. vpond. po sv. Václavu. Koňský
rok. Trh na vlnu o předních trzích. Konští
a dobytčítrh. vpond. po každém jarmarku.
trhové každé pondělí. Trh na. dobytek
Týhod. trh každé pond. Každý výroční trh
pak týh. trh ve stř. a v seo.b
Hranice (Weisskirchen), !. dne 24. března, po 8 dní se povol. v prodaji av koupi.
2. v pond. po sv. Jakubu Starším, 3. v Jemnice (Jamnitz), '1.-na sv. Apolenu, 2. v
out. po sv. Michal, 4. v out. po sv. Bar _. pond. po třetí ned; Velk., 3. v pon. po Bož.
boře. Trh na vlnu: 1. v pon.- první po
Těle, 4. na sv. Jak, 6. na sv. Mich, 6. v
sv. Janu Nee'p., 2. v první pond. po sv.
pond. po s'v. Ondřeji. Trh na koně a dob.
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4
ten den před kaž. jarm.., potom první out.
jarm. na narození P. Marie, v sob.—před
vkažd. měs. Týh. trh kaž. “out.a sobotu.
sv. Lucií. Trh na len, přízi, vlnu, koň Jevíčko (Gewitsch),!. v pond. po devítn.,
ský a dobytčí na den předn. trhů.
. v pond. po 4. ned. Velk. 3. v pond. po
Hrozenkov (okr. Brod.) 1. v out. po sv. Cyr.
sv. Bartol., 4. v pond. před sv. Kateř. Trh
a. Meth., v out. po sv. Urb., 3. vout. po . na. len a přízi každý out. po celý rok. Trh
nanebevz. P. Marie. Týh. trh každý čtvrtek
,na, dobytek každý. out.

Hrušovany (Grusbach,okr.Jaroslavský),1.
ne . led 2. na sv. Fil. aJak., 3. nasv Jevišovice

(Jaispitz, okr. Znojem.),roční a.
dobytčí trhové: l. v out. po sv. Matěji, 2
Vavř., 4. na sv. Mart. Týh trh každou sob.
druhý pond. po sv. Jak., 3. v pond. po nar.
Hulill, 1. v out. před sv. Fab. a eb., 2. v
P. Marie. 4. v první pond. adventní.
pond. po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Bartol., '4. v out. po sv. Havla; na. dobyt. Jihlava (Iglau), 1. ve čtvrt. po sv. Matěje,
2. ve čtvrt. před sV.Jan. Křt. 3. ve čtvrt.
trh
tenv den
jaimark.
po sv. Ludmile, 4. ve čtvrt. po sv. Kateř.
obilí:
out. kdy
každý
týden.Trh týhod. na
Trh na vlnu: 1. ve čvrt. před Petronil.,
Huzovů něm. (Deutschhausen okr. Stern.),
2. ve čtvrt. před sv. Voršilou. Přední trh
1. v pond.
2. vhv.pond
před vě. 4. jarmarky. Trh na len &přízi:
před
Velk., po3.sv.
v Janu
pond. Křtiteli,
po sv. Mich.,
4.
pond. po sv. Lucii. Týh. trh každ sobotu.
1. ten den před sv. Jan. Křtit., 2. ten den
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před ev. Kateř. Trh na koně a dobyt. před Kojetín 1. v út. po 3. ned. velik., 2. v
út. po sv. Matouši, 3. v út. po ev. Mar.
každ. jarmark. Týh. trh každ. out. a.sob.
4. v út. po sv. Fab. a. Seb. Trh dob. v
Jimramov (Ingrowitz, okr. Novom.), 1. v
pand. před každ. jarm. Týh. trh každ.
pondělí po nanebevst. Páně, 2. v pond. po
středu.
»
povýš. sv. kříže. Velící trhové: 1. v pond.
po smrtné ned., 2. v pond. před sv. Tom. Kokory (okr. Přer.), výroč. & dob. trhy:
ap. prytčí trh po nanebevatoup.Páně.
1. 2. pond. po sv. 3. král., 2. v pon. po
Jiřice (Iritz, okr. Kruml.), 1. v out. po smrt. 2. ned. velk., 3. v pon. po av. Peta. Pav.,
ned., 2. út. po sv.Vavř., 3. út. po 24. říjnu.
4. v pon. po sv. Frant. Ser.
Jičín Nový (Neutitschein), 1. ve středu před Konice (okr. Olom.) 1. v pond. po nar.
obrácen. sv. Pav., 2. ve stř. před sv. Du
P. Marie, 2. ve středu před sv; Mart.
chem, 3. ve stř. před sv.Vavř., 4. ve středu
Hlavní trhové: 1. ve středu před velk.,
před sv. Šim. a. Jud. Trh na koně a dobyt.
2. ve středu před vánoci. Dob. trh v
ve dny trhů výroč. Trh na len &přízi jako
pon. před velik. a ve středu před ván..
týh. trh každ. sobotu. Trh na vlnu: první
(okr. Kyjov.) v út. po nov
pond. v červnu a druhé pond. v listOpadu. Koryčany
roce, 2 v út. po bílé ned., 3 v út. po
Jičín Starý (Alttitschein), 1.v pond.po drn
sv. Troj., 4. v út. po sv. Vavř. Týhod.
žebné ned., 2. pond. po sv. Petr. a Pav.
trh
(každou
středu. Dob. trh v pond.
3. pond. před sv. Vác. Konský a dob.
před každým výročním trhem.
trh v tytéž dny.
Jivová -(Giebau, okr. Štern.), ]. první Kostele'c (okr. Plum.), 1.7v _út. po druhé
ve středu před Božím vstoup. 2. ten den" ned. ve k., 2. na sv. Vavř., 3. v út. po
nanebevstoup. Páně. Trh naobílí každý
před sv. Bartolom. Trh týhodní _každý

út. po celý rok.
_.
pondělek.
Kamenice (okr. Jihlav ), l. v ont..velik., Kralice (okr. Prostčj.) ]. v pond. po

2. na sv Jak. Větš., 3. na. sv. Vacl., 4.
provodní ned., 2. v pond. po sv. Jiljí.
na sv. Šim. :! Jud., 5. na sv. Tom. ap. Krása (okr. Mezeř.), 1. 2. pondělí po sv.
Jiří. 2. v pond po sv. Vavř. Týdní trh
každý pátek.
.
'
po koň. trh. Brněnsk. v břez., 2. v pon. Kroměříž (Kremsier), 1. druhý .pond. v
postě, 2. v pond. po čtvrté' ned. velkon'.,
po sv. Troj., 3. v pond. po sv. Václ., 4.
út. po koň. trhu Brněns. v pros.
3. v 5. pon. po nv. Duchu. 4. out. před
Kounice Dolní, 1. na sv. Fab. a Šeb., sv. Mat. 6. v out. po ev. Lucii-, 6. v út.
po sv. Domin. Přední trhy ]. v 4. sob.
. na. den sv. Jos., 3. na den sv. Flor.,
4. na sv. Jana křtít., 5. v pond. po sv.“ po sv. Duchu, 2. v den po sv. Mat. 3. v
Felixu Adaku, 5. v út. před sv. Kateř.
den před av. Lucii. Trh na len a přízí
každ. týh. trh. Trh na vlnu ve stř. po 4.
Pad-neli 1. 2. 3. neb 4. jarm. na pát., sob.
ned. velk. Trh nakoně 3. dob. 8 dní před
neb ned., drží se v příští pond. Trh na

Dob. trh. ten den před každ. jarm.

Kartouey (u Brna.) dob. trhy: ]. v út.

obilí každ. čtvrtek.
výroč.. trhy. Týh. trh každou sobotu.
Kounice Horní, 1. 10. dub., 2. 14. čer Krumberky
(Křivá. Hora.) 1.“*vout. velk.
vence, 3. &. říjn., 4. 9. listop. Padnou

li trhy na sob., ned. neb svátek, drží se
den potom.
Kelč (Kelča), 1. v út.'.před sv.-Matěj., 2
v pond. po sv. Fil. a. J ak., 3. v pond.„
po pozdv. sv. kříže, 4. v út. po navšt. P.
Mar., 5. v pond. po sv. Alž. Trh trh ve
čtvrtek v každém témdni,
'
Klobouky (v okr. Hustop.) 1. v pond.
po sv. Troj., 2. v pond. po Vav., 3. v 2.
pon. v postě, 4. po Vavř., 5. na s. Barb.
Trh na dob. den po každ. jarm. Trh na
obilí každé ond.
Klobouky (v okr. Brodsk.) 1. v út. po
obrác. sv. Pav., 2. út. po velk., 3. na
sv. Jak., 4. na den sv. .Jiljí, 5. v út. po
posled. ned. svatod. Veliký trh v pond.
před nar. P. Krista. Trh na dob. ten
den před každ. jarm. Dob. trh každé
pond. po celý půst. Trhy obyčej. každ.
střed. po celý rok.
Knlnice (Knihitz, okr. Bosk.), ]. 15. červ.
2. ?> října. Velké týdní trhy: 1. v pon.
po ev. Marketě, 2. v pon. po sv. Frant.
Ser. Roční trh na dob. v pond. po sv.
Mikuláši.
'

2. na sv. M. Majd., 3. v pond. řed sv.
Alžb. Trh koňský & dob. ten den před

každým iarm.
Krumlov
(Mšhr. Kromau), 1. v pon. po
hromn., 2. v pond. pol sv. Fil. 3.Jak., 3. v
pond. po Porciunkule, 4. v pond. po “ev.
Martině. Vel. týh. trhy. 1. na. zel. čtv.,
2. ten den po sv. To'm. ap. Trhy. na len
a na. přízi: 1. v pond. před sv. Cyr. ».
M., 2. na. sv. *Annu, 3. na sv. Martina.

Týh. trh každý čtvrtek.
Křenová (Krónau, okr. Třeb.) ]. v pond.
po velk., 2 24. června, 3. v pon. po
sv. Šim. a. Judě.
.

Křižanov (okr. Velk. Meziř.), 1. v out.
před sv. Fab., 2. ten den před sv. Jos.,
3. v out. před P. Mar. sněž., 4. v out.
před sv. Kat. Koňský ». dob. trh před
každ. roč. trhem; trh na vlnu ten den po
sv. Pet. 3. Pav., týdní'trh každý pátek.
Křtiny (Kiritein) 1. v sobotu po Božím
po Božím vstoupení, 2. na navštiv..-p.
Marie, 3. v pond. před naroz. p. Marie,
4. v pond. po všech Svatých. Dobytčí
trhy dopoledne před“ každým výročním
trhem.
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(okr. Holešov) 1. pondělí po

byt. Koh. trhy; 1. dva týdny, totiž: od
hromn., 2. v pon. po bílé ned., 3. dne 4.
stř. v 2. ned. postní až do pátk. v příšt.
červ., 4. v out. před nar. P. Marie; týh.
týd. 2. 2. týden po 2. ned. postní'p o 2.
trh každ. pon.
týd., nod stř. až do druhého pát., týh. trh
Kunštát 1. dne 2. led., 2. v pon. před vě.
Svat.; trh na vlnu: 1. na J. Křtit. 2. na
Lipovn
1.2 trh
út. den
po před
velk.,tím.
2.
sv. Václ.
v out.(okr.vStražn.)
.Bv. Dob.
Kuřim (Gure' n, okr. Tišn.), 1. v pond. po
ev. Fab. :! eb., 2. v pond. po sv. Jiří, 3. Ligu“na (okr.stetín.)
den sv. Jiří, 1.
3. vv out.
out.poponov.r.oce
sv. Pet..,
na sv. M. Majd. 4. v pon. po všech Sv.
a Pav., 4. v out. o sv. Vác. & spolu i
trh na. dob. Trh týh. každý out.
spolu i trhy na. dobytek.
Kvasice (okr. Krom.), 1. v pond. před
v pon.
po.,sv.
Š.,eb (Leach),1.
.v pon. po Bož.
vstonp.
3. vFab.
pon.&
hromn., 2. na drn
ruhý on. po velk., 3. na Lígeš
sv. Václ., když ten svít.tna ned. připadne, .po ev.2Jiljí, 4. v pon. posv. Mart., týh.
trh každ. pon
v pon. na to se odloží, 4. v pon. před

ned. adventní.
Kyjov (Gaya), 1. v out. před květ. ned.,
2. v svatod., 3. 7 out. po sv. anjelu
St., 4. v 1. out. v adv., 6. ve čtvr. po
hromn.,trhy konské: 1.ve čtvr. po smrt.
ned., 2. ve čtvrti před av. Duchem. Při
tom také ten den před. kežd. jarm. trh na
koně 3 dob.; týh. trh kaž. út. 8 pát.
Lanžhot 1. v out. před sv. Duchem, 2. v
7 out. po sv. Bartol, 3. v out. po všech
Sv. Trh na dob. před výročn. Když vš.iSv.
v pon. připadne, byva dob. trh také v out.
Louka (Wiese), 1. šesté pon. po vel., 2. v
pond. po jménu P. Marie, 3. v pond.
po sv. Martině.
Lednice (Eisgrub), 1. 7 out. po sv. třech
král., 2. v pon. po 4 ned. velk, 3. v pon.
po sv. Jiljí, 4. po první ned. adven, týh._

trh každou'středu.

Lilenčiee (okr. Hmm.) '1. v 4. pon. v
postě, 2. on. po sv. Pet. 3. Pav., 3. v'
pon. před sv. Mat., 4. v 2. pou. před
av. Lucií.

thovel

(Littau), 1. v out. po obr. sv. P.

2. v out. po “smrt. ned., 3. v out. před sv.
Jan. Křit., 4. v out. před ev. Mich., 5.

na sv. Mikel. Přední trhy v sob. před
těmi jarm.; trh na len a. přízí na obyč.
roční & týh. trhy. Koňský 3 dob. trh 8

Ěníápřed
jarm. , týdní trhové každ. pon.
a
Lomnice (okr. Tišnov.), 1. dne 7. ledna,

2.vpon.

po ruž. ne .,3. v pond. po

sv. Innoc., 4. v pon. po sv. Havle, též

trh na dob. , týh. trh ve středu.
Loštice (okr. Tišnov.), 1. v out. po sv.
3. král., 2. v pon. .po Judika, 3. v out.
po sv. Pet. 3 Pav., 4. 7 out. před vě.

Svatými..
Letovice 1. v pon. po ned. kýchavné, 2.
po sv. Pot. a Pav., 3. v pon. po sv. Jiljí
), 1.
out. po
po sv.
hromn.,
4. v pon. po sv. Mart. Vel. týh. trhové, Lysice t(okr.
.po Kunšt
sv. Jiří,
3.1v out.
Bar
1. ve středu před velk., 2. ve stř.
ev. Duch., 3. ve stř. před ván. Trhy
také: 1. v pon. po druhé ned. post.,
pon. před jarm. av. Pet. a Pav.,

před
tolom.,t4. 1_.out. před 1. ned. adventní.
Před každ. jarm. jest koň. a dob. trh, a
koň
ten den po jarm. trh na vlnu; týh. trh
2. v
každ. sobotu.
3. v
pon. před sv. Jiljí, 4. vpon. po jarm. sv. Malenovice (okr. Napaj.) 1. v pond. po
Mart. Přední trh deh před kaž. jarm. Trhy
sv. Valent., 2. v pond. po 4. ned. vel., 3.
na vlnu: 7 out. před nalez. sv. kříže, 2.
v p.ond po sv. M. Majd., 4. vpon. po _sv.
Václ., trh každ. čtvrtek.
v out. po povýšení ev. kříže.
Lhota hrozná (okr. Strážn.) 1. v 4. out. Medlov (Medlau, okr. Židl.) 2. v out. po
nv. Janu Ev., 2 dne 2. července 3. dne
v postě, 2. v 4. out-. po velik., 3. v 2.

21. září.
x '
out. po nar. P. Marie,-1.v 1. out. v adv.
Týh. trh každý úterý.
Měnín (Mónitz, okr. Židi), 1. v out. po
Libavá (Liebau), 1. v pon. po jm. Jež., - av. Mark, 2. v out- po sv. 'Frant. S., 3.
2. v pon. před Rog-ate, 3. na sv. Jakuba
2. out. po sv. Mikul.,týh. trh každ. stř.
větě., 4. na sv. Mart., 5. na. sv. Josefa; Měřín [Wollein, ok. Vel. Me'ziř.],1.na sv.
Mat. ap., 2. na sv. Sever. Doh. trhyvút.

al

přednkažd. ročn. trh na dob., vlnu, přízi

před velkon., před sv. Duch. a po poč

Liblny něm. (Deutsch--Liebau), 1. v pon.
po av. Valent, 2. v pon. po vstoup. P, MeziřMičn
eValašská
[Walachisch--Meze
3. v pon. po naneb. P. Marie, 4. v pon.
ritech], 1. v out. po sv. 3 král., 2. v út.
před vš. Sv. Trh na koňě a doh. 1. v
po sv Troj., 3. vút. po sv. Bart. 4. v
sob. před 1. roč. trh., 2. dne 2.1ist.a
út. po sv. Mart., 5. v út. před kv. ned.,
padne-li na ned., dne 31. října, týh. trh
trh. na.vlnu: 1. v út. před sv. Jan. N., 2
každý čtvrtek.
v out. po ev. Terezii. Dob. trh ten den
pře
ed každ.jarm.; týh. trh každé pond.
Lipník (Leipnik) 1. v út. po obr. sv. Pav.,
:. ve čtv. po ned. dražeb. 3. ve čtv. po Meziřič Velká [Gross--Meseritsch], ]. v
B. Tčle, 4. 2 out. po ev. Jak. aAnuě, 5.
out. po sv. Fab. a ,.2 v out. po bílé
ned., 3. v out. po sv. Prok 4. 7 out. po
7 out. před vč. Sv. Přední trhy ten den
před každ. jarm. na len, přízi, vlnu a do
sv. Maxm., 5. v out. po sv. Ondř. Velké

Výroční trhové 'na'Moravš.
trhy týh.: 1. na velký pátek, 2. na. sv.
Tom. ap. Přední trh před kaž. trh.; trh
na len, přízi, koně a jiný dob., ten den
před kaž. jarm., týdní trh každ. středu
a. pátek.
Mikulov [Nikolsburg], 1. v out. ,po sv.
Fab. & Š., 1. v out. po druž. ned. 3. v
out. svatod., 4. v out. po sv. Marketě, 5.
v out. po naneb. P. Marie, 6. po sv. Václ.,
7. v out. po sv. Mart. Přední trhy: ]. 4
dní před 1. jarm., 2. 8 dní před druhým,
3. 4_dní před sedmým; trh na koně a.
rozličný dob.

Mikulovice [Niklowitz, okr. Znojem.], ].
na. sv. Jak., 2. na sv._Ma.rt., 3. v pon.
po sv. 3 král., týh; trh. kaž. čtvrtek.
Miroslav [Mislitz, okr. Krum.], 1. na sv.
Flor., 2. na sv. Jiljí, 3. v out. po pam.
dušiček.
Mírov [Míirau, okr. Moheln.], 1. v pond.
po bílé ned., 2. vpon. po Porciunk. 3. v
pon. po Šima a Judě.
Misiek l. na tučný čtvrt., 2. před kv. ne
dělí, 3._ve čtvrt. po B. Tělo, 4. ve čtvrt.

po naneb. P. Marie. Koňský & dob. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
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Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnském jarm.,
řed počet. P. Marie. Týh. trh. kaž. sob.
N mělce u Brna, 1. první out. po nov.
roce, 2. v out. před Božím Tělem.
Němčice u Olomouce, 1. v ůtery po smrt.
ned. 2. v out. po Bartol.
'
Německé (okr. Novom.), 1. dne 7. máje,
2. dne 11. září. Dobýt. trhy na. oba.jarm.

Nivnice, 1. v druhý pon. postní 2. druhý
pou. po Bož. Těle, 3. v..pon. po. nar. P.
M., 4. druhý pon. po sv. Martině. Dóbyt'
trh\o každ. výr. trhu.
Nosislava (Nuslau, okr. Židl.), 1. out. po
sv. Janu křtít. 2. v out. po sv. Martině.
Nová Ves (Neudorf, okr. Ostr.), 1. v out.
po sv. Frant. de Paul., 2. .v out. po na
nebevzetí P. Marie, 3. v out. po sv.'Mik.
Trh dobytčí před jarm.
Nové Město (Noustadtl). 1.-ve středu po
hromn., 2. ve stř. po sv. duchu, 3. ve stř.
před \sv..'Jak., 4. ve stř. po sv. Frant.. 5.
ve čvrt. po sv. Ondřeji. Pak každý den
před jarm. koňský a dobytčí trh.

Olbramkostel;(v

Znojemsku), 1. dne 26.

března, 2. dne 20. srpna na sv. Bernarda.
Dopol. trh na. dobytek.

každý čtvrtek.
Olbramice (Wolframitz, okr. Kruml.) 1.
Modřice [M6dritz, okr. Brn.] l. 2 pon. "na obr. sv. Pavla, 2. 7 out. po sv. Trojici,
3. na sv. Michala.
_
po sv. 3. král., 2. vpon. po sv. Flor., 3.
druhý pon. po ev. Bart., 4. dne 3. říj. Olešná (okr. Blam) roční trh dne 23. června.
Mohelnice [Miiglitz], 1. v pon. po Lned. Olešnice (Oels) 1. v out. před sv. Fabiánem
a Šebastiánem', 2. v druhé out. postní, 3.
po devítn., 2. v pon. po kříž. ned., 3. v pon.
o nan. P. Mar., 4. v pon. po sv. Mai't.
v out. před sv. Duchem, 4. na den sv Va
Velký týh. trh. v pon. po naneb. P. Mar. ' vřince, 5. v out. po sw. Václavč, 6. v ont.
Trh. týh. každou sob. Dva. koňské trhy:
po ev. Mart. Dobytčí trhy: vždy ten den
před výročuími, kromě Vavřinského, kde
ve čtvr. před kříž. ned. a. ve čtvrt. před
sv. Martinem.
dobytčí trh s výr =čnímtensamý den se
Moholuo [okr. NáměštJ, !. v out. svato odbývá. Každou středu trh na.obilí & len.
Oleksovice (Olkovitz, okr. Zn.), 1. 'na den
dnš., 2. na. sv.“ Matouše.
Morkovice [okr.ZdánickýL 1. v pon. před naští v. P. Mar. dne 2, čern., připadne-li
sv. Janem křtít., 2. v pon. po nar. P. M. i tento svátek na sob. tedy ten pon'd. „po
Velk. trhy: v pond. před velkou.'a ve
něm., 2. v pon. po Roucho.
Olomouc —vizHolomouc na, straně 131,
středu před vánoci.
,
Mnrkotin (okr. Telecký), 1. v masop. Opatov l. v úterý po zvěst. p. Marie, 2.
out., 2. vpátek po sv. Fil. a Jakuba, 3.
vÍúterý po sv. Janě křtít., 3. v úterý po sv.
Bartoloměji, 4. v úterý po sv. Barboře;
na sv. Annu, 4. na. sv. Václava. Dobytčí
“trh ten den co trh roční.
Dob. trhy o výr. trhu.
Myslibořlce (okr. Hrotov.), 1. v pond. Osoblaha (Hotzenplotz), ]. v pond. po
obrácení sv. Pav., 2. v pond. po druž. ned.,
po nalezení sv. kříže, 2. v out. po sv. Jilií.
Náměšt u Olomouce, 1. v pond, po Ín
3. v pon. po sv. Janu křtít., 4. .v pond.
voeabit, 2. ve čtvrt. před sv. Jan. křt.,
před naraz. P. Mar., 5. v pond. po sv. Mi
3. v středu po sv. Bartol., 4. na, sv. Mart.
kuláši. Trh na. lon' a. na. přízi, a natýh. .trh
Týh. trhové každý úterek.

kaž. pát. Koňský a dobyt. trh každ. jarm.
Náměšť u Brna, 1. v out. po 2. ned. po Oslavany (okr. Ivana), 1. v pon. po květ.
velk., 2. v out. po 1. ned. po sv. Trojici.
ned., 2. v pond. po sv. Janu křtít., 3. v
3. v out. po první ned. po sv. Martině, 4.
pond. před Bv. Havlem.
v out. po novém roce. Koňský a do Ostrava Mor. (Mithr. Ostrau, v Novo-Jič.
bytčí trh ten den před každým jarmar.
kr.), l. ten den po nov. roce, 2. na sv.
Týh. trh kaž. sobotu,
Mat., 3. ve středu před vstoup. Páně, 4.
Napajedla, 1. v out. po hromnic., 2.v out.
v pon. po Porciuuk., 5. na sv. Matouše, 6.
po sv. Janu Nep., 3. v out, po' sv. Bartol.,
v pon. před sv. Cecílií. Dob. a koňský trh
4. v out. po vč. Svat. Trhové na len
před kaž. jarm. Trh na. len, přízi :; vlnu:
& příz. den před kaž. iarm. Trh na do

byt. ten den po kaž. iarm.
Nedvědlce, 1. v out. po smrtné ned., 2.
v out. po sv. Marketě, 3. v out. po sv.

]. v sob. po ev. Fil. & Jak., 2. v sob. po

sv. Michalu.Velké týh. trhy: 1.v out. před
ván., ?. v out. před velik. Týh. trh každou
sob., na černou zvěř každý out. : stř.
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Ostroh

středop., 2. v pon. před sv. Abdon., 3. v
(Ostra), 1.. ' out. před meeop.
pond. před sv.'Šim. dJud., 4. v pon. před po
ned., 2. druhý pond. po sv, Řehoři, 3.
četím P. Marie. Dob. & koňs. trhy:: 1- V
9t6 pon. po sv. Duchu, 4. v pon. před.
hodami. Týh. trh. kaž. pátek a. ten den
pon. před středOp., 2. předposl. úterý
před naneb. Páně, 3. před posl. put.. v
před keř. jdšml. trh ina. koně a, na dob.
, okr. honů.), . srp., 4. předposl. out. před ev. Sin.-<a
Jud. Týh. trh. kaž. pond. & čtvr.
výr. trhy: 1. v pon. po sv. Maura (15.
(Prosmeritz), 1. v pon. po
ledna.), v pon. po B. Těle, 3. v pond. Prostoměřice
o nar. P. M., 4. na. den sv. Barb.
květ. ned., 2. v pon. „po sv. Jiljí, 3. na
sv. Tomáše ap.
Osvětimanš
(okr.7 Kyj.)
1. vev.out.
předdob.
sv. l'řerov (Prerau), 1. v out. po smrt. ned.,
Anton. Pa .,“2.
out. po
Met.;
2. " out. po vetoup. Páně, 3. v posl. out.
trh před výročním.
__
otaelavlce (okr. Prost), 1. v out..před s_v. v srpnu, 4. v out. vo vš. Sv. Trh před
at., 2. v out. před ev. Lucií, 3. v out.
_každ. jarm. Týhodní trh v out. a, v pát.
před ev. Mich. Trh na dob. v pon. před Príbor (Freiberg), 1. v pon. před hromn.,
kaž. výr-oč. trhem.
2. v pon. před sv. Fil. a Jak., 3. v pon.

Paskov

(Paekau), 1. na den sv. Jiří, 2. v
out. před nar. P.
str., 3. v pon. po ev.
Lukáši. Ev. Trh na. len, přízi, vlnu, koně,
3 dob. vždy o jarm.
,

Pouzdrany

(Pausram, okr. Mikul.), 1. v

před sv. Jak. větě., 4. v pond. před. sV. \
Hedvik. Trh koňský &dob. 1. v pond. po
smrt. ned., 2. v pond. po sv. Vítu, 3. v
pond. po nar. P. Marie, 4. v pon. po sv.
Mart. Trh obyč. každou sob.

pond. po hromn., 2. v. pon. po 4. ned. Račice 1. v out. velik., 2. v ten den po
av. Martinu.
velkou., 3. v pond. před sv. Pet. & Pav.
4. v pon. před ev. Jiljím.
Radlmiř (Rothmill u Svitavy), 1. dne 25.
Plumlov, 1. v out. po posl. ned. maeop., července & padne-li v ned., tedy násle
dujícího dne, 2. v pon. před posv. cís.
2. 7, out. po B. Tělo, 3. v posl. out. m.
!. ří.

Podivín

(Kostl, okr. Břec.),'l. na. obrác.

sv. Pav., 2. na. sv. Fil. & Jnk., 3. v out.
před ev. Pet. & Pav., 4. na. sv. Jak-. vět.,
5. v out. před ev. Mich., 6. na. sv. Kat.,

Radostín. (okr. Velk. Meziř) 1. první pon.
po ev. Valent., 2. první pon. po sv. Sta
niel., 3. první pon. po ev. Frant Ser., 4.
první pond. po početí P. Marie. Trh kaž
dou eobotu.

-. :

jestliby ale 1, 2, 4, a 6. jarin. na sob. Rouchovany (okr. Hrotov.), 1. ve středu
neb na. ned. připadl, drží se příští out.
před velikou., 2. ve střed. po ev. Vítě, 3.
Trh na koně: 1. na. obr. sv. Pav., 2. na
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vš-l
nocí. Koňský trh před každým Jarm.
sv. Kat. Týh. trh. každé pgn.
Pohořelice (Pohrlitz, okr. Zidl.) 1. 17út. Rousínov (Raussnitz, okr. Slov.), 1. v
pon. po sv. os., 2. v pon. po sv. Troj.,
po ev. Mat., 2. v out. po nal. ev. kříže,
3. v pon. po sv. Bart., 4. v pon. po sv.
3. v out. po sv. Jak. větě., 4. 7 out. po
Frant. Týh. trh každý out. a. pátek.
sv. Frant. Ser., 5. v out. po sv. Ondřeji.
Týh. trh. kaž. out.
chbrad neb Rajhrady (Raigern), 1. druh.
Polehrodlee 1. dno..26. červn.,2. dne 13. pond. před sv. Bened., 2. druhý pon. po
listop.
ev.Vavřinei, 3. první pon. před sv. Tomáš.
Polešovice (okr. Hrad.), 1. ne- obrác. sv. Riše Nová (Neureuseh, okr. Telecký), 1. v
out. po nejslad'. jm.Ježíš, 2. 7 out. před ev.
Pav., 3. v pon. před sv. Jan. Křit. 3.
druhý pond. -po sv. Václ.
Matěj., 3. druhý _čtvrt.po velkon., 4. v out.
po ev. Pet. &Pav., 5. v out. po povýš. sv.
Potštát (Bodenstsdt), 1. ve středu po ned.
kříže, 6.v out. po ev. Voršila. Dob. trh vždy
druž., 2. v out. Svatod., 3. na sv. Kateř.,
v předcház. den. Velký trh na len “v"pond.
4. ve čtvr. po sv. Bart. Trh na. len, přízi,
ráno před šestým výročním trhem.
koně a dob. ten den před každ. jarm.
Trh na. vlnu ve střed. po povýš. :. kříže. Říše Stará (Altreusch, okr. Tel.), 1. na.
Trh obyčejný každou sobotu.
sv. Joe. dne 19. břez., 2. na. sv. Víta, 3.
na. sv. Havla.
Pozlovice (okr. Brod.), 1. v pon. po ned.
ruž., 2. v pon. po sv. Pet. &Pav., 3. v Roketniee (okr. Třeb.), 1. v 2. středu po
sv. 3 král., 2. ve stř. po ned. Miserik.
pon. po nar; P. Marie, 4. v pon. po 3.
ned. adventní.
3. ve stř. po sv. Pet. a. Pav., 4. ve stř.
po sv. Frant Ser.
.
PozořiceŠ
(okr.2. Slavk.),
1. v pon.3.před
sv. Rosice, 1. ve sti-. po n. roce, 2. ve střed.
Fab. & eb,
v out.. Svatod.,
v. out.
osvíc. 4. v. pond.„po sv. Ondř.

po sv. Jiří, 3. ve stř. po sv. Anně, 4. 1

Prnv ov (Pralitz, okr. Zidl.), 1. v pon. př.

pon. po sv. Havlu. Týh. trh. kaž. střed.

po

ev. Duch., 2. v pon. před. sv. Václ., 3. v Rožnov (Rožnau), 1. ve stř. před. hromn.,
pon. o sv. Mart.

2. ve stř. před 517.Janem křtít., 3. ve
Prostějov (Prossnitz), ]. v out. po stře stř. před. sv. Annou, 4. ten den před vš'.
Sv. Dob. trhy ten den před každ.. jarm.
doposti, 2. v out. před vstoup. Páně,“ 3.

Týhod. trh každou sob.
v 1. út. po naneb. Panny Marie, 4.na druhý
out. po všech Sv. Přední trhy před kaž. Rosvald (Rudoltice, okr. Osoby) 1. v pon.
po sv. Ja ., 2. v pon. po sv. Sim. a Jud.
jem. Trhy na len a přízi: l. v pon. po
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Trh na. vlnu: 1. na sv.vJos., 2. v pon.
Jtrh. každ. stř. Trh. na dob. vpond. před
po čtvrt. ned. velk. Na len a přízi trh
každý out.
StJráň (v okr. uherskobroda. ) l. v out. před
Rýmařov (Romeretadt), l. v pon. před p0peleční stř-.edou 2. v out. před slavnou.
sv. Duch., 2. na navštívení P. Mane, 3.
anjelů strážných; pak trhy na. obilí v
v pon. před sv. Mich., 4. v pon. před
onterý každéko tjhodne.
sv. Mart.,
5. druhé pon. pon. roce. Týh Střilky (Střílek, okres Zdoun.), l. v ou
trh
každ. so.b
terku před popel. stř., 2. v out. velikou.,
3. v ont. po sv. Bartol., 4. vo'nt. po ev.
Slavičín (okr. Brod.), 1. v pon. před obr.
Han. Dob. trh 0 kaž. jarm.
ev. Pav., 2. v pon. po sv. Vojt., 3. v pon.
před sv. Pot a Pav., 4. v pan. před ev. Studená (Studein, okr. Telec.), 1. nm sv.
Jana Nep., 2. na. sv. Matouše. Vel. trhy:
Václ., 5. v pon. před ev. Mart. Dva dob.
trhy na druhý a čtvřtý jarm. Trhy na
1. v pond. po květ. ned., 2. v pond. před
vlnu: 1. na sv. Vojt., 2. na sv. Cecil.
vánoci. Dob. trh. 0 jarm.
Slavkov (Austerlitz), 1. v pon po obrác. Svitavkn (okr. Barak.),1. v pon. po n0vém
ev. Pav., 2. vpon. po 2. neděli velk., 3.
roce, 2. v poud. po sv. Jiří, 3. v pon. po
v pon. po sv. Jak. vět-š., 4. v pon. po
ev. Vavř., 4. v pond. po sv. Havle. Dob.
trh v out. po každém"jarm.
ev. Mat., &. v pon. po sv. Alžb. Koňs. &
Svitava
(Zwíttau), 1. v pond. po hrom.,
dob. trh. na sv. Mat. Trhy týh. každý
out a pátek.
2. v pon. po navšt. P. Marie,3. v pond.
Slnbonlce (Zlabinge), 1. v pon. po sv. 3.
p.ř sv. Jiljím 1. v dond. před. sv. Malt.
Velké týh. trhové: 1. vpond. po sv. Jiří,
r ., 2. v pon. po smrt. ned., 3. Vpon„
po ev. Troi. 4. na sv. Mat., 5. na sv
2. v pond. po ev. Havla. Trh na len a.
Alžb. Velké. týh. trhy: 1. na ze.l čtv,2
přízi každy pond. Trh na vlnu ten čtvrt
po nalez. sv. kříže a dva násled. čtv.,
v pon. před sv. Duch., 3. na sv. Tom. ap.
2. ve čtvrt. po sv. Jiljí ana tři čtv., na
Trh dob. v sob. před haž. jarm. az po
čátku prvního poutního týdne až na sv.
to koň. trhové kaž. pond. po celý půst
Mart. od 14. do 14. dní. Týh. trh každ.
až do květ. ned. Týh. trh kaž. pond.
pon. Trhy na vlnu: 1. v pon. před sv. „ a pá .
Pet. 3. Pav., 2. v pon. po sv. Václ.
Safov (okr. Vranov.), 1. out. po sv. Cyr.
eth., 2. na sv. Víta, 3. na ev.vBar.,
Sloupp, 1. v pon po B. Tele, 2. v pon. po
sv. anjela stráž.
4. na sv. Havla. Dob. trh před kaž.
jarm. Týdní trh kaž. pkate.
Slušovice, rov-nía dob. trhy: 14. dubna,
Šntnvn (Schattau, okr;pZnoj.,) 1. na den
25. srpna, 27. října, 24.1istop.
ev. Fab. a eb., případ. ale ten svatek
Sovinec (Eulenberg, okr. Rym ), 1. posl.
v sob. něho v pon., tedy se jarm. budoucí
pon. před sv. Mat., 2. první střed. po sv.
out. drží, 2. v out. Svatod., 3. na sv,
Duchu, 3. posl. out. po sw. Ondř.
Matouše, 4. v out. po“ sv. Mart..Trh na
Spálov (Sponau, okr. Hran.), ..1 na sv.
len a. přízi v sob. po sv. Mart. Trh tý
Jiří, 2. na sv. im. & Judn. Dobyt. trh
hodní každ. pond.
každý roční trh.

Staré (Stare, okr. Třeb.), 1. v routerý po Šlmberk (Schildberg), 1. v pond. masop.,
2. po sv. Prok., 3. v p.ond po sv. Alžb.
srom.,
2.
nasv.
Kunig.
3.
března.
3.
na
.Jiří, 4. na sv. Jak. vělš., 5. ten den Velké trhy: 1. ve středu před vánoci,
po narození P. Marie.
2. ve stř. před velk. Koňské a dobyt.
Stará Říše (místo na sv. Tomáše) dne 19. trhové: 1. druhou sob. v postě, 2. v pon.
března, na sv. Josefa.
„ po čtvrté ned. velkon., 3. na sv. Alžbětu.

Staré Brno, viz Brno staré.

Staré Město (Altstadt), 1. v pond. před
_masupust. pond., 2. v pond. po sv. Jiří,

Slapánice

(okr. Brněnsk), 1. třetí pon.

po velk., 2. v pond. po nanebevz. P. Mar.,
3. v pon. po hromnic.

3. v pon. po sv. Anně, 4. na. sv. Kateř. Štěpánov (Stěpanau, okr. Jevíčký), 1. v
o.ut po sv. 3. král. ,2. vout, po ev. Medardu,
3. v out. po nanebevz.- P.
., . v out.
po vš. Svat. Trh na dob. v pond. před
pon. po hrom., 2. v prv. pon po sv. Pet.
trhem výročným.
3. Pav., 3. v prvm pon po ev. _Václ.Dob.

Týh. trh každ. out.
Stonařov (Stannern, okr. Jihl.), 1. ,vprvní

Sternberg, 1. v out. pohromu., 2. v out.
trhy o jarm., týh. trh každ. sob.
po velikon., 3. v out. po sv. Vavř.., 4. v
Strachotico (Ra-,usenbruclrokr. Znoj.), 1. out-.
po sv. Havl. Dob. a koňští trhavé;
v out. velkon. 2. na. svnt. Bartol.
.po obrác. sv. Pavl., 2. vpon. před sv.
Strnžek, 1. ve středu před hrom., 2. v ten
Vavř. Týh. trh každý pond. a p.á.tek
den před zvěst. P. Mar., 3. ve středu Štítary (Schiltern, okr. Vran.), 1.p2hý out.
před. navšt. P. Mar.. 4. ve střed. před
po sv. Jiří, 2. v out. po naneb. P. Marie,
nepošk. poč. P.. Marie.
3. v out. po naroz'. Krista Pana, 4. v out.
Strážnice, 1. v out-. po sv.*Dorotě, 2.- v
po sv. Alžbětě. Dob. a. koňští trh. před
každ. jarm.
ont. před sv. Duchem,2. v out. po navštiv.
P. Mar., 3. -ve 2. out. po vyzdvižení sv. Štrambers, (okr. Novojiéz)1. ve středu po
kříže, 5. v out. po obět. B. Mar. Týh.

. kýchav. ned., 2. ve střed. po Boží Tele,
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8. ve střed. po sv. Bartol., 4. ve střed.
po sv. Mar .

Šnmberg

8. dob. trh v pond. po sv. 3 král. Týhod.

trh každ. pátek.
(Schónberg), l. na obráceníz'sv. Tvrdonice (Turnitz, okres Břeclav.), 1..v

pon. po družeb. ned., 2. na sv. Matouše.
Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 3. v pát.
po Bož._ Tělo, 4. 4tého srpna, 5. na. sv. Uherčice(Auersehitz, okres Hustop.), 1. v
pond. po 3 král., 2. v pond. po sv. Tro
iiei, 3. v pond. po sv. Františku. Týh;
trhy každý out. a pátek.
Unčov (Hunčov, Miihrisch-Neustadt), 1. v
out. po jménu Ježíše, 2. 2hý out. v máji,
3. 2hý out. po sv. Pet. & Pav., 4. lní
out. v září,'5. v out. před sv. Mart., 6.
x 2hý out. v březnu. Velké týh. trhy: 1.
ve čtvrt. před vánoci, 2. na zel. čtvrt.
Týh. trhy v out. a v pátek.

Havla. Konské & dobyt. trhy: 1; v pátek
před prvn. jarm., 2. v pon. po květ. ned.
Týh. trh každ. stř. a sob.
Švábeniee (okr. Vyškov.), 1. v pond. ma
sopust., 2. an 4tý pon. po sv. Duchu, 3.
v pon. po sv. Mich.
Telč, 1. v out. po sv. Pavlu, 2. v out. po
družebnó ned., 3. v out. svatoduš., 4. v
out. po sv. Anjelu _Sn'áž., 5. v out. po sv.
Mart. Vel. trh an 7el. čtvrt. — Dobyt.
trh před kaž. jarm. Trh týhod. kaž. out.
Trh an vlnu 1. v out. po sv. Fil. 3 Jak.,
2. v o'ut. po sv Havle. Dob. trh. 1. out.
každ. měs. a ) dyby na ten den připadl
svátek, nejpr „s příští stř.
Tišnov (Tišr ovic), 1. v pond. před hrom.,
?. v pond. po sv. Fil. 3. Jak., 3. po na
nebevz. ?. Mar., 4. v pond. před. sv. Kle
ment. rýh. trh každ. pond. a dva trhy
na vlnu: 1. v pondělí po sv. Medardu
2. v pond. po sv. Teresii. Dohytči trhy
v out. o každ. jarm.
Tištín (okr. Kojet.), l. v out. po sv. Jos.
pěst., 2. v out. po sv. Janu křit., 3. v
2hý out. měsíce října.
Tlumačov (okr. Napnj., v Hrad. kr.), 1. v
pond. po 3. král., 2. 3. pon. po velkon.,
3. na sv. Jiljí, 4. na sv. Havla..
Tovačov (Tobitschau), 1. den po novém
roce, 2. v outer. velikonoční, 3. v outer.
svatod., 4. v out. po sv. Václ. Týhod. trh
v out-. v každý tý d .

Traehtin

\

(Tracht, okr. Hustop.), 1. v pon.

po sv. Trojici, 2. v pond. po sv. Bartol.,
3. v pond. před sv. Ondř.
.

Trnnvkn

(Tyrnau. okr. Třeb.), 1. v lní

pond. v postě, 2. na sv. Jiří, 3. na. sv.
Jak., 4. den všední po naroz. P. Marie,
5. na sv. Mik.

Troskovice

—

Vejmyslice (okr. Kruml.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned.. 2. v out. po nanebevzeti Pan.
Marie, 3. ten den před sv. Tomáš.

Vejvanovice

(Ivanovice, Eivanowic), 1. v

třetí out. po hromnieich, 2. v out. svatod.,
3. v den po sv. Vavřinci, 4. v out. před
sv. Mikul. Koňské a dobyt. trhy ve středu

po každém valném trhu (jarm.) Týdenní
trh kaž. stř.

_

Velká (okr. Strážn.), 1. v out. po hromn.,
2. v 3. středu po velikou., 3. v out. po
sv. Maří Majd., 4. v out. po. sv. Šim. a

Judě. Trh koňský a dobytčí každý pon.
Veseli Nove (okr.
ár.), 1. v ont. po sv.
Marketě, 2. na sv. Václav. Hlavni týdní
trh v out. před. květ. ned., 3. v out. po
sv. Leop. Trh na dobytek zároveň s roč
ním trh.

Veseli Staré, 1. v out. po květné'neděii,
 2. ve středu po sv. Trojici, 3. 4tý out.
před sv. Anjel. Stráže., 4. 2hý out. v

adventu. Trh na dobyt. ten den před
každ. jsrmar.
\

Visterniee Dolni (Unter-Wistemitz,okres
Mik.) 1. v out. po sv. 3. král., 2. v out.
po sv. Cyr. a Method., 3. “na svat. Filip.
a Jak., 4. na sv. Jakub., 5. na sv. Ma
touše, 6. v on. po sv. Ondřeji. x

(Treskovic,' ok. Mikel,), 1. Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
v pond. po 4té ned. velikou., 2. v pond.
květ. ned., 2.-ve čtvrt. před křiž. ned.,
po natoz. P. Marie.
3. ve čtvrt. před sv. Matonšem, 4. ve
Tršice (okr. Liven.), 1. v out, po jménu
čtvrtt před sv. Tomáš. Dob. tyh. o těch
4 jarm.
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Janu Nep., 3.
ve středu po naroz P. Marie, 4. ve středu Vlachovice, 1. v out. po hrom., 2. 3“ út.
0 sv. Mart.
po sv. Fil. a Jak., 3. v out. po nanebevz.
Trebič, 1. _v'středopostí, 2. na sv. BartolL P. Marie, 4. 2hý. út. po sv. Havlu, v den.
Veliký trh. na sv. Annu. Koňský a dobyt.
před tim trh na dobyt. Týh. trh kaž. sob.
trh ten den před kaž. jarm., pak v outerý Viasniioe (Wostiz, okres Mikul.), 1. v
před šv. Aloisiem a v outerý po vš. Svat.
pondělí po Božím 'Těle, 2. 3ti pondělí
Týh. trh každý pond.
po sv. Matonši, 3. v pondělí před všemi
Třebová Moravská. (Máhrlseh-Trubau), 1.
Svatými.
' v pond. po 2hé ned. postní, 2. v pond.
po sv. Troj., 3. v pon. po sv. Duchu, 4. _Vracov (okr. Kyjov.), 1. ve středu po ve
v pon. po sv. Frant. Ser., &. v pond. po l'ik, 2. na svat. Prokopa, 2. v outerý po
všech svatých.
sv. Lucii. Trh na koně a dob. ve čtv.
před lním a 4tým jarm. Týh. trh kaž. Vranov (Frein), 1. na popelečni středu
sob tu.
2. na svat. Floriana, 3. na sv. Annu 4.
'l'řeši9 (Triesch), 1. 3tí pand. v postě, 2. v
v pond. po obrác. sv. Pavla, 5. na Dn
šičky. Trh na koně v sob. před ohrác.
*pond. po sv. Prokopn, 3. v pnnd. po sv.
' Frant. Ser. Dobyt. trh na. trh výr., 4'. výr.
sv. Pav. Připadne-li výr. trh „znasobotu
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odbývá- ee nás!; ůter. n dob. trh v pond. Zlín, 1. na sv. Matěje, 2. \? pond. po pro
„ před tímto ůter.
vodní neděli, 3. ve střed. po ev. Duchu,
.Vrá'tenin (Fratting, okr. Jem.), 1. na den 4. v out. po škap., 5. v pond. po naroz.
sv. Fab. & eb., 2. v. out. po květ. ne
P. Marie, 6. na sv. Barboru. Vclk. týhod.
děli, 3. v out. po sv. Marketě, 4. v out.
trhy v pon. svatoduění.
po sv. Jiljí, &. v out. po sv. Kateřině. Znojmo (Znaim), 1. na sv. Dorota, 2. v
Trh koňský a dobytčí před každým jarm.
out. po kýchavně ned., 3. na sv. Jiří., 4.
Vsetín, 1. v out. po bromu., 2. v out. po
na. sv. Jana křt., 5. ve čtvr. po nerez.
sv. il. a. Jak., 3. ten den po proměnění
P. Mar., 6. na im. a. Judu, 7. ve čtvr.
Krista P., 4. na sv. Lukáše Evan. Velké
před početím P. Marie. Kdyby sv. Doroty,
Jiřího, Jana křt. nebi Šim a Judy při
týh. trhy: 1. na zel. čtvrtek, 2. v pond.
před sv. Vacl., 3. na sv. Tomáše Ap. Trh
padlo na pátek, drží se výroční trh v
dobyt. před každým jarmar. Trh na obilí
outerý na. to. Obyčejný trh vždy před
každou sobotu.
'
výročním trh. Trh na. len a přízi 1. na
sv."ŠimZ a Jud., 2. v sob. před druhou
Vsetín dolni, 1. v out. po sv. Matěji, 2.
ned. advent. a někdy i o předním trhu.
ve středu před sv. Duch., 3. v out. po
naroz. P. Marie. Trh na dobytek před  Trhy na vlnu: na Ším. a Jud., někdy též
kaž. roč. trhem. Týh. a dobytčí trhy ve
o předním trhu. Trh na koně a na dob.
středu ode stř. popelcční až do velkon.
ten den před výročn. trh. Trh týdní každ.
sobotu.
Vyškov ('Wíachau), 1. v pond. po=3 král.,
2. ve středu po sv. Františcc, 3 v pond. Ždánice (Steinitz, okr. mj.),gl. v pondělí
po sv; Fil. a Jak., 4. v pond. po sv.
před Božím vstoup., ?. v pondělí před
Marketě, 5. v pond. po povýšení sv. kříže,
gv. Bartol.
6. v pond. po všech Svatých. Trhy na Ždár [Saar] 1. v out. po 11.roce, 2. v út.
koně 3. dob. 8 dní před každ.jarm. Týh.
před ětředop., 3. v out. po sv. Troj., 4.
trhy každ. out. & sob.
“v out. o sv. Bart., 5. v out. před sv.
Mart. Dobytčí trhové v pon. před každ.
Vyzovlce, 1. na 2hý out. po sv. 3 králích,
2. 2hý out. po velikon.- 3. 2hý out. po
jarm. Trh na koně zároveň s trhem na
hově'zí dob.
sv. Pet._ a. Pav., 4. ve stř. a ve čtv. před
posvícením, 6. v out. po všech Svat. Želetnvn [Scheletau, okr. Tel.], 1. na sv.
Dobyt. trhové v pond. před každým jarm.
Matěje, 2. v pond. po sv. Trojici, 3. ve
čtvrt. po sv. V501., 4. na sv. Tomáše ap.
Velící týh. trhové: 1. router. po sv.
Dob. trh ten den před každ. jarm. Trh
Duchu, 2. v out. po sv. Vavř. Týhod. trh
každý outerek. V postě jest každ. outerek
obyčejný každou středu.
ernvlce, 1. v pon. masop., 2. v pon. v
trh na dobytek.

kříž. dnech, 3. v pon. po sv. Anně, 4.
Zábřeh (Hohenstadt), 1. 2. ledna, 2. v
ten den po sv. Kateř. Trh koň. a dob.
pon. po Bož. Těle, 3. ten den po sv.
Bartol., 4. na sv. Voršilu. Trh na koně
rvní den po sv. Kateřině.'
[Seelowitz], ]. v outer-ý—
po
a dobyt.: 1. v pon. po neděli postní, 2. Zidlochovice
ohrác. sv. Pavla, 2. v out. po sv. Vítě,
v pond. po Bož. Tčle, 3. v pond. po sv.
3. na sv. Ším. a Judu. Když ale ten svát.
Bartol., 4. v pond. po sv. Voršile.
v
ned.
připadne,
drží
se
jarm.
v
pondělí,
Zdounky (Zdnunek, okr. Kroměř.), 1. v
4. v out. po sv. Vavřinci.
'
pnnd. po Bož. Vvstoupení, 2. v pondělí po

sv.'Mart.

Výroční trhové v Slezsku.
Albrechtice

(Olbersdorf), 1. v pon. po 3 Bílá Voda “(Weisswasser), 1. v pond. po

král., 2. na sv, Filip. a Jakub., 3. v' pon.

ned. smrt., 2. v 4. pond. po Velik., 3. v

po naneb. P. Marie. 4. na sv. imra
pond. po všech Svat.; Týh. trh kaž. čtvr.
Judu. Trh koňský a dob: 1. ve středu Bílovice (Wagetadt), 1. druhý“ čtvr. v
" před nedělí květ., 2. ive středu po Jak.
postě. 2. na Jiljí, 3. na Mik. Dob. trhy
5“a Anně, 3. ve středu'po 2. pon. v říjnu.
1. ve čtvr. před Bož; vstoup., 2. první
Týh. trh haždou středu.

Anjelská

born (Engelsberg), 1. v pand.

před obrác. Pavla, 2. na 1. pon. po sv.
' Anně, 3; v pon. před vě. Svát.

čtvrtek pO; Bož. Těle. Velký týhod. trh
na zel. čtvrtek. Každý “čtvrt. trh týhod.
a na obilí.
\

Benešov (Beniech), ]. na -1.pon. v postě. Bllsko (Bělič), 1. v pon. po 2. ned. post.,
2. v pon. po Janu Křit., 3. dne 15. září,
2. v out. po Pet.\ a Pav., 3. ypond. před
4. na. Mik. Trh na vlnu: 1. dne 22. kv.,
Jiljím, 4. v out. po Kateř. Týhod, trh
každou středu.
2. dne 10. října. Trhy dob l. v pon. po

.
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sv. Troj., 2. na. Jana Křit., 8. na Jak.,
4. dne 15. září.

Bohumín

(Oderberg), 1. na,Adelgnndu, 2.

x v pon. po 2. ned. Velik., 3. na. navšt. Pan.

Marie, 4. na Michala. Hlavní týh. trhy;
ve středu před Velk., před sv. Duchem
a před Vánoci. Koň. a. dob. trh před kaž.

výr. trhem
Bruntál (Frendenthal), 1. v pon. po nov.

pon. po nat-št. P. Marie., 4. v pon. po
nar. P. Marie, 5. v pon. po obět. P. Mari
Koň. a dob. trh 1. v pon. po ned. květ.,
2. v pon. po Markytě dne 13. července,
3. v pon. po Bartnl., 4. v pondělí před
Mikulášem.
Odry (Odrau), l. v pon. před 3 krůly, 2.
v pon. po ned. provodné, 3. v pon. před
Janem, 3. v pon. po pov. av. kříže. Dob.
 trh 1. v pon po ned. proved., 2. 7 On.
po povýšení sv. kříže. Týb. trh každé
pondělí.

roce, 2. v pond. po 2. ned. post., 3. v
pond. po Jiří, 4. v pon. po Marketě, 5.
_ v pon. po Mart. Týh. trh každý outer.
Dob. trh: 1. v out. po Jiří, 2. v out. po Opava (Trappau), 1. dne 1. února po 8
Martinu. '
dni 2. ne 1. května po 14. dní,_ 3
Cíkmantcl (Zuckmantel), 1. na Matěje, dne 1. srpna po 8 dní, 4. dne 1. list.
2. v pon. po 7. ned. Valik., 3. na Ma
po 14 dní. Vel. dob. trhy: 1. 8 dní po
touše., 4. na Ondřeje. Týh. trh kaž. stř.
sv. Troj., 2. 8 dní po Janu Křit. , 3: v
a sobotu.
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marxe.
Frelvald (Freiwaldau), 1. v den po nov. Trh na vlnu: 1. dne 6. květ. 2. dne 29.
září.Každý trvá 8 dní. Týh.trh každ. stře
roce 2. le na, 2. na sv. Josefa, dne
du a sobotu
19. břez., 3. na sv. Jana Křit., dne 24.
červ., 4. na sv. Mich. dne 29. září.
Opavice (Trapplovitz), 1. první pondelok
Frldbcrg'. 1.7 pon. po masop., 2. v out.vel.,
po Božím ěle, 2. po sv. Michala, 3. po
devítníku.
'
3. na. navštívení P. Marie, 4. pend. po
Hedvice.
Skočov 1. ve čtvrtek po devitníkn, 2. a
Frydek 1. v pon. po 3. král., 2. v pond,
den po Bož. Vstoup., 3. na Martina; pak
před Jos., 3. v pon. po Fil. a Jak. 4. v
dne-li v sob. neb v ned., odloží se na
pon. před Janem křit., 5. na sv. Jak.,
budoucí úterek, 4. na Bartol. Vel. týh.
6. v pon. po Mich., 7. v pon. před Kat.
trhy: 1. ve čtvr. před Ván., 2. ve čtvrt.
Trh na. koně, vlnu a dob. dva dni před
před Velik., 3. ve čtvrt. po Bož. Těle, 4.
každým výr. trhem. Týh. trh kaž. pon.
ve čtvrt. po Michalu. Dobytči trh v den
a pátek.
před káždým výročním a velkým týh.
Freystat (Freistadt), 1. na obrác. Pavla,
trhem.
2. vxpon. po ned. velk., 3. na Bartol., 4. Střebovice. 1. na 4. úterek po n. roce. 2
na. him. a Jnd., 5. ve střed. po Velk. Trh
v ont. po Velik., 3. v out. před Jan. Křt.
na vlnu v den před Šim. a'Jud. Týhod.
4. v out. před Hedv.
trh kaž. úterek.

“rabína,

1. na zasnoubení F. Mar., 2. Strumcň

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

1m. a

Hradec

.

(Graz), výr. 3.dob. trhy: 1 v pon.

před. 1. květnem, 2. v pon. po B. Těle,

3. na Jak., 4. v pon. po Michala, 5. na

mlaďátka.
Jablunkov, l. v pon. po obrác. 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. Velík,. Týh. trh kaž.

(Schwarzwasser), 1. na Jiřího,

2. na Michala, 3. v- pond. po Jaknbn,
4. v out. po nov. roce. Dobytčí trhové
v den před každ. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.
Těšín (Teschen), 1. v den po hrom., 2. v
out. svatod., 3. v pon. před sv. M. Majd., 4.
po nar. P. Marie, 5. na sv. Ondřeje. Týh.
trh kaž. středu a sobotu. Trh na vlnnv
1. dne 28. května, 2. dne 2. října. Dob.

trh každý pátek. Padne-li však na ten
den svátek, odloží se na. budoucí sobotu.
outcrek.
'
Vidnn (Weidenau), 1. v pon. po 11. roce,
Javorník, 1. v pon. a v out. po obrác.
2. v pon. po ned. křížz, 3. na Vavřince,
Pav., 2. na Fil. 8. Jak., 3. na. Jak., 4. na
4. v pon. po Frant. Seraf. Týhodní trh
Šim. a Jnd. Kon. a dob. trh na všecky
kaž. pon.
výr. trhy. Týh. trh každ. úterý na obilí,
Vitkov (Wigatadtl), 1—.
na sv. Víta, 2. ve stř.
stravné věci, slámu, dříví atd.
předev.Havlem.Týh. trh: 1. ve čtvr. před
Klínkovloe (Kónigeberg),1. v pond. po ned.

hrom., 2. v pon. po 3. ned Velik., 3. na.
dražeb., 2. v pon. po ev. Trojici, 3. na
rozeslání apoštolů, 4. v den před sv. Lucií
v. Vavřince, 4. na Kateř., 6. v pond.
před Valent. Trh na dob. & vlnu:'1. na. velký trh.
Fil. 3 Jak., 2. na Václ. Týh. trh každé Vrbno (Wilrbenthal), 1. v pon. před hrom.
ondělí.
2. v pon. po sv. Janu Křit., 3. v pon. po
Mich., 4. druhé pon. před Velkou. Týh.
Krnov (Jiigerndorf,) 1. vpond. po ned. ký
trh kaž. pon.
chavné, 2. v pon. po 6. ned. velik., 3. v
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NB. Výroční trhy na svátky padající odbývají se následujícího, místně také předchá—
zejícího všedního dne.

Abertamy (Abel-them),v pondělí po čtvrté
Marie, 3. v out. po sv. Havla.; týdní trhy
neděli svatodušní. '
každy outerek.
Abtsdorf, 1. na zel. čtvr., 2. v pond. před Benátky (Neubenatek), výroční a trhy na
sv. uch., 3. ve čvrt. po Marii Sněžné,
dobytek ty pondělky: l. po neděli Okuli,
4. druhý čtvt. po početí P. Marie.
2. po Božím Těle, 3. po sv. Maří Majda
Anjelské Hora (Engelhaus), výroční a leně, 4. před narozením P. Marie 5. po
sv. Martinu.
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po Litare,
2. po sv. Trojici, 3. po sv. Anjelu Strážci, Benešov (Beneschau), 1. na den obrác.
4. v první ponď. v Adventu.
sv. Pavla, 2. na sv. Josefa pěstouna, 3.
na sv. Filippa a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Arnoltice (Arnsdorf), ty pondělky: 1. po
Pad., &.na sv. Annu, 6. na sv. Matouše,
bílé ned. 2. v pond. př. sv. Petrem, 3. po
sv. Václavu.
7. na sv. Rafaela Arch., 8. na sv. Ondřeje
AŠ (Asch), výroční a dobytčí trhy ty
apost. První a třetí trvá 8 dní. Připadne-li
některý z nich na sobotu, drží se v násl.
pondělky: 1. po ned. Latare, 2. po sv.
pon. Týh. trh každ. čtvrtek.
Trojici, 3. před sv. Jiljím, 4. před sv.
Ondřejem; každou sobotu tyhodní trh. Benešov (Benson), ty pondělky: 1. před
akov nad Jizerou (Backofeu),1.v pon. kvétnou nedělí, 2. před nanebevstoupením
Páně, 3. po naroz. P. “Marie.
po druhé ned. „adventní, 2. v pond. po
sv. Fabianu a Šebestianu, 3. v pond. po Benešov u Kaplice, 1.' v outer-ýveliko
noční; 2. na sv. Jak., 3. na sv. Teresii.
smrtelné ned., 4. druhé pond. po Veliko
noci, 5. ve středu před Božím Tělem, 6. Bernardice, 1. ve čtvrtek po sv. Matěji, 2.
v pond. po sv. Marketě, 7. v pond. po
ve čtvrtek předKantate, 3.na sv. Prokopa;
sv. Bartoloměji, 8. ve středu po sv. Fran
týhodní trhy : ve čtvrtek před velikonocí,
tišku Seraf.
ve čtvrtek před vánocemi.
. '
Barink (Bitrringen) první pon. v září neb Beroun, 1. v pond. po jménu P. Ježíše, 2.
třetí pondělí v postě, 3. v pond. po neděli
po sv. Anjelu str.
Jubilate, 4. ve čtvrtek po sv. Prokopa,
Bavorov (Baran), 1. popel. stř., 2. na sv.
Jiří, 3. na sv. Jiljí, 4. na obětování P.
5. v pondělí po stětí sv. Jana Křtit., 6. v
Marie.
—
pond. po sv. Martinu; v outerý a ve čtvr
tek týh. trhy.
Bečov (Betschau), ty pondělky: 1. před
Velikonocí, 2. v červenci, 3. po sv. Havlu, Bezdružice (Weseritz), 1. v pond. před
4. ř. Vánocemi.
hromn., 2; dne 4. květ., 3. v pon. po sv.
Václavu.
,
'
Bechyně (Bechyn), 1. v poud.. o jménu
Ježíše, 2. ten den po sv. Petru &Pavlu, Bilina (Bilin), 1. v pond. postní, 2. ve
3. na Dušičky. Trhy na dobytek a vše
čtvrtek po Božím Těle, 3. ve stř. po sv.
Bartoloměji, 4. na sv. Martina bisk. Kaž
liké zboží v outerý po celý rok. Čtyry
dou sobotu týdenní trh.
krát, totiž: druhý out. v postě, v outerý
velikonoční, v out. po nanebevz. P. Ma Blšice, 1. ve čtv. př. květ. ned., 2. ve čtv
rie, v outerý po sv. Urbanu, (kdyby měl
př. Mar. Snčž., 3. v pond. př. povýš. sv.
osledm'na svatodušní out. padnouti, tedy
kříže, 4. ve čtv. před sv. Martinem.
příští outerý) všem cizím obchodníkům Blaina, 1. na sv. Fabiana a Šebestiana,
a řemeslníkům dovoleno jest své zboží
2. druhý čtvrtek v postě, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, 5.
veřejně prodávati.
terý po. sv. Fil. a
Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v
pond. po sv. Jarolímu, 7. ten čtvrtek
pro domácí ustanoveny.
Bela má čtyry výr. a čtyry dob. trhy o pon- ' před 1. neděli adventní 8. ve čtvrtek
délkách: po hrom., př: kv. ned., po nalez.
před sv. Matoušem a na sv. Tomáše koň
„ský a. dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
sv. kříže a po sv. Matouši ev.
rok trhy na obilí a dobytek.
. Bělá (Weisswasser), ty pondělky: 1. první
Blovice,
1. ve středu před kv. neděli, 2.
v poste, 2. před uanobevstoup. Páně, 3.
na sv. Marketu, 3. ve středu po sv; Jiljí,
druhý po sv. Marketč , 4. po povýšení sv.
kříže, 5. ve středu před sv. Kateřinou, 6.
4. ve středu před všemi Svatými.
na sv. Tomáše apoštola; každou středu Blšany (Flohau), výroční trh na koně ::
týdení trh.
dobytek: 4. první pondělí v postě, 2. ve
Bělčice, výroční a trhy na dobytek: 1. středu po sv. Trojici, 3. v pond. po sv.
Jarolíma, 4. v pond. po početí P. Marie.
na sv. Josefa, 2. na den po naroz. P. Marie,
3. v pond. po sv. Petru a Pavlu, 4. ve Bohdaneč, výroční a dobytčí trhy: 1. ve
středu před vstoupeuím Páně, po 8 dní.
čtvrt. př. všemi Svat.
2. v den rozesl. sv. apoštolů, 3. ve středu
Bělohrad, ]. ve čtvrtek po sv. Petru a
po Bartoloměji, 4. v pond. před svatým
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny
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Maří Majdalenou. _5, ve čtvrtek po sv.
Havlem, po osm dní, 6. ve středu před sv.
Bartol., 6. ten den po'Díušičkách, 7. v
Martinem, 8 dní *na "přízí, v pond'.
1. po třech králích, 2. po hromnicích, 3.
pondělí po sv. Mikuláši.
„ \
po sv. Josefu, 4. po sv. Vítu. Každou Brezno (Priesen) 1. v pondělí po sv. Re
středu trh na obil .
hoři, 2. po nanebevzetí P. Marie, 3. po sv.

Bochov (Buchau), výroční a dobytčí trhy:

Michalp; týdenní trh každý outerý.
Ceský (Bohmich-Brod), xty pon
dělky: 1. po neděli Judika, 2. po sv. Tro
jici, 3. před sv. Havlem. Dobytčí trhy:

,1— v pondělí, po sv. Jiří 2. v pond. po Brod

sv. Jakubu, 3. na sv. Michala,-4. v outerý
před Adamem a Evou.

Boleslav

x

mladá (Jungbunzlau), ty ou

te'rky: 1_.po 3 Králích, 2. předev. Duchem,
3. před sv. Bartolom., 4. o sv. Havlu.

1. v pondělí po první neděli postní, 2. po
sv. Petru a Pavlu, 3. v pondělí po sv.
Šimonu a Judč.

Boleslav stará (Altbunzlau), 1. tu středu Brod
po smrtelné neděli, 2. poslední středu v
srpnu, 3. ve středu před. sv. Havlem, 4.
na den sv. Jana Evang.
Bor (Haid), výroční, dobytčí a.koňské trhy
ty outerky: 1. po Okuli, 2. před n. Duch.
3. po sv. Michalu, 4. po sv. Mikuláši;
obilní trhy každý outerek, na koně a ho
vězí dobytek každý outerek od sv. Jiř.
až do sv. Havla.

Borek. Jlrkov

Německý

(Deutschbrod), ty ou

terky: 1. druhý out. po av. třech Král; 2.
druhý v paste, 3. po nalezení sv. kříže. 4.
před sv. Janem Křtitelem, 5. po pový—
šení sv. kříže 6. po sv. Františku Seraf.
(Třetí a pátý bývají nejslavnější). Trhy na
dobytek ty outerky: 1. po Hromnicích, 2:
čtvrtý vpostě, 3. před Velikonocí, 4. po sv.
Trojicí, 5. po sv. Prokopu, 6. po sv. Vavřin
ci, 7. po sv. Martinu, 8. před Vánocemi.

(Gol-kan), ty pondělky: Brod železný (Eisenbrod), 1. předposlední

1. po neděli Latare, 2. před sv. Janem
Křtitelem, 3. před sv. Bartolomějem, 4.

maaop; outerek, 2. před sv. Vítem, 3. po

sv. Václavu, vesměs po 8“dní.
na sv. 'imona a Jndu.
Brodec, 1. v masop. pondělí, 2. 'v svato
Borohrádek,
1. ve středu v středopostí, dušní outerý, 3. v pond. po sv. Frant. Ser.,
2. na sv. Františka Seraf., každý outerý
4. po Vánocích.
' '
týhodní trh.
Broumov (Braunau), 1. v pondý po ned.
Borotín, 1. ve“ čtvrtek po středopostí.
Sexag., 2. v outerý svatodušní, 3. v pond.
2. v pond. po neděli Rogate, 3. ve čtvrtek
před natoz. P. Marie. 4. v po nedělí,
po Božím Těle, 4. na sv. Prokopa, 5. na
adv. Každý čtvrtek trh na přízi,'každou.
sv. Annu., 6. na povýšení sv. kříže, 7. ve
sobotu trh na plátno.
'
'
čtvrtek před sv. Havlem.
1» v pond. po 3 Králích, 2. po
Borová (Borau),výroční trhy ty čtvrtky: Brozúny,
sv.
Gotthardu,
3.
na
sv.
Víta,
4.
v
pond.
1. po sv. Fahianu a ebestianu, 2. po ne
po sv. Václavu.
'
děl. Qnasimodog., 3. povBož. Těle, 4. po
(Butzkau), 1. dne 19. ledna, 2.
naroz. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou Buokov
dne 24. května. 3. dne 19. července, 4.
terky: 1. po první neděli postní, 2. po
dne 17. října. a každé pond. týdní trh.
Litare, 3. po Judika. 4. na sv. Tomáše
Budějovice..(Budweis) ty pondělky: 1.
apošt. Týhodní trh každý pátek.
po 3 Králích,2. po Božím Těle, 3. po
Borovany (Forbes), 1. v pondělí po na
naroz. P. Marie 4. na sv. Martina, vesmes
neberst. Páně, 2. na sv. Lukáše 18. října.
po 14 dní, totiž 8 dní před a 8 dní po.
Bousov dolni (Bautzen), 1. na svat.
jmenov. dnu. Týh. trh kaž pat.; každý
„Vavřince, 2. v první pondělí v postě, 3.
čtvrt. trh na koně a hovězí dob.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt.
po naraz. ?. Marie. 5. na sv. Simona & Budňany (Budňan) 1 dne4 dubna,2.,vestř.
po naroz. P. Marie, s. na sv. Voršílu,
J udu, 6. ve středu před vánocemi. Týhodní
trhy každý čtvrtek po celý rok.
Budyně (Budín), 1. v outerý po Hromni
Božejbv, 1. na sv. Annu, 2. na sv.Leo
cích, 2. v out. po sv. Antonínu Pad., 3.
polda; každou středu týhodní trh.
v pond. po Marii Sněžné, 4. out, po sv.
Boží Dar (Gottes ab), v pond. po sv.
Václavu, 5. po sv. Krišpinu;
Anně a před sv. imonem a Judou
Bukovsko, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
Brandejs, 1. v outerý před Hromnicemi. Maří Majdalenu, 3. na sv. Havla.
2. po Velikonoci, 3.po sv. Trojice, 4.po sv.
Vavřinci, 5. př. sv. Václav., 6. po sv. Alžbětě. Buškovlce (Puscbowitz), výr. & dob. trhy,;

Brandejs

nad Orlici, výroční trhy a

1. v outerý před sv. Duchem, 2. v out. po

jménu P. Marie. 3. ve čtv. před sv. Kateř.
předcházejícími trhy na koně a hovězí
dobytek ve čtvrtky: 1. před popeleční stře Bydžov (Nenbidschow) výr. a dob. trhy:
v druhou stř. postní, v out. po svatod.
dou, 2. před sv. Markem, 3. před roze
svát., 3. na den sv; Jiljí, 4. v out.._před
sláním av. apoštolů, 4. před sv. Havlem
sv. _Havlem, 5. na sv. Tomáše bisk.; týd.
6. před štědrým dnem. Týh. trh každý
trhy na obilí každou stř.
čtvrtek na len a potravu.
Březnice ,1. v pondělí po první nedělí Bystrá (Bystrau) výr. 3. dob trhy 1. ve
střed. po Septuag., 2. veetř. po Mat. 3.'
postní, 2. v pond. po květué neděli, 3. v
ve stř. po av. Ondř.
'
outerý avatoduliní, 4, v pond. před av.
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Bystřice, 1. dne 24. únor., 2. dne 23. dub.
3. dne 29. srpna, 4. dne 28. října, 5. dne
20. _pros.

Bystrice

223

trhy na potravní věci, dříví a uhlí každ.
pondělí.

Chabařovice

(Karbitz), výr. a dob. trhy

Nová, ty středy: 1. po Remin. ty pondělky: 1. druhý postní, 2. druhý
2. po Littera, 3. po Míserikordia, 4. po
po Velik., 3. posl. po sv. Duchu, 4. prv.
v srp. vždy po tři dní a tolikéž dnina
sv. Duchu, 5. v pon. po sv. Petru a Pav.
dob. Ve stř. po celý rok týh. trhy.
6. v pond. po sv. Mich., 7. na sv. Kat.
s osmidenní lhůtou na. rozl. zboží a do b. Cheb (Eger), ty pond: 1. po ned.Lii.tare
Týh. trh na dobytek každ. stř.
2. po B. Těle, 3. po sv. Matouši. Týdní trh
Cerekve Dolni, ty pondělky: 1. po sv. každ. stř. & sob. Trhy na dob. první stř.
lraž. měsíce.
Jos. 2. po sv. Jakubu, 3. po sv. Havlu.
Chejnov 1. na obr. sv. Pavla, 2. na sv.
4. po sv. Lucii.
Cerekve Horni, 1. ve středop. 2. na sv.
Fil. & Jak., 3. den po sv. Pet. a Pav., 4.
na. sv. Martin. Týdní trhy ty pon: I.po
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. září
4. na sv. Linh. 6. listop.
3 králích, 2. první v postě, 3. v středop.
4. po květné ned., 5. druhý o Velik., 6.
Cerekve Nová, 1. první středu vpostě,
2. na sv. Matouše.
po sv. Duchu, 7. po ev. V clavu, 8. v
Cerhonice 1. na sv. Matějc 2. na sv.
out. po Vánoc.
'

Vojtěcha, 3. na sv. Víta., 4. na svatého Chlum Královský čili Kinžberg(Kenigs
Václava. 
berg), 1. v pon. po 3 ned. postní, 2. na
Cerhovice ty čtvrtky: 1. druhý v postě, sv. Víta, 3. v pon. před. sv. Václ., 4. 2
pond. v adven. V out. kaž. měsíce trh
2. čtvrtý) po Velikou., 3. před sv. Petr.
na dob, .a všecky pátky po celý rok trhy
a. Pavl., 4. po sv. Václavu; kaž. outerý

týdní trh.
na obilí.
_
Clnwnld, |výroč. a. dob. trhy: 1. na sv. Chlumec, výr. a dob. trhy: 1. v pon. po
obr.sv.Pavla, 2. v první out. v postě, 3. ve
_Marketu, 2 na sv. Frant. era .
stř. po Kantáte, 4. ve stř. po sv. Havle,
Cáslnv, ty pondělky: 1. třetí v postě, 2.
6.'ve stř. po poč. P. Marie. Každ. čtvr.
po ned. Jubilate, 3. po sv. Pet. &.Pavlu, 4.
týh. trh.
po nanebev. P. Marie, 5. ve čtvrt. po sv.
Choceň
1. na obr. ev. Pav. 2. na velik.
Lidmila, 6. v pon. po av. Havl., 4. trhy
na koně: 1. out. po prvním dnu postním
outerek, 3. na sv. M. Majd., 4. v den po
sv. Václ., všecky s osmiden. svobodou:
2. dne 22. a 23. květ., 3. ten den po sv.
druhý a třetí &mladým jarm. Ráno v
Prok., 4. v out. po sv. Barb. Trhy na
den výr. trhů trh na. dob. Týhodní trh
rozl. dob : 1. den po ev.. Pet. a Pav. 2.
kaž: pátek.
'
den po naneb. P. Marie, pak každ. stř.
& pátek po 3 králích, po Reminiscere a Choltice 1. v pon. po 3 králích, 2. v
Jubiláte.
out. po sv. Fil. a Jakubu, 3. ve středu
nstnloviee 1. ten den po 3 králích, 2. po sv. Václ.
na sv. Víta, oba s dob. trh., 3. na sv. M. Chomutov (Komotau), ty pondělky: 1 v
pon. po ne
eminiscere, 2. po sv. Fil.
_Majd.. 4. na den po nar. P. Marie.
& Jakubu, 3. po navštiv. P. Mar-10,3.ee
Cechtice, výr. &.doh. trhy: 1. na obrác.
sv. Pavla, 2. v pátek před svatod. ned.
jde-li se ten den s pon. po Petru aPav.
- 3. na sv. Wolfganga, 4. třetí po Šim. a.

v pon. na to, 4. po sv. Michalu., 5. po

Anj. Strážci, 4. po sv. Havla.
Cermnn (Lenkersdori'), ty pondělky: 1. po—
slední v mčcisi květnu, 2. po sv. Havla,
_3. před sv. Mikulášem.

šestý postní týden, 4. v out. po sv. Du—

av. Martinu bisk. .
Judě.
Celakovice výr 3. dob. trhy: 1. po sv. :; Chotěboř, 1. v pond. druhý postní týden,
králích, 2. po neděli Kautate, 3 po sv.
2. “vpon. čtvrtý postní týden, 3. v pon.

chu, 5. v pon. po rv. Jak., 6. naden sv.
Felixe mně., 7.'v pon. po sv. Lukáši. 8.
v pon. po sv. Martinu. Každou středu
Cernošin,- 1. v pon. po hromnicích, 2. na
týh. trh.
sv. Jiří, 3. na sv. Michala. Trhy na do Chotušice, trhy na dob: 1. dne 12. červ.
2. d
17. října.
bytek od sv. Jiří až po sv. Mich. každé
Chras , 1. ten den po 3 ,králích, 2. ve
pondělí. .
Černovice, výr.- a dob. trhy: 1. na sv.
čtvrtek před květnou ned. trvá 8 dní, 3.
ve čtvrtek před sv. Janem Nep., 4. ve
Blažeje. 2. na. zel. čtvr. 3. v pon. před
nanebevst. Páně, 4.v pond. před B. Tělem
čtvrtek po sv. Markétě, trvá 8 dni, 5.
ve čtvrtek po sv. Augustu, 6. před sv.
5. na sv. Prokopa, 6. ve stř. před pov.
Havlem.
sv. kříže, 7. na sv. Terezii, 8. den po
(Kratzau), ty pondělky: 1.
sv. Leopoldu. Každý čtvr. týdní a dob. Chrástuva

trh .
před masop. ne 2. před sv. Janem Kř.
Cestl'n, 1.v pon. před nanebevst. Páně, 2. v
3. před sv. Vavřín. 4. před sv. Havlem,
5. po 2. ned. sdv. Týh. trhy drží se kaž
pond. po sv. Petr. a Pavlu, 3. dne 2.1i
středu.
etop. Týh. trh každ. stř.
Čistá. 1. v out. před Velik., 2. na sv. Víta, Chřibská (Kreibitz), 1. v pon. tři neděle
před sv. Duchem, padneli ale Děčínský
na sv. Annu, 4. na sv. Kateř., Týdní
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.trh naten samýden, tedyo 14 dní dříve,2 . Dobřany výr. a dob. trhy ty _pond.: 1. p.
Remin., 2. po Exaudi, 3. po naroz. RM
v pon. po sv. Michala, 3. první pondělí
k.u
v adventě. Týd. trh každ. stř.
. 4. na sv. Mik
Chroustovice
„ty čtvrtky: 1. po. očistov. Dobříš, 1. ve čtvrt. po popel. stř., 2. v pon.
po sv. Troi.., 3.na. den sv. Mich., 4. na du
P. Marie, 2. před sv. Fil. a. Jakub. 8.
šič., 5. na sv. Tom. '
před sv. Vavřincem, 4. na den sv. Ka
teřiny.
Dobruška, 1. ten den po sv. Jiří po 8 dní.
Chrudim, 1. druhé pon. v postě, 2. ve, 2. po bílé ned., zároveň koňský tr,h 3. po sv.
Duchu, 4. na sv. Jiljí, 5. po sv. Václav. 6.
středu po nalezení sv. kříže, 3. den po
v out. po sv. Matěji, zároveň trh na koně.
po nanebevz. P. Marie,4. vpon. před sv.
Frant. Seraf., 5. na sv. Barboru. Padne
Trhy na dob.: 1. den po sv. Troj., 2. v out.
po sv. Havlu, 3. den po obrac. sv. Pavla.
li 3.- neb 4. trh na sob. odbývá. se příští
pondělí. Trhy. na. koně: ). v první pon.
Každý out. týhodní trh na len, přízi, obilí
& jm .
postní, 2. 3 postm pon 3. vpon. po smrt.
ned., 4. v pon. před. sv. Duchem, 5. na Doksy (Hirschberg), 1. ve středu po očišř.
P. Marie, 2. po sv. Fil. a Jakub. 3. v pon.,
sv. Prokopa, 6. v pon. před nanebevzet.
po av. Jiljí,4 .vpon. po obětováníPanny
P. Marie, 7. v pon. po=sv.-Františku Ser.
8. v pon. před sv. Barb. Tyh. trh kaž. ' Marie.
sobotu.
. Domašín ty outerky: 1. před květ. ned.,
2. na svatod., 3. po sv. Bartol., 4. vpond.
Chudenice 1. druhou středu v postě, 2.
' na sv. Filipa a Jakuba, 3. na sv. Havla.
před sv. Havlem; _každý outerj'r trh „na
dobytek.
4. na sv. K—ateř.Týh. trhy na, přízi:

druhý pátek v posté, 2. první patekl v Domazlice (Taus), 1. ve středu po sv.
adventě.
Dorotě, 2. na sv. Anton., 3. v pond. po sv.
Anjeln Strážci, 4, druhý čtvrt. po svat.
(Kalsching), výr. trhy: -1. na
Martinu. Týh. a „dob.trh vždy ve čtvrt.
sv. Matěje, . na sv. Floriana, 3. na sv.

Chvalšiny

po celý rok.
Vavřince, 4. na sv. Šim a Judu. Týd. trh
kaž.. out.
Doubravice, výr. a dob. trhy ty čtvrt. 1.
dob. tr:hy 1 na po Kantate, 2. po sv. Jak, 3p.o sv. Vác
4. po vš. Svat.
sv. Josefa, 2. ve čtvr.t v 3 tydnu velik.,
3. v'pon. po 16. červenci, 4. v pon. po nar. Doupov (Duppau), 1. ve čtvrtek po sv
Michala, 2. v pon. po Okuli,3. dne 17.
P.
6. na sv. Martina. Každý out.
trh Marie,
na obilí.
květ., 4. v pon po sv. Alžbětě. Dva' trhy
Dnšlcc 1. na den sv. Školast., 2. vpon. po
na dob. drží se druhého všedního dne po
Kant., 3. na sv. Víta, 4. v out. po sv. Ja
jarmarcích.
kubu, 5. den před sv. Michalem, 6; .na sv. Dub Český (Bohm.Aicha), ty outerky: 1.
Lucii. Koňské trhy': ve středu po sv. 3 ' před hromn., 2. před velkon., 3. před sv.
králích, 2. ve středu po J ubil., 3. ve stře Duch., 4. po Bart., 5. před. sv. Havlem,
6. v první pon. advent.
du před sv. Jakubem,_4. ve středu po po
výšení sv.. kříže, 5. ve středu po svatém Dubá (Douba) 1. na sv. Jos., 2. v out. po
Martinu.
sv. Pet. a Pav., 3. v pon. po sv. Havlu,
Davle, 1. ve čtvr. po sv. Fil. a Jakubu, 2
'4. 2. pond. v adv.
_
dne 11. července, padne- li v sob., drží se Duchcov (Dux), 1. ve stř. po 1. ned. post.,
2. na sv. Víta., 3. na sv. Bartol., 4. v pon.
příští pon., 3. vecti rt. po sv. Bart., 4. ve
řed vš. Svat.
stř. po sv. Rafaeli.
.
Děčin (.Tetschen). ty pondělky: 1. po nov. Dvořiště Dolni (Unterhaid), 1. v outerý
řed sv. Duch., 2. na sv. Mich.
roce, 2. po sv. Fil. aJak., 3. po nanebevz.
P. M_arie,4. poslední v říjnu; vždy po 2 Dvořiště Horni (Oberhaid), 1. na sv. Jos.
2. v svatod. out., 3. na sv. Mich, _4.na
dní. Týhodní trh na přízi,obilí a potravní
sv. Jana Ev. Týb. trhy kaž. stř. .od 1.
věci kaž. pon. a stř. _
Děšeulcc, ]. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3. 2. květ. až. do 11051.zaří.
prosince; každou středu trh na obilí a od Dvorv Nové (Neuhof), 1. na den obrác.
sv. Pavla, 2. ve čtvr. po Judika, 3.. ve
sv. Josefa až do sv. Marka trhy na dobyt.
každ. středu.
čtv. před sv. Duch, 4. na sv. Annn,6.v
Deštna, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv. J ana -.pond. před sv. Matouš., 6. na sv. Šim.
a
Jud., 7. na sv. Tomáše. Týh, trh. každý
Křtit., 3. na sv. Jakuba, 4. na sv. Bartol.,
ontcrek na obilí a rozličný dobytek.
5. na sv. im. a Jud., 6. na sv. Barb. Trhy
1. v out. před Vánocemi, 2. v out. před Dvůr Králové (Koniginhof), výroční s
předcházejícími trhy dobytčími: 1. v ou
Velikonocí. Týhodní trhy na dobytek od
sv. Josefa až do koncei'íjna každou střed. .terý před hromnicemi, 2. před květnou
neděli, 3. před. sv. Duchem, 4. před sv.
Padne- li na středu nějaký svátek, nedrží
se žád. trh.
Marketou, 5. před sv. Matoušem, 6.. před
Dlvlšov, výr. a dob. trhy ty čtvrtky: 1. na. všemi Svatým'i, 7. před sv. Tomášem; týh.
trhy na obilí a. přízi v out. a; v sobotu.
tučm'f, 2. na. zelený, 3. před svatým Vítem,
Ervčnicc
(Seestadtl), výroční a trhy na
4. před sv. Bartol., 5. před sv. Mart.,6. před
Vánocemi.
dobytek: 1. v pond. po bílé ned., 2. na.

Chýšc(Ch1esch),vvra
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sv. Bartoloměje, 3.na ev. Barboru; každý Hora Kosově (Amschelberg'),na v1.elikon.
čtvrtek týh. trh. '
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
Fleissen, 1. v pond. před. nanehevstoup.
čtvr. po jmenu P. M., 4. v pon. po ev. Barb.
Páně, 2. druhé pond. po sv. Michalu.
Hora Krásná (Schónberg),_ 1. první
Frldlnnd (též Mírov), l. po hrom. 2. po
pondělí v poetě, 2. v outerý před veliko
' ned. Rogate, 3. v pond. po sv. Bartol.,
noeí, ?. den před. svet. Jan. Nep., 4. v ou
4. v pond. po ev. im a. Jude vždy 8 dní,
terý před sv. Duchem 6. dun po nanebevzetí
spolu e trhem na dobytek; trh týhodní
P. Marie, 6. na sv. Kateřinu, 7. v outerý
každé pond., na obilí každý pátek.
před vánocemi.
:
_

Frlmburg

(Friedberg). Výr. trh na sv. Hory Kutné (Kuttenberg), výr.-, koňské

* Annu. Týdní trhy, pak na dob. a obilí

každý úterý.

a dobytčí trhy: 1. první pondělí postní, 2.
v pond. po Kantate, 8. den po Božím Tělo,
4. v pon. po ev. Ignáci Loj., &. v'pond.

Georgswalde,
1. v
po ev. Matěii, 6. v pond. po sv. Martinu.
pon . po nalez. (v
ev.kraji
kříže.Litoměřick.),
— 2. na 1. pond.
po av. anjelu strážci. Každý utěrek týdní Hora sv. Kateřiny (Katharinaberg), ].
trh na přízi.
'
dne 2. července, 2. v pond.před sv. Barto
Grafenl'rled výroč. a dob. trhy ty pond. lomějem, 3. v pondělí před sv. Havlem.
1. po Bož. těle, 2. po naroz. P. Marie. Hornždovlce,
1. v outerý před' Septim-„
gesima, 2. v outerý před květnou nedělí,
Habry (Habern), dobytčí trhy: 1. ve středu
po Jména Ježíše, 2. ve čtvrtek v postě,
3. ve_čtvrtek před ev. Petrem a Pavlem
8. ve čtvrtek v středopostí, 4. ve středu
4. v den Porciunkuly, 6. v outerý před
ev. Havlem, 6. na. sv. Barboru. Každou
před Velikonocí, 5. ve středu před sv.
Duchem, 6. v út. po ev. Janu Křtit.,
středu trhy na dobytek, obilí a potravu.
7. po ev. Jak., 8. ve stř. po nanebev. P. Ilory Knšporskó (Bergreichenstein), 1.
ve středu po středopostí, 2. v outerý po po
M., 9. ve čtvr. po povýšení ev. kříže,
10. ve středu po sv. Lukáši, \11. ve čtv.
výšení sv. kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Těle. 4. v pond. před sv. Mikulášem.
po sv. Felixi, 12. ve čtvr. před vánocemi.

Halnspnch,

1. v pondělí masopustní, 2.
dne 2. května, 3. v poud. po navštívení
P. Marie, 4. v pond. po sv. Šim. aJudě.
Hnrtmnnlce,_ 1. na den sv. Vitála, dne
28. dub., 2. na sv. Kateřinu; týh. trhy
na dobytek a rozličné v'eci každý pátek.
Hajda ty_pon.: 1: po sv. Jiří, 2. po sv.
Vítu, 3. po nanebev. P. M., 4. po sv. Václ.
Hnslova (Hnaslau), ty pon.: 1. po sv. Jiří,

Hory Mntkleoži

(BergstadtlU.L. F.),

1.v prv. p0ud. v postě, 2. dne 16.'srpna.

Hory anžovské

(Silberberg),1. třetí čtv.

po velikonoci, 2. v pond. po sv. Prokopu
3. den po sv. Václ., 4. vpond.před sv. Luc.

Hořepuik, ]. na sv. Blažeje, 2; na sv.
Michala., 3. na sv. Martina biskupa.

Hořice. ty čtvrtky: 1. po ev. třech Krá—lích,.
2. před květnou neděli, 3. před Regate, 4.
před sv. Prokopem, 5. ve stř. & ve čtvrt.
Hcrnlec, ]. na. sv. Eleonoru 21. února,
před sv. Václ., 6. ve stř. & ve čtvr. před
ev. Martinem; den před tím se drží vždy
2. na sv. Antonína Pad., 3. na sv. Teklu
trh na. dobytek. Trh na obilí každý čtvrt.
23. září. Každý 1_.čtvrtek v. měsíci trh
Hořice (Horn-4).Svobodný trh na av. Barto
na dobytek, vlnu, přízí & len.
x 2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.

Městec, trhy výroční & nn' loměje.Trhy nachléb : 1.den před nanebe
vstoupením Páně, 2. na sv. Martina, 3.
dobytek ty pondělky: 1. po jménu Ježíš.,
na. sv. Tomáše.
2. po první neděli po velikonoc-i, 3. po sv.
Medardu, 4. po ev. Bartol., &.ten den po Hořovlce, výroční a. dobytčítrhy: 1. dne
11. února., 2.v out. před—nanebevsloupením
všech Svatých.
Páně,
3. na sv. Jakubns osmidenní lhůtou,
Hlinsko, výroční trhy s předcházejícími“
4. na povýšení ev. kříže, 5. dne 29. listo
trhy na dobytek ty středy: 1. první po sv.
padu. Trhy na kramář-ské zboží: 1. v so
Apoloně, 2. první po sv. Vitu, 3. první
botu před kv. neděli, 2. v sobotu před vá,
po ev. Bartoloměii, 4. první po ev. Lukáši.
nocemi; třhodní trh každou sobotu.“
5. první po Velikonocí.
Heřmanův

Hluboká (Frauenberg). Trhy na koněa hov.

Hostice Střelecká (Strahlhontic),l. čtvr.
v březnu, 2. dne 2. května,.3. dne 26.

dob., 1. druhý čtv. po velikou., 2. v out.
září, 4. dne 12. prosince.
před ev. Bartol., 3. v out. po sv. im. a Hostinná [Arnau], trhy výr. 8.dob. ty pon.:
Judě. Týh. trh každý outerek.
'
1. po sv. Dorotě, 2. po sv. Trojici, 3. před

Hodkovice

(Liebenau), ty pondělky: 1.

po nfděli Litare, 2. po sv. Vavřinci, 3.

jmenem P. Marie, 4. po všech Svatých;
kaž. out“. a. sob. týh. trh na hov. dob.

po ev. Matouši.

Hostomice, 1. v pon. po 3. Král., 2. na sv.
Matěje, 3. na den sv. Jiří na vlnu, 4._v
Holice ty pond.: 1. po jmenu Ježíše, 2. po
bílé ned., 3. před. navštiv. P. Marie, 4. po
povýě. sv. kříže, &.po sv. Mikuláši.

pon. po sv. Prokopu, 5. ve stř. před
naroz. P. Mar., 6. ve stř. po sv. Václ. Kaž.

stř. týh. trh.
druhý čtv. po 3 Král., 2. dne 14. květ.. 3. Hostouň (Hostau), 1. ve stř. předmaeop.,

Horn Březová (Birkenberg),výr. trhy: 1.
, dne 21; července, ,4. dne 1.6.října. Týdní
-3trh každ. pand.

2. ve stř. před velikou., 3. na sv. Jana.
Křtitele. 4. na e.“Jak., 6. na s. Šima Nade,
“'
15“
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6. ve stř. před vánocemi. Týh. trhy každ. Husinec, 1. na sv. Filipa.a Jakuba, 2. na
sv. Lukáše. Týh. trh kaž. sob. na obilí a
stř. na obilí a polni plodiny, a na rozličný
hov. dob. mezi nimiž i 4hlavní trhy na
dobyt. Trh na koně od ned. Invokavit až
do_Bož. Těla kaž. středu.
obchodnické zboží: 1. v masop. sob., 2.
Hostka [Gastdori'] ty outerky: 1. po Sep
na květ. ned., 3. v sob. po BoZím Tělo,
tuagesima, 2.po Kautate, 3. na evatodušní.
4. v sob. řed vánoc.
,
.
4. po nanebevzetí P. Marie, 5. po jmenu Hutě Stříbrné (Silberberg), 1. třetí ned.
po velikou., 2. na sv. Michala arch.
P. Marie, 6; před sv. Kateřinou.

Hradec Jindrichuv (Neuhaus),1. vprvni Jablonná (Gabel),ty pon.: I.před hromn.
pond. v postě, 2. v out. po Exaudi, 3. v ' 2. čtyry ned. po velikon.. 3. po sv. Janu
Křt., 4. po nar. P. Marie, 5. po sv. Kateř.
pon. po nanebevz. P. Marie, 4. v pon. po
av. Havlu; trhy na dob.: 1. ve stř. v
Trhy na vlnu: 1. dne 8. květ., 2. dne 4. říi.
(Gablonz), ty pand.: 1. před
čtvrtém týdnu vpostě, 2. ve stř. po J udika, Jablonec
3. ve stř. páty týden po velik., 4. v pon.
velikou„ 2. před. sv. Duchem, 3. před '!
bratry, 4. před sv. Bartolom., 5. rvní v
po sv. Trojici, 5. ve stř. po sv. Václavu,
říjnu 6. před sv. Alžbětou. Týh. trh kaž.
&. ve stř. po sv. Kateřině.; týhodní trhy
out. a pát. na obilí, přízi, len a jiné věci.
každou stř. a sob.
_

Hradec Kralove [Koniggratz]ty outerky: Jaehymtlml, Jáchymov(Joachimsthal),ty
pond.: 1. po romnic., 2. třetí v dnb., 3.
1. po 3. Králích, 2. po nedeli Reminiscere
po sv. Markétě, 4.„čtvrtý v měsíci září.
čilí druhé v postě, 3. po sv. Trořici, 4. po
naroz'. P. Marie, po každ. 8 dní. Koňské Jankov, 1. na sv. Rehoře, 2. den po sv.
Janu Nep.. 3. den po nv. Petru a Pavlu,
a dob. třhy: 1. v pond. po sv. Fabianu a
4. na sv. Bartolom., 5. na sv. Mart. bisk.
Šeb., 2. v out. po ned. Reminisc., 3. outerý
v pašijový týden, 4. ve středu po křížo Janovice v Tábor., 1. dne 14. února, 2.
vých dnech, 5. v pond. po sv. Trojici,
dne'31. květ., 3. dne 13. září, 4. dne 13.
prosince.
6. den před'naroz. P. Marie.

Hradec

Novy [NeukoniggratzL 1. v pond. Janovice

po sv. Janu Křt., 2. v pond. po sv. Ondř.

v Čásl., ty outer.: ]. po 4. ned.

postní, 2. před sv. Janem Křtit. 3. po

Každý out. týhod. trh.
'm. P. Marie, 4. před. sv. Mart.
Hrádek [Grottau], 1. po neděli Jubilate, Janovice v Plzensku, 1. na sv. Josefa, 2.
na sv. Jana Křt., 3. nasv. Šimona aJud.
2. sedmý týden po svatodušních svatcích,
Týdenní trh kaž. po .
3. v poud. po av. Bartolom., 4. v oud.
před sv. Martinem. Týh. trh každ. pátek. Janovice Uhlířské (Kohlianowitz), 1. v
Hrádek Novy [Neuhradek], 1. ve stř. po pon. po obrác. sv. Pavla, 2. v pon. v
velikou., 2. v pond. po nanebev. P. Marie,
středop., 3. v out. po velik.. 4. na den
3. na den Moudrosti; každé pond. týh. trh.
sv. Víta, 5. v pon. před sv. Maří Magd.
Hradistě Mnichovo [Miinchengritszý 6. v pond. po Anjelu Strážci, 7. v pond.
o sv. Havle.
roční s předcházejícími trhy dobytčími ty
čtvrt.: 1. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po Jaroměř, 1. druhý den po sv. 3 Králich,
2. ve středu po sv. Duchu, 3. v outerý
velikou., 4. po Božím Tele, 5. po prome
nění Páně, 6. po sv. Václavu, 7. před
před sv. Bartolom., 4. den po sv. Havin,
sv. Martinem, 8. před vánoc. Každý čtvrt.
padne-li který na neděli neb svátek, drží
trh na. obilí.
se o týden později. Týh. trh každý pátek.
Hradiště Choustníkovo [Gradlitz],1. ve Jeleni Horni, 1. na sv. Josefa. 2. v
stř. po sv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
outerý po sv. Duchu, 3. na sv. Jakuba,
týh. trh každou stř. a sob.
4; na sv. Matouše, 5. v outerý před Mar—
Hrady Nové [Gratzen] 1. v pon. po ned.
tinem, 6. v pond. před Adamen-yaEvou.
Latare, 2. na sv. Matouše, 3. v pond. po
Týh. trh na obilí každý outerý.
první adv. ned. Každé pon. trh na dob.
Jeníkov
Golčův (Goltsch-Jenikau), ty
Hrob (Klosturgrab), 1. v pou'd. po navštiv.
středy: 1. po očišťování P. Marie, 2. po
P. Marie, 2. na sv. Filipa 3.Jak., 3. osm
dní po pozdvižení sv. kříže, 4. na sv.
Ondřeje apošt.

Hronov, ty out.: před 3 Králi, 2. po sv.

zvěstov. P. M., 3. před sv. Janem Nep.,
4. před Bož. Tél., 5. po sv. Marketě, 6.
po sv. Václavu. Týdní trh každou středu.

Josefu, 3. v kříž. týdnu, 4. po sv. Bartol. Jeníkov Větrný [Windig-Jenikau],1. den
po sv. 3 Králích.2. v pon. po sv. Janu
5. před všemi Svatými. Připadneli sv.
Nep., 3. na sv. Jakuba, 4. druhé pon.
Jos. nebo Bart. na out., tedy toho dne.
naneb.' Panny Marie. 5. na svatého
Hroznětín (Lichtenstadt), 1. v pond. po po
Martina.
1. květ., 2.v pond. pojmenu Panny Marie.
Humpolec, ty středy: 1. po sv. Filipu 3. Jesenice [Jechuitz]. Výroční a dobytčí
Jak., 2. druhou po sv. Adolfu, 3. před
trhy:,l. v pon. před Veiikonocí, 2. ve
povýšen. av. kříže, 4. druhou po sv. Kle
mentu. Týdní trh kaž. stř. — na dob.
potravu, len a řízi.

středu před svatým Duchem, 3. v poud.
po svatém Šimonu a J udě, 4. v pon. před
vánoci.

_

Hůrky (Adamsireiheit), 1. v pon. po rozesl. Jičín [Gitschin], ty pondělky: 1. první po
sv. Apošt., 2: v pon. po sv. _Rafaelu.
Hromnicích, 2. poJubilate, 3 po 5. Jak.,
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Výroční trhové v Čoeuch.
-.4pond
Přeldísv. Havlem. Trh na obilí každé

Kamenice

trhová,

výr. 8. dob. trhy ty

čtvrtky: 1. 3. postní, 2. pátýv postě, 3.
[StaikenbachLty pondělkyzl
na zelený, 4. po sv. Prokopu, 5. po nar.
po jm. Ježíše, 2. před Velikon., 3. před sv.
P. Marie, 6. po vš. Svat., 7. po početí
Duchem, 4. před sv. Jak., 5. před sv. Di
P. Marie.
višem, trvá. 8 dní, 6. před Vánoc. Týhod. Kamyk [Kamaik], 1. na sv. Aloisie. dne
21. června, 2. na sv. Františka Ser. dne
trhena obilí, potravu, přízi a plátno každ.
4. října.
Jiltowíu [Eulau], výr. a dob. trh 1. pond. v Kaňk [Gang], výr. trhy: 1. ve čtvrtek
před květ. ned., 2. v out. před sv. Duch.
listop.., připadne-li na svátek, tedy násle
dující všední den
3. v out. před sv. Bartol., 4. ve čtvrtek
po sv. Havle. Na dobytek: 1. ve čtvrt
Jilovi [Eule], 1. v pon. po 3. Králích, 2. v
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po
pon. po Bož. Těle, 3.'ns. sv. Vavř., 4 na s.
narození P. Marie, 3. před sv. Market.
Lukáše, 5. v pon. před sv. Kateř. : týhod.
trhy: 1. ve středu před Velikonoeí, 2. na
[13. července], 4. ve čtvrtek po svaté
Kateřině.
s.v Tomášš.e
Jindřichovice [Heinrichsgrun]1. vpond. Kaplice, 1. v pon. masop., 2. na. sv. Pro
kopa, 3. na sv. Šim. &Jud. Týdní trh
před sv. Janem Křtitelem, 2. vpon. před
kaž. sobotu.
sv. .Havlem.

Jilemnice

Jirkov vizBorek.
[Karlsbad],].
třetípond.
Jiřetín Hořejší [0bergeorgentha1],tyKarlovy
v dubnu,Vary
2. první
středu v měsíci
říjnu;
pondělky: na masop., .po sv. Jiř,y .

trva dva dní. Trhy na- koně a jiný do
po nar. P. Marie,4 .po všech Svat. Týh.
bšltlek,rposlední pon. včervnu, kaž. čtvr.
trh kaž. pátek.
Jiřetín Dolni [Niedergeorgenthal],1.na sv. Kasejovice, výroč. a trhy na koně a ho
vězí dobytek 1 den po sv. 3 Králích, 2.
Vojtěcha 2. vpon. předBož. těl., . vpon.
v out. po provodní ned., 3. na sv. Jak.,
před svatým Matoušem, 4. na svatého
Mikuláše.
4. den po sv. Jiljí, 6. na sv. Voršila,
Jistebnice, ty pondělky: 1. po sv. 3. krá. x Týdní trh na dobytek každý kvatembr.

pátek, ve středu před zeleným čtvrtkem,
lích, 2. na sv. Matěje, 3. po květné ned.,
pak každý pátek po velikonoci až do
4. po Velikonoci, 6. po svatod. svátcích,
vš. Svatých.
6. na sv. M. Majdai., 7. na sv. Bartol.,
koňské a dobytčí trhy po 8 dní; 8. v Katovice, první čtvrtek po hromnic., na
Filipa a Jakuba, 8. ve čtvrt. po Vavřino.
pon. po s_v. Matěji, 9. v pon. po vš. Sv.
4. dne 12. pros.
Trhy na dob. každé pond. od sv. 3. král.
až do nanebevst. Páně.
Kdyně Nová [Neugedein], 1. v pon. po
sv. 3 Králích, 2. druhé pon. po Velik. 3.
Josefov čilí Plesy [JosefstadtL výroční s
na sv. Bartol., ..4 na sv. Ondřeje. Tý dní
předcházeiícími trhy na koně a hovězí
dobytek ty outerky: 1. po zvěstování P.
adodobytčí
trhykaždý
od 2.pk.ate
postního týdnu až
sv. Mart.
Marie, 2. po sv. Markétě, 3. po sv. Vác
Kirchenberg
[v Chebském kraji] dva
lavu, 4. po početí P. Marie; tyto trhy
výr. a dob. trhy ve 4. out. v březnu a v
trvají vesměs po 3 dni; týdní trh každý
říjnu. Dobytčí trhy kaž.4
out. v ost.
pond. a čtvrtek.
měsících.
Kácov, 1. na nalez. sv. Kříže, 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na Kladno, ty pondělky: !. po |obrác. sv.
Pavla,
2.
po
sv.
Vít
t
u.
3.
po
ev.
Václav.
sv. Martina. Týdní trhy: !. den po hro
mnících, 2. v pátek před květnou _ned.,3.
[K1adrau],
květnou ned.,
_.2vpon.1.poveB.středu
Tčle,3.3před
na sv. Michala, 4. v pátek před. čtvrtou Kladruby
sv. Jak., 4. na sv. Matouše.
nedělí adventní.

Kadaň [Kaaden], výroční, koňské a dob. Klášterec [KlosterleL výr. a doh. trhy ty
pondělky: 1. před hromnicemí, 2. před
trhy: 1. v pondělí po Judika, 2. po sv.
sv. Johannou kralov., 3. před sv. Barto
lomějem, 4. před svatým Martinem. Pří
Janu Křt.,každ.
3. potrva3
pov. sv.Kříže, 4. po sv.
Barboře,
padne-li na ten den svatek, odbývá, se
Bamberg, 1. na sv. Jiří:111
2. na povýš. sv.
kříže.
trh
stře gu.osm dní dříve. Týhodní trh každ.
Kamenice, l. prv. pátek v postě, 2 v out.
velíkon., 3. na sv. M. Majd., týd. předa Klatovy, ty outerky: před obrácením sv.

Pavla, 2. po neděli Kantnte, 3. po sva—
den po ní, 4. ve čtvr. po nanebvst. Páně,
po 3 dni, 5. den po sv. Vacl., a před
tém
Kilianu, 4. po sv Jiljí. 6. po sv.
Kateřině.
ním po 4 dni. Týdní trhy každé pon. na
koně, hovězí dobytek a rozličné jiné Klenčí [Klentsch], 1. na sv. Matěje, 2. v
zožb
outerý po svaté Trojici, 3. na svatou

Kamenice

pondělky:

česku [Bóhmisch-Kamnitz]ty

1. před sv. Duch., 2. po Por—

ciunkuie, 3. před Havlem.

Lucii.
Týdní outerý
trhy po od
celý
půst,ažtrhy
na
dob.: každý
postuaž
do sv.
Martina.

15*
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trhů“" Česnek.

Chlomin], ty pondělky: 1. po Kouřim, výroční, koňské & dobytčí trhy

hzomnic ch, 2. v třetí pondělí měsíce
května, 3. po P. Marii Sněžné, 4. po vě.

ty pondělky: 1. po n. roce, 2. po květne
ned., 3. před ev. Duchem, 4. na sv. Maří
Svatých. Hlavní trhy na dob. vpon. po
Mnjd., 5. po narození P. Marie, 6. po ev
Kateřině.
květne ned., po av. Janu Křtit., po ev.
Václavu, a před vánoci; týhod. trh. kaž. Kožlany, 1.ve čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
pondělí.
čtvrtek po ev. Duchu, 3. na. sv. Vavřince
Kněžomoeti [Furstenbruck]. výroční a
dne 10. srpna, 4. na sv. Matouše.
dob. trhy ty pondělky: ]. druhý po ev. Králíky [Grulich]. 1. ve čtv. před hromn.,
Fab. a eb. 2. druhý v postě, 3. poVe
2. druhý čtvrt. po Velik., 3. ve čtvrt. po sv
likou., 4. před navětív. P. Marie, 5. před
Anně, 4. po ev. Luk. Týdní trh každ. pon.
nanebevz. P. Marie, 6. po jmenu Panny
Připadne-li na pondělí svátek odbývá ee
Marie. '
týdní trh v out. .

Kimi Novy [Neuknin], 1. v poslední ma Královlce, výroční, koňské a dobyt. trhy:
sopustní čtvrtek, 2. v pon. po kvetné
1. ve čtvrtek před zvěstov. P. Marie, 2. v
neděli, 3. na sv. Víta, 4. ve čtvrtek po
pod. před avat. Pet. aPavl., 3. vpon. před
aiv. Vavřinci, &. na svýLudmilu, 6. v
nanebevz. P. Marie, 4. ten čtvrtek před
av. Havlem.
pon. před Havelekým posvícením, 7. na
av. arboru.
Kralovice Dolni, výročnía dob.trhy ve
Koccngrun [GossengrunLvýroč. trhy ty
středu před ev. Vojtěchem, 2. na av. J'ana

pond.: 1. 3. v měsíci dubnu, 2. před ev.
Křt. 3. ve stř. před Marií Sněžnou, 4. ve
Vítem, 3. po nanebovz. P. Marie, 4. před
stř. před. ev. Václavem.
ev. 'm. & Jud.
Kralupy, 1. v out. před. Velikonocí, 2. ve
výr 9. dob. trhy: 1. dne 20. středu před naroz. P. Marie. Týdní trh ve
břez., 2. dne 30. června, 3. dne 4. míří,
středu na rozličné potra .
4. dne 12. listop.
trhy vý:
Kolinec, 1. na av. Fil. a Jak., ?. na sv. Králův
roční aMěstec,
na hovězIKčnigeetadtlL
dobytek ty pondělky
Vavřince, 3. na sv. Ondřeje.
1. po sv. 3 Králích, 2. po Quasimodoge
niti, 3. po Božím Těle;4. na sv. Bartol.,
Kolin
Nov? trhy
[Neukolin],
výročníe
cházejícím
na dobytek:
1. vepřed
čtvr.
5. ve středu po ev. Frant. S., 6. ve středu
po 3 Král., 2. v pond. po posl. masop.
po sv. Cecilii. Týdní trhy na obilí po celý
neděli, 3. v pon. po svátostech, 4. na sv.
rok v pátek.
Antonína Paduan., 5. v pon. po nv. Bar Krnsllce [Grasslitz], 1'. den po ev. Janu
toloměji, 6. na sv. Františka Seraf., 7.v
Křt., 2. druhě pon. po sv. Michalu. Trhy
na dob. 8. středu každ. druhého měsíce.
pond. po av. Ondřeji, Týdní trhy ve stř.
& v patek.
Krásné Doly [Schouthal] 1. ve čtvrtek
Koloveč [Koiautschen], 1. v out. Velikon._ před ev. Václavem. Týd. trh knž. sobotu.
2. na sv. Jana Křtit., 3. v pond. před ev. Krinec, 1. na tučný čtvrtek a ty čtvrtky:
2. po ev. Duchu, 3. po sv. Bartoloměji, 4.
Havlem; týhod. trhy: 1. druhé pon. po
po sv. Kateřině.
Velikou. a. po ev. Martinu.
Kopidlno, 1.ve střed. po Velikou.,2. na.sv. Křivsoudov, na pondělky po sv. Jiří a
Prokopa., 3. ve stř. před nar. P. Marie, 4. ' Jiljí. Týdní trh každý pond.
ve středu před počet. P. Marie;
['Krucburek,
Kreutzberš,
výr a dob. trhy
a 8 denní svob.
ty pon :
Kostelec Černý [Schwarzkoeteletz],'1.v Krucellburg
pon. po ned. Rogate, 2. na sv. Jana. Křtit.,
1. po hromn.,2. před květnou ned., 3. před
vetoup. Páně, 4. den po ev. Vavř. ; každý
3. na. sv. Mich. archanj., 4. v pond. před
čtvrtek týdní trh.
poč. P. Marie.

Kolešovice,

Kostelec nad Labem [Elbekosteletz]vý Krumlov
roční, koňské a dobytčí trhy: l. v pond.
před ev. Matěj., 2. ve čtvrtek před nale
zením ev. kříže, 8. na sv. Víta, 4. na

evatéhoŠJakuba, 5. na povýšení svatého

kříže, 6. na sv. i'monanudu.

Každou

sob. týh. tr _.

Kostelec u Náchoda, ty čtvrtky: l.. po

Ceský [Bohmisch-K'rumaiq,1.

ve čtvrtek po středopostí, 2. ve čtvrtek
po Božím Tčle, 3. v pon. před ev. Havl.;

padne-li ev. Havla na pondělek, odbý
vá. ee trh 0 týden dříve; na sv. Kateř.
Trhy na. dobytek od sv. Jiří až do ev.
Havla každou středu; týhodn-í trhy kaž.
středu a. sobotu.

.

'menu P. Ježíše, 2. před první ned. v květ. Krupka [Graupen], ty pondělky: 1. před
květ. ned., 2. před sv. Duchem, 3. před
. po ev. Matouši, 4. po poč. P. Marie. Trh
ev. Michalem, 4.1před ev. Martinem.

týdní kaž. středu.

Kostelec nad Orlicí, výročníe předchá Krýry [Kriegern], výroční a dobyt. trhy:
1. ve stř. před ned. Lštare, 3. ve čtvrt.
zejícími trhy na koně a hovězí dob.: na
' sv. Dorotu, 2. ve čtvrtek před květnou
po ned. Kantnte, 3. ve čtvrtek po pozdvif
žení ev. kříže, 4. na sv. Bohumíra 8
nedělí 3. v pondělí po uanebevstoupení
listopadu.
Páně. 4. dne 17. července, 5. na. svatého
Bartoloměje, 6. na Karla Bor. Trh týhod. Kumžák [KčcigseckL typondělky: 1. po
kai. čtvrtek.
Hromnicích, 2. po Mieerikordia, 3. po

Výučďehm vcum
ev. Matouěi, 4. na dušičky. Trhy týdni :
dobytčí každý čtvrtek.
Kunštát [Kronstadt], výr. a dob. trhy ty
pond.: 1. posl. v dub., 2. první v srpnu.,
3. posl. v říjnu.

Kunžvart,

Kuěvarda, 1. o sv. Jiří, 2. o

sv. Michala arch., 3. 15. rosince.- "

Kuřivody [Hilhnerwasser], výroční trhy
na dobytek: l. v pond. po Velikonoci, 2.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na. sv. Jana
Křt., 4. v pondělí po nanebevz. P. Marie,
5. v pond. po sv. Havlu, 6. v out. před
sv. Tomášem apošt. Každou středu týh.
trh na dobytek a rozličné krámské zboži.
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Martinu, 'oba po 8 dni. Připadne-li ".
Markety neb ev.Martinana čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
středy: 1. po atředopoeti, 2. po Bož. Tele,

3. po av. Bartoloméji, 4. po av. Martinu,
každý trvá 2 dni.
\
.
Lipnice, výroční, koňské, ». hovězí trhy:
1. v pond. po sv. 3 Králích, 2. po Judika,
3. po sv. Petru a Pavlu, 4. před ev. Hav
lem, 5. po sv. Martinu, 6. před Vánocemi.

Trhy na vlnu: ]. na sv Floriana, 2. v
pond. před sv. Havl. Trhy na dobytek:
. 1. každý pond. od 8. ledna až do 9. lietop.

Týdní trhy každý pátek po celý rok.
Kynžvnrt [K6nigswart], výroční dobytčí Lišov, 1. na velikonoční outerý, 2. na sv.
a koňské trhy: 1. na sv Josefa, 2. v pond.
Bartoloměje, 3. na sv. Ondřeje. Týhoduí
trh ve čtvrtek.
po sv. Marketa, 3. v pond. po všech Sva
Llicň, 1. na čtvrtý pondelok po novém
tých. Trh na obilí každý čtvrtek.
Lnlldškroun [LandskronL 1. v pondělí po roce. 2. ve středu před ev. Duchem, 3. na
3 Králích, 2. v out. po ned. Judika, 3.
sv. Maří Maid...4. ve středu před ev.Václav.,
na svatndušní out., 4. na sv. Maří Majda
5. na sv. Alžbětu, též vždy trh na dobyt.
lenu, 6. v outerý po sv. Matouší.
Litoměřice [Leitmeritz], ty pond. l. po
Ledeč 1. v out. po neděli Septuagesiňía, , Sexagesima, 2. po Kantate, 3. po paheb.
P. Marie, 4. po sv. Kateřině. Týduí trh
2. den před nanebevstoup. Páně, 3. den
v sobotu a v outerý.
před sv. Maří Majdalenou, 4. v outerý po
sv. Jiljí, &. ve čtvrtek „před ev. Havlem. Litomyšle, I.Adne27.1edna naev. Chrisout.
Leskov, 1. dne 19. března, 2. dne 2. květ.,
3. dne 4. července, 4. dne 15. října;
Levin, na. sv. Matouše Evang.

Lhenice [Elhenitz], 1. na sv. Fabiana .a
ebeetiana, 2. na sv. Jiljí, týh. trh každou
středu. Trh na přízi na sv. Linharta.
Libuň, 1. v out. po sv. Mat., 2. po sv. Troj.,
3. po sv. Bartoloměji a 4. po sv. imonu
a Judě. Týdenní trh každý outerý.

Liberec

[Reichenberg], ty pondělky: 1.

po bílé neděli, 2. před sv. Vítem po .8
dní, 8. po naroz. P. Marie po 8 dní, 4.
v pond. a v outerý po 3tí neděli v říjnu,
5. v pond. a v outerý před první neděli

— 2. dne 7. květ.-nasv. Stanisl.-—3.dne 5.
září na sv. Vikt. —4. dne 6. iistop. na av.

Leonarda. _Kdyby některý z těchto trhů
připadl-napátek, na sobotu, na neděli nebo
svá-t.,odloží senap'ísístí úterek. T-rhdobytčí
jest o den dříve; padne-li výroč. trh na
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
Týdni trh každ. sobotu.
L'iterbachy [Lauterbach] “výroční a do
bytčí trhy: !. na sv. Jana Křt., 2. první
pond. po růžencové slavnosti.
Litvinov [Ob_erleutensdorf], '1. ve atředu

před =květnou ned., ?. na “sv.Maří Majda
lenu, 8. na sv. Mich., 4. v pon.po všech Sv.
adventní. Trhy na vlnu: 1. v outerý a Lochovice, 1. na sv. Jiří, 2. na sv. Mat.,
ve středu po sv. Duchu, 2. v outerý a ve
3. den předu.-Janem Křt., 4. na av. Leop.
středu po ev. Michalu. Trhy na dobytek: Lokei [Ellbogen], 1. na zelený čtvrtek, trh:
v sob. před bílou ned., veob. 8 dní před
na chléb, 2. dne 1. května, li. první stř.
1. ned. adv. Týh. trh kaž. pon. a čtvrt.
v září, 4. na sv. Martina, 6. ve čtvrtek“
Liběšice, výr. 3.dob. trhy: 1. dne 8. dub.,
před Vánocemi, pouzo na chléb.
2.

ne 25. září.

.

Libice, 1. v pondělí pojmenu Pána Ježíše,

Lomnice, v Bud. 1, na .sv. Jiří, 3. na w.

Jana Kříž..,8. na sv. Mičhala.
v Jičín., 1. 2. čtv. postní, 2. ve
čtvrtek před sv. M. Majdalenou, 3. před
sv. imonem a Jud'ou, Hlavní trhy na
dobytek a jiné věci 1. 8 dní po vstoup.
Páně 3. ve čtvrtek po Bož. Tele. Týdní

2_.na popeleční středu, 3. v pond. po ev. Lomnice,
Janu Nep., 4. v pond. po sv. Prokopu, &.v

pond. po nanebevz. P. Marie, 6.nasv. Havla.
Liblín, ty pondělky: 1. po Latare, 2. po
sv. Filipu a Jakubu, 3. před Bož. Tělem,
4. po (sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem.

Libochovice

1. v středopostí, 2. ten den

trhy každý čtvrtek.

před nanebevst. Páně. 3. na sw.Bartolom., Louny, výroční a dobytčí trhy; 1. ve stř.
před tučným čtvrtkem, . v
n . a
4. ve středu po ev. Václavu, 4. tu stř. po
ev. Martinu. Každou středu týh. trh.
out.natoz.
před ?.
nanebevstoug.
Páně,4. 3.
etl'.
Marie po . dní,
ve ve
středu
Libouchec [Konigewalde]v Litom., výr. & po
a
ve
čtvrtek
po
sv.
Šimonu
a
Jude.
'
b. trhy: 1. v pon. masopustní, ?. v pon.
před ev. Jan. Křt., 3. v pon. po nar. P. M. Louňovice, ty čtvrtky: !. před sv. 3.
Libštcin
[Liebenetein], 1. v pond. po
Králi. 2. před sv. Řehořem, 3. před ".
Vojtěchem, 4. na sv. Víta., 5. na sv. Maří
navšt. P. Marie, 2. v pondělí před první
Majdalenu, 6. ve čtvrtek před ev. Barto
neděli adventní..
lomějem, 7. před ev. Václavem, 8. na R.
Lipa (Joska [Bóbmisch-Laipaj,1. ve čtvr
tek po ev. Mei-kotě, ?. ve čtvrtek po lv , Lukas, 9. na av. Barboru
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Lovosice .[Lobosic], ty pondělky: 1. po
Latare, 2. po sv. roj., 3. po naroz. P. M.,
4. po sv. Barboře;

Lubenec, [Lubenz], výročnía dobytčí trhy:
1. 2hý pond. po hromnicích, 2. ve středu
před sv. Václavem.

onterý předsv. Lazarem. Dobytčí trbytl.
v pond. po květné neděli, 2. v pond. před
sv. Filipem a Jakubem, 3. v pond. po sv.
Petru &Pavlu, 4. v pond. o nanenebevz.
P. Marie, 5. v pondělí předsv. Františkem
Ser_af.,6. v pond. před sv. Lazarem.

Lukavice, ve středu po sv. Jiří. Týhod. Mezlmostí, 1. na sv. Dorotu, 2. na sv.
trh každou středu.
Floriana, 3. v pond. po sv. Martinu.
Luže, Lvestředu před nalezen. sv. kříže, Mikulov [Níklasberg], v pon. po sv. Víta.
2. ten den po sv. Petru a Pavlu, 3. ve Milčin, 1. na sv. Stanislava, 2. na. den sv.
Jana Křt.,3. dne 13.červc., 4, na den naroz.
středu před povýš. sv. kříže, 4. dne 4.
P. Marie, 5. na dušičky. .
listopadu. Trhy na dob.: 1. ve stř. před
MilestšhauL výroční a dobytčí
jmen. Ježíš, 2. ve stř. po 3. ned. postní, Milešov
trhy: 1. en před archani. Gabrielem, 2.
?. na sv. Antonína, 3. dne 2. lietop. Trh
na obilí každou sobotu.
. den po sv. Antonínu Pad..3. v pond. po
Lysá, '1. v poud. po sv. Filipu a Jakubu,
pozdv, sv. Kříže,3. Vpon.před naroz. Pinč.
2. v pond. po stčtl sv. Jana. Týhodní Miletín 1. tu středu po sv. Jiří, 2. v
trhy každou sobotu.
.
pond. po svatém Lukáši; každou středu
týhodní obilní trh.
Malešov, ty outerky: 1. po 8. ned. post.
2. před nanebevst. Paně, 3. před sv. Maří Milín, 1. v masopustní pondělí, 2. dne 28.
Majdalenou, 4. před naroz. P. Marie, 5.
července, 3. dne 14.září„4. nasv. Ondřeje.
Milevsko [Mílhlhausen], 1. na sv. Josefa,
před sv Martinem biskupem.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na svatou
Mnňetín, 1. -v pondělí po neděli Sexage
Marketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
sima, 2. druhý pand. po velikonoci, 3.
6. na sv. Voršilu; týdní trhy na doby
na sv. Víta, 4. na sv. Mat., 5. na av. Barb.
tek, obilí a potravu každý čtvrtek.
Maršovice, 1. dne 14. ún., 2. dne 18. říj.
MaštovíMasohauL ]. první neděli v postě, Mimoň [Niemes], 1. první pátek v postě,
2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na den nar.
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. v pondělí po
sv. Matouší, 4. vpondělí po sv.Šim. aJudč.
P. Marie (8. září) 4. v neděli po všech
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu: Mirotice, [v Píseckém kraji), 1. v pond.
masopustní,2. na sv. Fil. a Jak., 3. v pond;
1. první pátek po'sv. Jiří, 2. druhý pátek
před sv. Pet. a Pavlem, 4. v pondělí po sv.
po sv. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.
Jiljí, &.v pond. před sv. Martinem. Týdní
Měděe [Kupferberg], ]. v pondělí po sv.
trhy na hovězí dob., obilí, dříví, len, atd.:
ítu, 2. v pond. po sv. atonší.
1. v outerý před velikonocí, 2."v out. před
Mědčín [Míedschin], 1. v pon. po sv. Jos.,
vánoci, takto ale každou stř. po celý rok.
2. druhý den po sv. Marketě, 3. v pon.
po sv. Mikuláši. Týdní trh kaž. pond. od Mírov viz Frledland.
ev. Jos. až do sv. avla.
Mirovice, l. na den obrácení sv. Pavla,
?. v pondělí po Sexag., 3. na sv. Vojtěcha
Mělník výroční, dobytčí a koňské trhy ty
4. ve středu před Božím Tělem, 5. na sv.
čtvrtky: 1. po sv. 3 Králích, 2. po druhé
Prokopa, 6. na den Marie Sněžné, 7. den
postní neděli, 3. v pond. po sv. Filipu a
po narození Panny Marie, 8. v pondělí
Jakubu, trvá. 8 dní, 4. v pondělí po sv.
Petru a Pavlu, 5. ve čtvrtek po nanebe
před ev. Havlem, 9. na den obětování P.
Marie.
vzetí P. Marie, 6. po sv. Havlu, 7. na sv.
Ondř. apošt. po 8 dní. Týh. trh. kaž. out. Mlátkov [WiobstiidtlL 1.23. dubna, 2. dne
24. června, 3. dne 30. listopadu.
Merklín, 1. v pond. po sv. Trojici, 2. na
sv. Vavřince, a. v pon. po sv. Martinu. Mlazoviee, 1. v pondělí po jmenu Pana
Městečko České [FriedllínderNeustadtl], Ježíše, 2. v outerý po Velikonoci, 3. v
outerý po, sv. Vítu, 4. v outerý po sv.
Ty pondělky: I.po sv.!š Králích, 2. po sv.
Kateřině.
'
Joeafu, 3. 14 dnípo Sv. Duchu, 4. pojménu
P. Marie, 5. po svatém Martinu.
Mnichovice ty středy: po nanebevstou
Město Nové nad Metují [Neustadt],vý pení Pane, 2. před Božím Tělem, 3. před
narozením
P.
Marie,
4. na sv. Martina
roční a dobytčí trhy—.1. na sv. Anežku,
biskupa. Hlavní trhy na dobytek, obilía
2. na sv. Jiří, 3. na sv. Jana a Pavla, 4.
rozličné věcí: 1. na'tučný čtvrtek, 2. na
na den povýšení sv. kříže. Týdní trh na
zelený čtvrtek, 3. na sv. Jakuba apošt., 4.
přízi a obilí každou středu a sobotu.
ve čtvrtek po sv. Václavu, 5. na sv. |Fran
Měšov, Mnichov[Einsiedl], ty pon.: 1. 2 po
tiška Xav., 6. den před štědrým večerem-,
Velikou., 2.po sv. Janu Křt.,3.předsv. Havl.
týhodní trh každý čtvrtek.
Mýto [Mauth], 1. v pond. po první neděli
po velikonocí, 2. v outerý po sv. Trojici, Mníšek, 1. na sv. Fabiana a Šeb., 2. na
3. na sv. Matouše.
sv. Josef, 3. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 5. dne 24. srpna 6. dne
Mýto Vysoke [Hohenmauth], 1. první
24. října.
čtvrtek v postě, 2. v out. před sv. Filipem
a Jakubem, 3. v outerý po sv. Petru a Most [Brilx], výroční trhy na dobytek: !.
Pavlu-, 4. v outerý po nanebevzetí P. Ma— v pondělí po Okuli,2. vouterý svatodušní,
3.ua sv. Jiljí, 4. v pond. po sv. Burkhardn
rie, &.v out. před sv. Františkem Ser.: 6. v

Výročníuhově v Čechách.
Mšec ('Kornhaul), výroční a trhy na do
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dušní; týhodní trh na obilí a hovězí do

b tek: 1. ve stř. po neděli Okuli, 2. den
bytek každé pondělí po celý rok.
pred nanebevstoup. Páně, 3.dne 2. října. Netvoríce, výroční a trhy na dobytek: 1.
Mšeno, (v Boleslavském kraji) _tystředy: 1.
dne 4. března, 2. dne 17. května, 3. dne
po jménu Ježíše, — 2. po sv. Filipu a
27. srpna, 4. dne 16. října.
Jak., 3. ve středu předsv.Václ.—4. po v. Neuklrchen, l. druhé pondělí po veliko
Martinu. Hlavní týdenní trh ve stř. po šv.
po pozdvižení svatého
říže. 2. v pondělí
*
'
Josefu ave středu po navštívení P.Marie.-— ršoci,
Týhodní trh každé pondělí.
Neustupov, 1. “den po sv. 3 Kralích,
Munelfaj (Smečno), 1. den po sv. Vojtě
den po Hromnicích, 3. na sv. Marka evan
chu, 2. den po av. Michalu.
gelisty, 4. v pond. po Božím Těle. Tý
Matějov (Muttersdorf), dne 24. srp.; .týh.
hodní trhy každý čtvrtek po celý půst.

trh každý čtvrtek.
Neveklov, 1. dne 3. února, 2. v outerý
Načeradec, výroční a dobytčí trhy: 1. svatodušní, 3. dne 4. srp., 4. dne 29. září.
první outerý v masopustě, 2. vouterý po Nevdčky (Neudeck), ty pondělky: I.před

květně neděli, 8. v outerý po avato dušních
květnou nedělí, 2. po sv. Michala, 3. před
svátcích, 4. ve středu po sv. Jakubu, 6.
všemi Svatými.
ve středu po jmenu P. Marie, 6. na sv. Nymburk, Vícemilov, ty středy: 1. ve
Teresíi, 7. v outerý před vánocemi.
středopostí, 2. po sv. Janu Křt., 3. po po
Nadějkov (Nadějkau), výroční a dobytčí výšení ev. kříže.
trhy: 1. v outerý po sv. Rudolfu, 2. na (Olešnice (Gíesahíibel), ty pondělky: 1.
den sv. Štěpána (2. srpna), 3. v pond.
před Velikonocí, 2. před Sv. Duchem, 3.
před svat. Teresií, 4. v pondělí po sv.
po sv. Maří Majdaleně, 4. po sv. Barto—
Kateřině.
loměji, č.po sv. Havlu; týhodní trh každý
Náchod, 1. poslední čtvrtek v postě, 2.
čtvrtek na přízi, plátno, obilí a všeliké
krámské
zboží.
na sv. Víta, 3. na sv. Martina biskupa.
Každý čtvrtek týhodní trh.
Oloví (Bleístadt), 1. v pondělí po Rogate,
Nasavrky (Nassaberg), výroční a dobytčí 2. druhé pondělí po sv. Michala.
trhy: 1. ve čtvrtek po první postní ne Ondřejov, 1. tu středupředsv. Blažejem, 2.
tu středu před sv.Vojtěchom, 3. na den sv.
děli, 2. ve čtvrtek před av. Norbertem,
3. ve čtvrtek po sv. Havla.
Petronily, 4. na den sv. Markety, 5. ve
Nečtyny, výroční i trhy na koně a hovězí středu před pov šením sv. Kříže, 6. ve
dobytek, 1.první pondělí v postě, 2.vpon.
středu před sv. imonem a Judou. Kdyby
před nanebevzetím Panny Marie, 3. nasv.
3. neb 4. výroční trh na sobotu, na ne
Jakuba, 4. v pondělí po svatém Michalu,
děli aneb na nějaký jiný svátek padl, drží
&. v pondělí po všech Svatých.
se tu středu předvtím.
Nejiřeko, Nýrsko (Neuern),]. vpondělípo Opočno, 1. na sv.Rehoře, 2. na sv.Marka
nanebevst. Páně. 2. v pondělí po naroz.
dne 25. dubna, 3. dne 20. října, 4.na sv.
P. Marie; týd. trhy ve stř. a sice na obilí
Mikuláše dne 6. prosince. Trhy na koně
». rozličný dobytek, jakož i jiné zboží:
a potravu po celý rok, na dob. od střed.
až do sv. Martina.
1. na obracwev. Pavla dne 25. ledna, 2.
Nehvlzdy (Grossnehwizd), výroční a do— na svatého Rehoře dne 12. března, 8. v
pátek před sv. Jiřím. Trhy na vlnu: 1.na
bytčí trhy, též na koně a vlnu, ]. ve čtvr
sv. Petra a Pavla dne 29. června, 2. na
tek po nalezení sv. kříže, 2. druhý čtvr.
po povýš. sv. kříže, každý trvá 8 dní.
stčtí sv.Jana dne 29. srpna. Trhy týhodní
na obilí a kramařskě zboží každý pátek.
Neohnníce, 1. v pondělí před sv. Matě
jem, 2. v pondělí před Svatým Duchem, Osečno (Ošic), ty pondělky: 1. po čtvrté
3. ve čtvrtek před nanebevzetím P. Ma
postní neděli, 2. po sv. Vítu, 3 druhýpo
narození P. Marie, 4. po sv. imonu a
rie, 4. v pondělí po sv. Václavu, 5. v
Judovi, 5. před sv. Tomášem.
pondělí před první neděli adventní.
Nepomuky, 1. v pon. po hromnicích, 2. v Ostrov (Schlackenwerth), 1. v pond. před
sv. Jan. Křt., 2. v pon. před sv. Havlem,
pond. po Jubilate, 3. ve středu po sv.Janu
Křt., 4. ve stř. před sv. Matoušem, 5. ve
3. v pon; před štědrým več.; trh týhodní
a obilní každou středu.
středu po sv. Barboře; každou středu od
hromnic až do sv. Jana Křtit. týhodní trh. Oudllco (Eidlitz), výroční adobytčí trhy:
Nepomyšl (Pomeisl), l. v pondělí před 1. ve čtvrtek po smrtelně neděli, 2. v
narozením P. Marie, 2. na sv. Mikuláše;
pondělí“po narození Panny Marie, s. v
trhy na dobytek 8 dní trvající: 1. na
pondělí po ev. Kateřině; při každém vý
Remin., 2. na sv. Víta.
ročním trhu jest spolu trh na dob., jako!
Netolice, výroční a trhy na koně a hov. každý čtvrtek týhodní trh na obilí, palivo
a potravní zásoby.
dobyt: 1. v pon. po hromn., 2.na sv. Jana
Křt., 3. druhý pon. po naneb. P. M., 4. na Ounošt (Unhošt), 1. den po novém roce,
2. na sv. Josefa, 3. den po sv. Petru a
sv. Michala, &. na sv. Lazara 17. pros.
Pavlu, 4. ve středu před ev. Františku
Velké trhy na koně a hovězí dobytek: 1.
Seraf., 6. v pondělí po sv. Martinu.
v outerý velikonoční, 2. v outerý svato

vyu-mrtrhu" 1 came
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i el), 1. na hromnice, 2. v ou— Petrovice (Peterswalde), 1. pand. před
sv. Janem Nep., 2. v pond. 14 dní před
tell-ý před zv. Jakub. V., 3. v outerý po
císařským posvícením.
svatém Jiljí, 4. v outerý po nv. Martinu.

Týdenní trhy tyto pon.: 1. před velikou., Pilníkov, 1. v outerÝ velikonoční, 2. na
sv. Víta, 3. na. sv. bimona a Judu.
2. před svatodušními svátky, 3. před sv.
Havlem, 4. před vánocemi. Týdní trh Úsek, l._ve čtvr. po 3 Krillích, 2. pátý
každou stř.
čtvrtek v postě, 3. v outerý po sv. Tro
0usoby (Pollerskirchen), 1. v pondělí po jici, 4. na sv. M. Majdalenu, 5. na den
povýš. sv. kříže, 6. na sv. Alžbětu.
hromnicích,
. dne 29.. července, 3. dne
28. října. Každý pondčlek trh na dobytek Pišeli, ty pondělky: 1. první v postě, „_2.
a 0 l .
_ v
.
po nanebevz. P. Marie, 3. po povýšení

Ousti nad Labem (Aussig), výroční i

sv. kříže, 4; po všech Svatyc .
*
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po sv. Fa Planá (Planv Chebsk.kraji), 1. na sv. Tom.
Akv., 2. v úterý před zel. čtvrt., — 3. v
bianu a ebastianu, 2. 14 dní před Ve
likonocí, 3. po sv. Marketě, 4. po _sv. pond. po nanebevstoup. Páně, 4. v pon.
po povýš. sv. kříž. V pondělí na dobytek
Bartoloměji a 5. po sv. Martinu.
Ousli lmd Orlici (Wildenschwert)výro a v sobotu na obilí.
ční trhy s předcházejícími dobytčími: l. Plnnů llorni, 1.'druhou neděli po hrom
nicích, 2. 2hou neděli po velikonoci, 8. na
v out. po středopostí, 2. na sv. Víta, 3.
sv. Marketu, 4. na sv. Michala; týh. trh.
na sv. Jakuba, 4. v out. po narození P.
každý outerý.
.
Marie, 5. na sv. Martina. Každou sobotu
Plaňany., 1. na sv. Fabiana a Šebastiana,
trh na len, přízi, plátno a vlnu.
2. na sv. Matěje, 3. v svatodušní pond.,
Ouštčk (Auscha), 1. pátou stř. postní, 2.
4. na sv. Jakuba.
na sv. JanaKřtitele, 3. na sv. Bartoloměje,
4. na sv. Šimona a Judu.
Planice, ty čtvrtky: 1.-po Quasim. po 8
dní. 2. do rozeslání sv. apost., 3. po po
Outerý (Neumarkt), 1. v outerý před květ.
výšení sv. kříže po 3 dní, 4. po svat.
nedělí, 2. ve čtvrtek před sv. Duchem,
Havlu, padne-li sv. Havla ve čtvrt., ten
3. na sv. Jana Křt., 4. ve čtvrt. před sv.
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pá.
Havlem,1. v5. pondělí
v sob. před
Ad. 3Kantate,
Evou. 2.(
tek, 2. na sv. Tomáše, od Josefa až po
Pacov,
po neděli
sv. Havlu na rozličný dobytek každou
na sv. Annu, 3. v pondělí před sv. Havlem,\
sobotu.
. 4. na sv. Barboru. Týhodní trhy'od stře
dopostí až do začátku adventu na koně, Plntna (Platten), ty pondělky: 1. před Sv.
uchem, 2. po sv. Vavřinci., 3. třetí v
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.
říjnu.
Paka Nové (Neupaka), 1. v outerý po Plzeň (Pilsen), výroční a dobytčí i koň
jmenu P. Ježíše,. 2. v outerý po neděli
ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
Rogate, 3. v outcrý po Božím Těle, 4. na
2. po sv. Petru a Pavlu, 8. po sv. ar
sv. Vavřince, 5. v outerý po sv. Matouši.
toloměji, 4. po ev. Martinu. Trh na vlnu
Každý útcrek týhodní trh.
'
drží. se zároveň s trhem Petro-Pavelským
Pardubice, 1. v pondělí po hr'omnieích, . a. trvá plných 8 dní. Týhodní trhové ve_
2. v pond. v křížovém týdnu, 3. na sv.
středu a v sobotu.
Viktorína. 4. v outerý po početí P. Marie. Plzenec, výroční a dobytčí trhy ty out.:
Trhy na dobytek: 1. v pond. 8 dní před
1. po hromnicích, 2. po sv. Vojt. 3. po
ostatky, 2. druhý pond. v postě, 3. druhý
nanebevzetí .Panny Marie, 4. po svatém
Diviěi.
pond. po velikon., 4. v pond.před sv. Jak.,
5. v pond. po sv. Havle.

“

Počátky, ty pondělky: 1. po jménu Pána

Pecka (Peckau), výroční, koňské a do— Ježíše, 2. po na nebe vstoupení Páně, 3.
bytčí trhy: 1. v pond. po sv. 3 Králích,
po sv. Františku Ser.
_
2. v pond. po Sv. Duchu. Ty'hodní trh Poděbrady, výroční a dobytčí trhy ty
každou středu.
pondělky: 1. po sv. Josefu, 2. před sv.
Pečky (Petschkau), 1. v pond. ,po jmenu
Marketou, 3. po povýšeni sv. kříže, 4.
P. Ježíše, 2. na sv. Jana Nep., 3. na sv.
na sv. Havla; každou sobotu týh. trh.
Vavřince, 4. v pond. před sv. Martinem. Podhořany (Podersam), výroční a dobyt.
Pelhřimov (Pilgram), ty outerky: 1. po
trhy ty středy: 1. před Velikonoeí, 2.
před sv. Havlem, 3. před Vánocemi. Tý
novém roce, 2. po středopostí, 3. po Bož.
dní trh každý pátek.
Těle, 4. po sv. Bartoloměji. 5. po sv. i
monu & Judě. Trhy na dobytek každou Podhrndy, výroční a trhy na. koně a ho
vězí dobytek: 1. v out. po velik., 2. dru
středu postní, pak 1. sob. před křížovou
hý out. před sv. Bartolomějem 3. v out'
neděli, 2. v sob. před sv. Trojici, 3. v
po sv. imonu & Judě.
sob. před sv. Pr0kopem, 4. v sob. před
povýšením sv. kříže. Trhy na koně každé Podmokly, týdní trh v outerý a ve
čtvrtek
'
poutí.-před výročním trhem. Týbodní trh
každou sobotu.
Podoly 'Biló (Weisspodol), 1. na brom

Pernink

(Baringen),íprvní pond.'měsíce

září aneb po, svátku Anjela Strážce.

'

nice, 2. na sv. Filipa a Jakuba, 3. na

“sv. M. Majdalenu, 4. na sv. Václava..

233

Výroční trhové v čechách.

Poleň

1. na sv. Marketa,“ 2. na
uši líPolln),
y
Police, 1. v pon. po ned. Kantáte, 2. na
sv. Prok., 3. na sv. Bernarda; padnou-li
ale dva posled. trhy na sobotu nebo na
neděli, drží se v pond. s osmiden. evo-
bodným prodejem kramářsk. zboží, koní
a hověz. dobytka.. Týhodní trh každou
středu na plátno, přízi a obilí všeho
druhu.
Pollčanv, 1. v pond. po sv. 3 Králích, 2.
pátý pátek v postě, 8. v pondělí po sv.
Filipu a Jakubu, 4. na sv. Jana Křt., 5.
na sv. Bartoloměje, 6. na sv. Šimona a

Judu; týhodní trh každý čtvrtek.
Polička, 1.'v pondělí po sv. 3 Králích,

postě, 8. pátý čtvrtek v postě, 4. na av

Jana Křt.
Príbuzy (Frůhbnes), v pond. po ev. Bar
vto oměji.

.

Prídolí

(Prietbal), 1. na den sv. Vavřín
ce, 2. v neděli po sv. Jiří; každou stř.
týhod. a dobytčí trhy.
Příchovice, výroční trhy ty pond.: 1. po
Jubil., 2. po av. Pet. v okovech, 3. před
ev. Havlem.

Přisečnlee (Priesen), trhy výroční ; na,
dobytek: 1. v pond. před nanebevstoup.
Páně, 2. v pond. po sv. Bartoloměji. 3.
ve čtv. před posvíc. V témdm' před adv.

ned. je po 6 dní trh na len; týhodní trh
kaž. sob.
2. třetí čtvrtek postní, 3. v onterý před Proseč, výroční a dob. trhy: 1. v pond.
před ev. Bartolo— po hromn., 2. ve čtvrtek po sv. Řehoři,
mějem, 5. v out. před sv. im. a Jud.
3. v pond. po sv. Maří Majd., 4.v pond.
před ev. Teresií, 5. v pond. před svatou
Polna, 1. ve středu po sv. Matěji, 2; po
Kateřinou. Dohytčí trhy odbývají se před
sv.-Filipu a Jakubu, 3. po sv. Víta, 4.
po ev. Václavu.
polednem.,
ev. Jiřím, 4. ve čtvrt.

Poříčí Spalené (Brennporičen), 1. na sv. Protivín, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
Prok., 3. na sv. Havla. Trhy na dob. kaž
Josefa, 2. ve čtvrtek po sv. Duchu, 3. v

dý čtv. od 3 Králů počínajíc.
Rábí, 1. v pátek po ev. Josefu, 2. na svatou
Trojici po 8 dní, 3. na sv. Bartoloměje, 4.
na svat. Martina, po 8 dní; týhodní trh
1. v pond. před Velíkonocí, 2. v pond.
každou středu.
po sv. Trojici, 3 den po nanebevzetí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhod. trh
Rabšteln ' íRabenstein),
1. druhou
každou středu.
, 2. ve čtvrtek
před sv.středu
Vác'
lavem.
Poetuplee, 1. dne 30. květ. 2. dne 5. září,
Radnice. 1. v poud. po Judika, 2. po na“
3. dne 16. říj., 4. dne 20. lietop.
Praha, 15. března na star. náměstí; 12. nebevstoupení Páně, 3. po Bož. Tele, 4.
po naroz. P. Marie, 5. po Lukáši. Zvlá—
května na malostran. náměstí a na Štěp.
štní trhy: 1. na. zelený čtvrtek, 2. na sv.
nám.; 11. června na mal. nám.; 24. září
Tomáše apošt.; trh na dobytek a obilí
na Václav. nám.; 2. prosince na starem.

pondělí po ev. Bart., 4. v druhé pon
dělí po sv. Martinu.

Postoloprty

nám. — vždy 14 dní.

Prachatice,

.

_

(Postelberg), výroční trhy:

každý čtvrtek.

1. 've čtvrtek po sv. 3 Krá Radomyšl,

»

1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.

Matouše.
lích, 2. den po sv. Jakubu, 3. na sv. Ma
touše; týh. trhy na dobytek a obilí kaž Radonloe, výroční a trhy na koně a ho
vězí dobytek: 1. v pond. po ned. Lětare,
dý čtvrtek,. 1 nichžto hlavní jsou ve čtvr.
2. na svat. Bartoloměje, 8. v pond. po ev.
po sv. Matěji a po sv. Vojtěchu.
Kateřině.
Prčlce, výroční a dobytčí trhy: 1. v ma
sopustní pond., 2. v pond. po sv. Vítu, Radoušov (Graber), výroční trhy: 1. na
av. Valentina 14. února, 2. na sv. Víta 15.
3. po nanebevz. P. Marie, 4. na sv. Ši
mona a Judu.
června, 3. na sv. Michala 29. _září, 4. na
dušičky 2. listOpadn.
Přelouč, 1. ve čtvrtek po neděli Judika,
2. ten den po navštívení P. Marie 3. na Radyně (Richenbur'g), výroční trhy a na
proměnění Krista Pána, 4. na av. Kateř.: _ dobytek: 1. ve čtv. po Božím Tělo, 2. ve
trh na dobytek vždy 6. června.
čtv. po sv. Bartolom., 3. v pond. před uv.
.
Přestlce, ]. v pondělí po nanebevetoup.. Václavem.
Páně, 2. po Božím Těle, 8. po sv. Vav Rakovník (Rakonic), ve čtvrt. po Remi—
nie., 2. ve středu po Kantáte, 8. na. roze
řinci, 4. den před sv. Krišp., týh. trhy
slání ev. apoštolů, 4. na sv. Ludmilu, 5.
na sv. Tomáše; pak od začátku postu
až k ev. Mart. každý čtvrtek.
na densv. Liuharta'; týhoduí trh na sv.
Tomáše.
Přibyslav, 1. prv. postní sobotu, 2. třetí
pond. po Velikonocí, 3. v pond. po ovat. Rataje, 1. v suchá dní před svatým Ma
Petru a Pavlu, 4. po narození P. Marie,
tějem, 2. v pond. před Velkonoeí, 8. ve
0 nanebevst. Páně, 4. v pouděl
5. po sv. Ondřeji.
řed V ocemi.
Příbram, 1. ve stř. po_hromnicíéh, 2. po
Velik., 8. po sv. Janu Křtitelí, 4. na sv. Ratlbořlee, 1. v středopostí, !. na svet.
Jiljí, 5. ve stř. po Linhartn.
Jakuba; týdní trhy: 1.na maeop. outerý,
Příbram, (v dal.), 1. dne 23. dubna, 2.
2. ve středu po Velkou., 3. na sv. Víta, 4.
na av. imona a Judu..
v pond. před av. Michal. Trhy na dob.
1. první čtvrtek v poutě, 2. třeť pond. v Reehsteln Dolni (Unterroichealtein), 1
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1. v pond. po obrácení svat.
na sv. šebest., 2; na sv. Vojtěcha, 3. na Rumburk,
Pavla, 2. po svatoduš. svátcích, 3. před
_sv. Jiljí, 4. na sv. Linharta.
Ročov llorni, městys, 1. v pond. po zvěst. sv. Bartolomějem, 4. po sv. Havla; týh.
trh každou středu.
“
P. Marie, 2. vpond. po Janu Křt., 3. v ou
terý před sv. Hav., 4. ve střed. po početí Rychnov (Reichen), 1. na sv. Bartolom.,
2. na sv. Michala.
'
P. Marie.
Rochlice, ty pondělky: 1. po velikonoci, Rychnov (Reichenau), výroční a trhy na
dobyt.: 1. ve středu po jménu Ježíš, 2.
2. po sv. Prokopu, 3. po nanebevz. P. M
na den nalez. sv. kříže, 3. na sv. Prok.,
4. po císařském posvícení. Týdní trh kaž
4. na sv. Matouše, 5. na sv. Lucii.
dý čtvrt.

Rokycany,

1. v pond; po sv. Faustinu, Rychnov Ceský,

1. v pond. po Božím

Těle, 2. na svat. Ondřeje; každé pond.
2. po sv. Torpesu, 3, po sv. těpánu pa.
týdni trh.
peži, 4. po sv. Frant. Seraf., 5. po první
neděli adventní.
Rychnov Nový (Neureiehenau), výroč. a
dobyt. trhy: 1. v pond. po hromnicích,
Rokytnice, 1. na sv. Valentina, 14.února,
2. po sv. Filipu &Jakubu, 3. před nane
2. na sv. Marketu, 3. ve stř. před první
bevz. P. M., 4. po sv. Martinu; týh. trh
nedělí adv. Poutě: 1. na svat. Josefa, 2.
v oktávu Božího Těla; týh. trh každé
každé _pond. na plátno, přízi a potr. včch
ond.
ečlce Cervena (Rothřečic),1. v out. před
ngytnice
(Nieder-Roehlitz),vždy druhé květ.. ned., 2. v outerý po nanebevstoup.
Páně, 3. na sv. M. Majd., 4. na sv. im.
pondělí: 1. po velikon., 2. po sv. Prok.,
a Judu, 5. na sv. Kateřinu.
3. po nanebevzetí P. Marie, 4. po císařsk.

Řečice Kardašova (Kardašřečic),1. na
posvíc.
sv. Jos., 2. na sv. Vavřince, 3. na sv. Ma
Ronov, 1. ve čtvrtek před Velikonocí, 2.
touše, 4. na sv. Martina; trh na dobytek
před sv. -Duchem, 3. před Vánocemi, a
každý outerek.
padne-li na ten den štědrý večer, drží se
trh 0 týden dříve.
Revnlce, 1. v pond. po sv. Matěje, 2. ve
stř. před Bož. Tělem, 3. ve stř. před sv.
Ronov (Ronsperg), 1. na sv. Filipa a Ja.
Havlem.
kuba, 2. v poud. po sv. Petru n Pavlu,
3. v pond. po naraz. P. Marie po 8 dní, Říčany, 1. ve čtvr. po sv. Matěji, 2. na
_ 4. na sv. Mikuláše, 8 dní.
sv. Zikmunda, 3. ve čtvr. po sv. Prok., 4.
ve čtv. po sv. Bart., 5. vpon. po sv. Vacl.,
Roudnice (v Litoměřic. kraji) 1. první
6. ve čtv. po sv. Mart., 7. v pon. před ště
' čtvrt. v postě, 2. prostřední čtvrt. v po
stě, 3. v pond. po 'květ. ned., 4. na den
drým več.; týh. trh každ. sob. .
“
nalez. sv. kříže, 6. ve čtvrtek po nane— Sadská, 1. v pon. po jmenu P. Jež., 2. po
sv. Janu Křtit., 3. po svat. Bart., 4. po sv.
bevstoupem' Páně, 6. v pond. po Božím
Havin; týdní trh kaž. pon.
Těle, 7. na sv. Maří Majdalenu, 8. ve
čtvrtek po sv. Jiljí, 9. ve čtvrtek po sv. Sandava'(Sandau), 1. v pon. po ned. Re
miniscere, 2. po sv. Duchu, 3. po sv. Mich.
Václavu, 10. ve čtvrtek po sv. Martinu,
Arch., 4. po druhé ned. adventní; týh. trh
11. na den sv. Tomáše; týhodní trhy
každý pát. a na obilí kaž. čtvrt.
na obilí každé pon.
Rovensko, výroční a dobytčí trhy: 1. na Sázava, výroč. a dob. trhy ty outerky: 1.
sv. tři Krále, 2. na sv. Josefa, 3. na sv.
před sv. Jos., 2. před sv. Aut. Pad., 3. před
Vojtěcha, 4. na sv. Víta, 5. na sv. Mich.
nanebevz. P. Marie.
6. na sv. Martina. Týdní trhy na obilía Seč, výr. a trhy na koněihověz. dob. 58 den.
jiné zboží každý out. a pít.
Rožďalovice, výroční a trhy na koně a svobodou: 1. ve čtvrtek po sv. Vítu, 2. v
pond. po sv. Jiljí, 3. na sv. Mart. hiak.
dobytek: 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
Na obilí, vař-ivo, vlnu a. přízi: 1. v out.
3 Král., 2. po Judika, 3. v outerý před
v post., 2. v out. před středopost., 3. v
nanebevstp. Páně, 4. ve čtvrtek po sv.
out. po Judika.
M_arketě, 5. po sv. Vavřinci, 6. po svat. Sedlec, 1. v pon. po jmenu P. Jež., 2. na
avlu, 7. po sv. Martinu, 8. ve čtvrtek
sv. Jiří, 3. na Pia papeže, 4. na sv. Mi
v suchém témdni před Vánocemi. Týh.
chala
arch., 5. na Alžbětu.
trh každý čtvrtek.
Rožmberk, 1. na sv. Fabiana a Šebesti Sedlice, 1. ve stř. po čtvrté post. ned., 2.
v pond. po nejsvětější Trojici, 3. ve stř.
ána, 2. na sv. Vojt., 3. v pond. před sv.
Václavem; trh na chleb na sv. Mikul., .po navštiv. P. Marie, 4. na sv. Bartol.,
5. na svat. Michala, 6. na svat. Martina
týhod. trhy každou sobotu.
'
biskupa.
Rožmitál (Rosenthal), 1. na sv. Filipa a
Jakuba, 2. na sv. Jakuba dne 25. červ.; Sedlčany, 1. ve stř. v středopostí, 2. ve
týhodní trh každou středu.
stř. před Velkou., 3. ve středu před sv.
Duch., 4. den po sv. Petru a Pavlu, 5.
Rožmitál, 1. v pond. po Judika, 2. na sv.
sv."Filipa a Jakuba, 3. vpond. po Bož.
na sv. Jiljí, 6. ve stř. před sv. Havlem,
Těle, 4. na sv. Vavř., 5. v pond. před sv.

7. na- sv. Martin, 8. ve stř. před Vánoc.

Václavem, 6. na Kateřinu.-Týd. trh kaž.

Týhod. trh každ.stř.; tak nazvaná kocanda,
. totiž trhy na len : plátnoz- 1.--osm-dní

čtvrtek'
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před sv. Petrem a Pavlem, 2. osm dní před Solnlce, 1. na masopustní pond., 2. na sv 
sv. Martinem.
_
Jana Křt., 3. na sv Jiljí, 4. na sv Šin). a

Judu; týh. trh. každé pond.
Sedlo Staré (Altsattel), 1.v out.po av.Janu
Nep., 2. v pon. po sv. Václavu, 3. ve stř. Sovlnkn, 1. ve čtvrtek před hromnicemi,
před sv. Mart.
2. v out. před sv. Vid.; týh. trh' na obilí'
a dob. každý čtvrtek.
Semily, 1. v pond. v středopostí, 2. před
svat. Janem Křt., 3. po sv. Jiljí, 4. před Stndlec (Stahletz), 1. ve čtvrt. po sv. Janu
sv. Ondřejem. Týhod. trh každý pát.
Nep., 2. ve čtvr. po početí P. Marie.
Senožaty, 1. na sv. Hátu, 2. na sv. Vojt., Stankovy, 1. v outerý po novém roce, 2.
3. na sv. Matouše, 4. dne 15. list., 5. d. —po sv. Františku Seraňnském; týh. trh
27. pros.; každý pát. trh na dob.
každé pond.
.
Sezemice. 1. ve čtv. po jmenu P. Ježíše, 2. Stárkov (Starkstadtl), výroční a. trhy na
ve stř. před květ. ned., 3. v pond. po sv.
doh.: 1. v první pon. v postě, 2. v pon.
Trojici, 4. na sv. Bart., 5. na sv. Ším. & ' před sv. Duchem, 3. v pon. po sv. Voršile.
Jud.; týhod. trh kaž. čtvrtek.
Připadneli sv. Vorsily na pondělí, drží. se
Skalice, 1. na av. Matěje, 2. na sv. Jana
trh toho samého dne,"a druhý den na to
ep., 3. na sv. Vavřince, 4. v pond. před
dobytčí trh; týhodní trh na přízi a plátno
sv. Kateřinou.
"
každou sobotu.
Skalice Ceska čili Velká, výroč.a trhy Stody (Staah), 1. ve čtvr. před hromnici,
na. dob.: 1. ve stř. před hromn., 2. po sv.
2. na sv. Jiří, 3. ve středu po sv. Michalu.
Filipu a Jak., 3. po sv. Vavřinci, 4. před
4. v outerý před ev. Martinem. Připadneli
všemi Svatými. Týh. trh na obilí, přízi a
svatojirský trh na neděli neb svátek, od
. potravní včci každ. out.
loží se na příští outerek.
'
Skuteč, 1. první out. v poště, 2. v úterý Strakonice, 1. 3. ledna, 2. ve čtvrtek v
svatodušní, 3. na povýšení sv. Kříže, 4. na
středopostí, 3. v outerý po nanebevstoup.
sv. Lucii. Trhy na koně a hovězí 'dobyt.:
Páně, 4. v out. před sv. Maří Maid., 5.
1. na den sv. Karla Vel., 2. na první out.
v out. po naraz. P. Marie, 6. na den sv.
postní, 3. v pát. před květ. ned., 4. na
Šim. a.Judu. Pakli některý z těchto trhů
proměnění Kr. Pána, 5. na sv. Martina
na neděli a.svátek padne, drží se násled.
bisk., 6. na sv. Lucii.
dne a jestliže by trh na sv. Maří Maj.d. ::
Slané (Schlan), 1. na. sv. Filipa a Jakuba,
Vodňanským trhem stejně padl. drží se ve
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na den
čtvrtek před sv. Maří Majd. Po celá rok
obětovaníP. Marie. Trhy na dob.: 1. druhé
ve stř. dob. trhy; ve čtvrtek a v_sob. trhy
obilní a na běžné zboží.
pond. v poště, 2. na den proměnění Kr.

Pána.
Strašecí Nové (Neustraěic), 1.>ve čtvrtek
Slavětín, I.tyto stř.:předkvět.ned., 2.před
před květnou neděli, 2. v outerý před
sv. Ignác., .3. před sv. Václavem, 4. po
nanebevstoupenim Páně, 3. ve čtvrtek
občtov. P. Marie.
před navštívením Panny Marie, 4. v pond.
Slavkov (Schlaggenwald), 1. v pondělí po
před' and. stražcem, 5. v pond. před sv.
ned. Septuag, 2. po jmenu P. Marie.
Havlem, 6. na sv. Barboru.
Smidary, 1. v out. před zvěst. P. Marie, Strašov, 1. na sv. Jiljí. 2. na sv. Martina.
2. v out. po sv. Stanislavu, 3. \' out._po sv. Stráž (Neustadtl), 1. v pond. před sv. Ja.
Marketě, 4. v out. po naroz. P. Marie, 5.

v out. po všech Svatých. Každou sobotu
trh. na obi í.
Smiřice. 1. ve stř. po hromnicích, 2. před
sv. Jiřím, 3. po navštívení P. Mar., 4. po
sv. Mat., 5. před adv. Každou stř. týh. trh.
Smržovka (Morehenstern), 1. ve stř. před
sv. Josefem, 2. po sv. Marku, 3. po sv.
Marketě, 4. po všech Svatých. Týh. trh
každou středu.
Soběslav, I. v pond. po obrácení sv. Pavla,
aneb v pon. před hromnieemi, 2. před sva
todušními svátky, 3. po povýšení sv. kříže,
4. před sv. Kateřinou. Trhy na koně 1 den
potom, trhy na hovězí dob. od druhého pon.
vpostě až do pon. po svaté Troj. každ. pon.
Sobotku, _1.ve čtvr. po 3 Král., 2.na velk.
out., 3. na sv. Maid., 4. na sv. Bart., 5.
na sv. Michala, 6.na sv. Kateřinu. Týhod,
_ trh každ. sobotu.
Sokolov (Falkenau), 1. v pond. před Sv.
Duchem, 2.-po sv. Jakubu Vět., 3. na sv.
Michala; trhy na dob. kaž. 3. pon. v každ.
měsíci.

. nem Křt., 2. na sv. Kateřinu;

každý ou

terek trh na. dobytek.
Stráž (Platz), l. v pondělí po smrtelné
neděli, 2. ve čtvrtek po Božím Tčle, 3.

na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Lucii; trh
na dobytek každý pondčlek.
Stráže (Wartenberg), výroční a. dobytčí
trhy: 1. v druhé pond. po Velikonoci, 2.
po rozeslání sv. apost., 3. před sv. Havlem,
po ev. Martinu; týhodni trh: 1. ve
. 4.
středu před Velikonocí, 2. před Vánocemi.
Strážov (Drosau), 1. ve čtvrtek po sv.
Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po sv. Jakubu
4. po sv. Martinu.

Strmilov

(Tremles), 1. den po novém

roce, 2. druhé pand. v postě, 3. čtvrté,
pond. po velikonoci, 4. v pond. po Božím
 Těle, 5. na sv. Jiljí, 6. na sv. Havla, 7.
den po sv. Ondřeji, trhy na dobytek kaž
dé pond. od 1. května až do 31. října..
Trhy na obilí každé pondělí.

Stříbro (Mies), výroční a dobytčí trhy;
1. v outerý po početí P. Marie, 2. třetí
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- pon. po velikou., 3. v pon. po uv.Vavřinci, Štěknn (Btecken), !. outerý po lní neděli
. o sv. Frant. Sera .
v postě,2.v out. předsv. Jiljí, 3. na Sv.Teklu.

Stropnlce(Stropnic), 1.5. ún., 2. na avatod. Štěpánov.
ent., 3. 6. list. každý out. trh na dob.

Strunkovice,
Trojicí,

1. v pond. po nejsvětější

1. dne 31. března, 2. na sv.
Bartoloměje, 3.v outerý před ev. Havlem ;
trhy na všeliký dobytek po celý půst

2. na sv. Vavřince, 3. na. sv. __každou středu.

Františka Ser.; týhodní trhy vždy v out. Stětí (Wegstňdtl),výroční trhy na dobytek:
1. druhý' čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
Sukdol, v outerý před ev. Havlem, 2. v
čtv. před sv. Vavřincem, 3. ve čtvrt. před
outerý před sv. Tomášem apošt.
Suniperk (Sonnenberg), 1. dne 1. května, „ av. Havlem, 4. po početí P. Marie.
2. na sv. Michala.
Stoky (Stecken), ty pond.: 1. po _ev.Joa.
2. po sv. Víta, 3. po sv. Vavřinci, 4. po
Supí Ilorn (Geiersberg), výroční a trhy
na dobytek: 1. po hromn., 2. po druhé _,všech Svat.,5. po početí P. M., 6. po hromn.
Svnrcentnl.
výroč. a trhy na koně a do
ned. po velikon., 3. po svaté Marketě, 4
bytek: 1. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
po ev. Matouši, 5. po obětování Panny
dne 8. května, připadne-li svátek, tedy v
Marie; trh týhodní na obilí každé pond.
outerý, a padne-li 8. května; v pondělí
Sušice (Schilttenhofen), 1. v pond. po 3
Králích, 2. v onterý svatodušní, 3. nasv'
0 týden později, 3. v pon. po ev. Bart.,
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., trhy na
padne-lí ev. Bart. na pond., tedy příští
dobytek od květnó nedele až do sv. Marti
pondělí.
na; každý ponděleka pátek po celý rok Švihov. 1. v pondělí po neděli Látare, 2.:
trhy na obilí.
na sv. Víta, 3. v pondělí po sv. Václavu,
Světlá 1. v outerý týd. po sv. 3 Králích, 24 4. v pondělí po sv. Lucii, každou střed.
na sv. Vojtěcha, 3. na. sv. Bartoloměje
týhodní trh.
v'
Tábor., 1. na sv. Rehoře, 2. na sv. Urba
4. na sv. Michala.
_
na, 3. v pond. před sv. Bartol.. 4. na sv.
Sviny (Schweinic), [. den po sv. Trojici,
2. v neděli po nanebevzetí Panny Marie.
Havla., 5. na sv. Ondřeje, padneoli _pč
Padne-li na ten den trh v Líšově, drží
který z těchto trhů na sobotu aneb jiný
žíd0vský svátek, drží se příští středu.
se o osm dní dříve, 3. na sv. Františka
Seraňnského.
Tachov čili Dřevňov (Tachau), !. v pon.
Svojanov. výroční a dobytčí trhy, kteréžto
po _iménu P. Ježíše, 2. po květ. ned., 3.
pos'lední drží se před polednem: Lve čtvr
v pend. po Božím Těle; trhy týdní kaž.
středu a pátek.
__
tek před květnou nedošli, 2. ve“středu před
křížovou neděli, 3. na. sv. Maří Majda Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný dob.:
1. ve středu před hromnicemi, 2. před
lenu, (22. července), 4. ve středu po 1. ne
dělí v říjnu, 5. ve čtvrtek po 2. ned. adv.
Velk., 3. po Jubilate, 4. po sv. Kilianu,
5. na. sv. Jiljí, 6. ve středu před cisarsk.
Svratka, 1. v pond. po sv. Fab. a Šebest.,
2. po velikonoci, 3. na sv. Prokopa, 4.
posvícen., 7. ve středu před Vánoci; trh
na obilí každou středu.
'
ve středu po ev. Martinu.

Šanov (Schčnau u Teplic), 1. posl. out. v Teplice
dubnu, 2. v out. před sv. Janem Křt., 3.
_ v pond. před vánocemi.

Senbnch, !. v pondělí po neděli Kantáte
2. po všech Svatých; trhy na, dobytek
_ každý první čtvrtek v měsíci.
Šenbach, 1. v pond.po první neděli veliko
noční, 2. v outerý před sv. Jan. Křtít., 3.
v pond. po jmenu P. M., 4. v outerý po
všech Svatých.
Šenfeld. 1. v pond. před sv. Bart., 2. v
pond. po ev. Martinu bisk.
Šenlind, 1.druhé pond. před Rv.Jan. Křtit.,
_ 2. v pond. před první adventní nedělí.

Senllndn (Krásná Lípa), 1. druhé pondělí
po velíkonocl, 2. v pondělí před sv. M.
Majdalenou, 3. v pondělí po ev. Martinu.

Škvorec, výroční a dobytčí trhy: 1. v

(Teplic), 1. v pon. po sv. 3 Král.,

2. po sv. Janu Křt., 3. po sv. Jiljí, 4. po

ev. Havla; hlavní týhodní trhy v outerý
každého téhodne a týdní trhy každodenně.
První hlavní týhodní trh v každém měs.
je spolu trh na dobytek.
_
Teplice (Weckeladorf), 1.v out. po jménu P.
Ježíše, 2. po nanehevetoup. Páně, 3. po na
nehevzt. P. Mar., 4. po všech Svat.; týhod.
_trhy kaž. outerý na plátno, přízi a len.
“Terezín (Theresienstadt), 1. v pondělí po
sv. 3 Králích, 2. první pon. po velikon.,
3. ve čtvrtek po ev. Petru a Pavlu, 4. v
pon. po ev. Václavu.
Tejn lloršův (Bischofeteinic), 1. v out.
před hromnicemí, 3. po povýšení ovat.
Kříže-, týhod. trh na obilí každou ochotu
po celý rok.

outerý předVelikonocí; 2. před sv. Havl. Tejn nad Vltavou (Moldantein), 1. dne
8. před Vánoci.
8. května, 2. dne 25. července, 8. dne
21. září, 4. dne 25. listopadu, trhy pro
poutníky dne 19. března a 16. června.-,
týdní trhy na potravní věci každou stř.
pone-li
sv. sv
Vavřinci.
4. neb
po ev.
Matonši;
pa
0 celý ro .
Vavřince
Matouše
v pond.
drží se trh ten samý den; týh. trhy každý 'l'ejnec Hrochův (Hrachovteinic), I. na
den sv. Mat., 2. ve čtvrtek čtvrtého té
čtvr., na selený čtvr. a ve čtvr. v v.

Šluknov (Schlukenau), 1 v pond. po ne
děli Okuli, 2. po nanebevstoupení P., 8.

pi'te

vají cizí kruníci.

hodne po velikou., 8. na sv. Jana Křtít.

vy,-om trhovó vjčcchlch.
4. den po sv. Mich., 6. na sv. Tomáše;
trhy na dobyt. o druhém trhu ten samý
den, o čtyrech ostatních den před tím.

Tejnice Labská (Elbeteinic), 1. v pond.
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čtvrtek po Velkonoci, 2. první čtvrt. po
Božím Těle, 3. první čtvrt. po sv. Fran
tišku Seraf., 4. v pondělí po početí P.
Marie.
\
\

po 3 Kralich, 2. po květné nedělí, 3. v Týniště, výroční trhy na dobytek: 1. v
pon. po nejsv. Trojici, 2. na sv. Lukáše,
out. př'ed sv. Duch., 4. v pon. po sv. Janu
3. na sv. Vavřince, 4. na sv. Tomáše, 5.
Křtit., 6. v out. před sv. Bartolom., 6. po
sv. Václavu.
velký týh. trh v pond. p_o květné ned.

(Jungfernteinic),1. v Týh. trh každý pond.
pon. před hromn., 2. po sv. Jiří, 3. ře Ulvlnn (Uittwa), 1. v pond. po sv. Víta,
naroz. P. Marie. Na sobotu připadlý trh
. po sv.
10 .
Valeč (Walč), výr. trhy a na dobytek: 1.
drží se příští pondělí.
ve středu po sv. 3 Králích, 2. ve středu
Toužim (Theising), 1. na. zelený čtvrtek,
0
sv.
Václavu.
2. dne 1. května, 8. druhé pon . po v.
Duchu, 4. vo čtvrtek ponaroz. P. Mar., Vambeřlce, 1. pátý čtvrtek v postě, 2.
nasv. Annu, 3. na. sv. Fr. Seraf., 4. na
6. ve čtvrtek po sv. Martinu., 6. ve čtvr.
sv. Barb. Každé pon. týh. trh na dob.,
před Vánoci; :; druhým, třetím a čtvrt.
vlnu & přízi.
trhem jsou trhy na dobyt. spojeny; týh.
Vartemberk, viz Stráže.
trh každý čtvrtek.
Třebechovice (Hohenbruck), výr. a dob. Velešín, 1. na svatého Josefa, 2. v ou
terý svatodnšní, 8. v pondělí po svatém
trhy: 1. ve středu po obrac. sv. Pavla,
avlu.
padne-li ale stř. na ten svatek, drží se
trh v příští středu, 2. na proměn. Krista Velhartice, 1. na zelený čtvr., 2. ve čtvr.
po nanebevstoup. Pane, 8. na sv. Maří
Pána, 3. na sv. Kosma aDam., 27. září,
4. na sv. Kateřinu, každý čtvrtek týho
Majdal., 4. den po dušič.
dní trh.
Velvary, 1. v po'nd. po zjevení sv. Mich.
Třebešice, 1. v sobotu po středopostí, 2.
dne 8. května, 2. ve středu po sv. Pet.
v oktávu sv. Petra a. Pavla, 3. na svat.
a Pavlu, 3. ve středu po sv. Bartolom.,
Františka Ser.
' 4. na sv. imona a Judu, 5. na sv. Mar
tina bísk.
Třebenice, výroční trhy na dobyt.: 1. ten
en po hr_omn., 2. na sv. Jiří, 3. v pon. Verneřlce (Wemstadtl), 1.na sv.Vojtěcha,
2. v pát. po sv. Marketě, 3. na sv. Ond.,
před proměněním Krista P., 4. den po vě.
vat (: .
4. v pon. před sv. Havlem. Týh. trh kaž.
outerek.
Třeboň (Wittingau), 1. na svatého Filipa
a Jakuba, 2. na svat. Jiljí, 3. na svat. Veseli nad Lužnicí, 1. ve středopostí,2.
Tomš-še.
ve středu po nanebevstoup. Páně, 3. na
sv. Prokopa, 4. ve stř. po ev. Frant. Se
Třebovn Ceská (Bohm. Trubau), 1. na
raf.: trhy na vlnu: 1. ve čtvrtek po sv.
av. Matěje, 2. v outerý po vstoupení P.,
3. na sv. Vavř., 4. na sv. Matouše. Před
Filipu & Jakubu, 2. ve čtvrtek po evat.
Jiljí. Trh na. dobytek od Velkou. až do
každým trhem je trh na dobytek. Trh na
Sv. Ducha každý čtvrtek.
obilí každý čtvrtek.
Trmice (Tiirmic), 1. v outerý po Velikou., Veseli nad Cidlinou (Hocbweselí), 1.
na sv. Matěje na všecko zboží a dobyt.,
2. v pondeli po Rogate, 3. po sv. ich.,
4. po početí Panny Marie.
2. na sv. Vojtěcha na plátno a. přízi, 3.
Trutnov (Trautenau), výroční a trhy na, na sv. Jana Křt. na všeliiaké zboží a
dob.: 1. na obrácení sv. Pavla, 2. po sv.
dob., 4. v out. po sv. Vavřinci na zboží
a dobyt., 5. na sv. Mich., 6. na sv. Mart.
Jos., 3. ve čtv. před Sv. Duchem, 4. na
na přízi a plátno.
sv. a ., 5. na sv. Mich., 6. na sv. Alž
bčtn._Všecky trhy, :; výminkou svatoduš. Vejprty, 1. v pondělí po Božím Těle, 2.
trhu, drží se první pondčlek, na který ta
třetí pon. v červenci, 3. v pon. po nar.
P. Marie.
slavnost padá, jinak nasledující poudčlck
i\s trhem na sv. Jos. a sv. Alžb. povo \'lldšteln,
1. v pondělí po sv. Janu Křti—
leným na koně a hovězí dobytek; pak
teli, 2. v pondělí po-sv. Mich. Od břez.
li-hy trh na koně o sv. Josefu s Chru
až do října každé poslední pond. v mé
síci dob. trhy.
dimským stejně padl, drží se v Trutnově
na pondelek před tím; mimoty jest kaž Vilelnlce (Wilomic), 1. v pond. po svat.
dé pondělí a čtvrt. týhodní trh na obilí,
Jiří, 2. před svat. Havlem.
přízi a plátno:
Vílllnov, 1. v první čtvrt. v poste, 2. ve
čtvrt. po let., 3. na sv. Vavř., 4. ve čtvr.
Tučng
1. dne
květ.. 2. dne 30. září;
o sv. Mart.
kaž ;, ,pat.
trh 27.
na dob.
Turnov, 1. po 3 králích, 2. ve středu po Vilnberk (Winterberg), 1. ve stř. před
středopostí, 3. před svatým Janem Křti
Velikn., 2. na sv. Pro r., s. na sv. Bart.,
4. na sv. Mart.

telem, 4. po sv..Jiljí, 5. po Božím Tčle,
6. před proměněním Krista Pána, 7. před Vlachovo Březí (Willischbirken), 1. na
všemi Svatými.
\ ev. Apolináře, 2. na sv. Ludmilu, 3. na.
Tuškov, výroční a trhy 'na dobyt. 1. druhý
sv. Mikuláše, po každé s oemid. nebo
Tejnlce Panenskh
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den. Velké týd. trhy; ve stř. předVel., Všeruby (Neumarkt), 1. ve čtvrtek po ne—
sv. Duchem a Vinecemi; týdní trhy na. dělí Kantate, 2. ve čtvrtek po Božím Těle.
Trh na obilí a dobytek každou středu.
bilí, hov. a vepř. dobytek kaž. středu.
ID,adllBli svátek, odbývá. se trh př.edch Všeruby (Všerau), 1. na sv. Blažeie, po 8
dne
dní,2. na4.sv.
3.1.13.sv.
Filipan a
\lnšílll, 1. v masop. pon., 2. vpon. před Jakuba,
na Marketu,
sv. Michala,
po 8 dní,5

sv. Mikuláše.
Velikou.., 3. v out. před nanebevst. P.,
v pondělí před Sv. Duchem, 5. v sob. Vysoké (Hochstadt), 1. v pondělí po Qua
aimodogeniti, 2. páté pond. po velikonoci,
po sv. Jiljí, 6. na dušičky, 7. v druhé pon.
před nar. Krista Pána. Týdní trh každ.
3. v pond. po sv. Prokopu, 4. v pond. po
sobotu.
nanebevz. P. Marie, 5. v p_ond.po naroz.
Vltavice Dolní (Unter-Wuldau), 1. na
P. M., 6. v pondělí po ev. Šimonu a Judě,
7. v pond. po sv. Barboře. Týhodní trh
obrác. sv. Pavla, 2. v ned. po sv. Janu
každou sobotu a outerý.
Křt. Týh. trh každý čtvrt.

Vodňany, výroč. a trhy na koně a hov. Vyšší Brod (Hohcnfurth), 1. svobodnýtrh,
nasv. Bartoloměje. Trhy na chléb: 1. na
dobytek: !. třetí out. v postě, 2. v out.
sv. Matěje, 2. na sv. Josefa, 3. na zelený
před sv. Janem Nepom., 3. na den roze
slání sv. apoštolů, 4. ten den po naroz.
čtvrtek,—1. v pondělí po sv. Trojici, 5. na
-Panny Marie, 5. na sv. Barboru. Velké
sv. M. Maidalenu, 6. na sv. imona a Juda,
týd. trhy a na doh. ty out.: 1. druhý po
7. na sv Tomáše; týhodní trh každý pon
dělek sdobytčím trhem za letních měsíců.
jmenu Jež., 2. druhý po Valík., 3. před
sv. Havlem. Každý out. trh na obilí a Záblatí, 1. na sv. Floriana., 2. na stětí sv.
Jan a.3. na sv. Ondře
reje.
potravní věci.
Zucléř
(Schatzlar), 1. vouterý po 3 Král.
Volary (Wallern), 1. ve čtvrt. před květ.
2. v outerý po svatodušních svátcích, 3.
ned., 2. na sv. Mi u áše.
Volyně, 1. vpon. po obrác. sv. Pavla,? . na eV.Martina. Trhy týh. v outerý a pát.
v pon. po nanebevs. P. , oba9 dní, 3. v Zahrádka, 1. ten čtvrtek po středOpostí,2.
out. po nanebevz. P. Marie, trvá 8 dní
na sv. Víta, 3. ten pondělek před sv. Bar
tolomějem, 4. na sv. Havla, 5. na sv. On—
4. v pond. po všech Svat. 3 dní.
dřeje; v out. každého týdne trh na dobyt.
Votice, 1. ve čtvr. před květ. ned., 2. ve
stř. v křižov. témdni, 3. ten den po na Zákupy, každou středu týdní trh.
vštívení P. Marie, 4. na sv. Vavř., 5. po Zámostí (Friedberg), v. Frimburk.

n:.iroz P. arie, 6. na av. Frmt. Ser., Zásmuky, 1. v pondělí po hromnicích, 2.
po sv. Filipu aJakubu, 3. ve středu po sv.
7. na sv.Petra z Alkantary (19. října),
Prokopa, 4. v pondělí po nanebevzetíP.

8. na .sv.'lomáše, apost.

Vožice
(Jungwožíle),výr.
trhy na
dobytekMladá
a rozličné
zbož 1. v out.
po

M., 5. ve středu po sv. Václavu, 6. ve

středu po vš. Svatých;-trh týhodní kaž

dou středu
ev. Petru a. Pavlu, 2. po zvčetov. Panny
Marie, 3. p0'sv. Voit., 4. po nanebevet. Zblrov, 1. v outerý velikonoční, 2. na sv.
Bartoloměje, 3. na sv. Kateřinu.
Pánč, 5. po Bož. Tělo, 6. po nanebevz.
Panny Marie, 7. po sv. Matouši, 8. po Zbraslav (Konigsaal), 1. dne 4. dubna, 2.
nv. Manhartu.
v pondělí po sv.Janu Nepom., 3. pojmenu
P. Marie, 4. po sv. arch. Rafaelovi.
Vraná, 1. dne 21. března, 2. na sv. Jana
Křtit., 3. druhý den po ev. Mat. Malé Zbraslavice, 1. v outerý po hromnicích,
2. po neděli Judika, po 8 dní, 3. po ev.
trhy: 1. ve čtvrtek po ev. Filipu a Jak.
Trojici, 4. po navštívení Panny Marie, 5.
?u den po“ sv. Bartolom., 3. ve čtvrtek
v pond. po sv. Vavřinci, 6. v outerý po
před sv. Lukášem, 4. ve čtvrt. po svaté

Barboře.
ev. Václavu, 7. na sv. Kateřinu, trváS
Vrnjt (Freiheit), 1. v outerý po přeneš. dní, 8: na sv. Tomáše apoštola.
ev. Václava,2 .po Bož. Tele, 3. po na Zdislnvice, výroční trhy na rozličné kra
mařeké zboží a spolu trh na dobytek, 1.
rozenítPanny
Marie, 4. první outerek v
adven
ve čtvrtek před hromnicemi. 2. ve středo

Vreh- sv. Šebestiána

(Sebastiansberg).1.

v pond. po sv. Trojici, 2. první pon. po
ned. po sv. Havlu.

postí, 3. po nalezení sv. kříže, 4. den před
Božím Tělem, 5. ve čtvrtek po sv. Mar

ketč, 6.
po epovýšení sv. kříže, 7. den po
arbo
Vrchlabí (Hohenelbe). 1. den po sv. Ma sv.
těji, 2. na. svat. Filipa aJakuba, 3. den Zetvlee (Zetetwing) 1.druhý pond. po Veli
konoci, 2. v pondělí před sv. Martinem;
po Vavřinci, 4. na sv. Kateř. Týh. trhy
trh na chléb každý outerek.
vždyřv out. a v sobotu na rozličné obilí Zloníee,1.první pond.v postě,2.na sv.Voj
Vroutek O(Rudig), trhy výroční a na do těcha, 3. na sv. Ondřeje,4. na nanebevzetí
Panny Marie. Druhý a třetí trvá, 8 dní;
bytek: 1. ve středu před kvétnou nedělí,
trh každý pondčlek.
2. ve čtvrtek po sv. Janu Křtiteli, 3. ve
čtvrtek po sv. Bartoloměji, 4. ve čtvrtek Zruč, 1. na sv. Dorotu dne 6. února, 2. na
proměnění Krista P.; trhy: v outerý před
před poč. Panny Marie. Každý onterek
trh na obilí.
zeleným čtvrtkem, v outerý předVénocemi,
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Zvíkov, výroční trhy v pond.: 1. po sv. Železná Ruda (Eisenstein), trhy na. obilí
adobytek: 1. ve svatoduš outer , 2. na
Valentinu, 2. po Božím Těle, 3. po pový
šení sv. kříže, 4. po sv. Alžbětě; trhy tý
hodní na obilí, len, přízi a rozličné po
travní věci každou stře u.

Žamberk

sv. Vendelína dne 20. října.. Měl-liby po
slednější trh na sobotu neb neděli padno uti,
odbývá. se v pondělí na to.

(Senftenberg),výroč.adob. trhy Žihle (Scheles), 1. v out. po sv. Jiří, 2. v

ty pond.: 1. pře
romn., 2. před Marií \ outerý po sv. Václavu.
Sněžnou, 3. před sv. Havlem; hlavní týh.
reo (Schurz), 1.v outerý před sv. Filipem 3.
trhy na všecko zboží v pondělí před Vel ZIJak.,
2. v outerý před sv. Bartolomějem,
konocí, před Sv. Duchem a před Vánocemi;
každé pondělí a čtvrtek trhy na obilí. _ Žirovnlce, výroční a dobytčítrhy: 1.vpond.
po svatých 3 Králích, 2. po svat. Filipu &'
Žandov (Sandau), 1. v pondělí po jmenu
Jakubu, 3. po svatém Jiljí; trhy na doby
P. Ježíše, 2. třetí v postě, 3. po sv. Anto
tek každých čtrnáct dní od druhého ou
nínu, 4. před sv. Václavem; dobyt. trhy
terka po sv. Matěji až do sv. Havla.
každý poslední čtvrtek v měsíci od února
až do konce listop., týh. trh každé pond. Žiželice, 1. ve středu před sv. Jiřím; 2.
na sv. Víta, 3. v pondělí po narození P.
Žatec (Saaz), 1. v pond. před obrác. sv.
Marie, 4. v pond. po všech Svatých, po
Pavla, 2. ve čtvrtek po neděli Okuli, 3. v
každé 8 dní; na kramářské zboží v pátek
pond. před Sv. Duchem, 4. v pond. před
naroz.P.Marie,5.vpond. předsv. Kateřin. před květnou ned. apřed vánocemi každou
středu trh na obilí.
trhy chmelové: v září, v říjnu, listopadu
a prosinci každý čtvrtek; od 15. až do Žleby. 1. den po sv. 3 Králích, 2. den po
navštívení P. Marie, 3. den po všech Sva
31. října každý všední den.
_
týchgtýhodní trh den před všemi Svatýmí.
Žebrák, 1. ve čtvrtek po jmenu P. Ježíše,

Žlutice (Lutítz), 1. vouterý Velikonoční,2.
4. nasvatogušníouterý,
na sv. imona a Judu.
2.
3. na sv. Vavřince, v outerý svatodušní, 3. v pond. před sv.
Bart., 4. na sv. imona a Judu.
Železnice(Eisenstadt),1. ve středupojmenu
Pana J., 2. v pondělí po sv. Janu Nep., Žumberkaýroční a dobyt.trhyve čtvrtky:
1. před. hrom., 2. před sv. Vítem. 3. před
3. ve středu po narození P. Marie; trh na
obilí každou středu.
nanebevz. Panny M.,4.před všemi Svatými.

'
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