
Joramn.
Kalendář na rok obyčejný

1811.
Ročnik dvacátý.

Nákladem Dědictví ss. Cyrilla & Methodia.
„\n-A

Pořadatel:

Jan Křest. Vojtěch,
prof. theologie.

V komisi u Antonina Mische v Brně. Bedřicha Grosso \' Olomouci.
a I'rnnilškn “hnát-c v Praze.

Tichem nárolnl knčhfishimy Jos. Šmida.



Leden (měsíc tříkrálový) má. 31 dni.
Polsky: Styczeň. Ilíraky: Sečanj. Slovinaky:Pros'úneo. Rusky: J anulu.

_; rá | Slunce | Měsíce IČtvrti-mě

323E Svátky aalavnoati „_ „_ | * ad 1E ; církevní chod “Ind chod . p Bco .
5 g a počas!

Q b.lmlhlm. b.lm.|b.|m.

Neděle první v .n m. Vstaň & Velimi dítě i matku iaho. ..

Max. 2.- Burg. na ar.—Muk; [(u—“š ".;-nhííu d ,i *.;FHII.Luk 2 ró'ó E

1 N. (J'březáuý Páně.-.S. Fulgencius: 754 4 6 1 2 33:3 3-5 É &'
2 E S. Makarius op. Spiridion b. 7 53 4 7 1 22 4 43 i! á E'_,
3 U S. Gcnovela p. Anterua pp. 7 53 4 7 l 46 5 49 €:;„, o “_
4 Qt. s. Titus b. Rigobert b. 752 4 8 2 75 6 52 .„-a :; '“
5 O S. Telcsfor pp. Šimon Styl. 7 5 4 8 2 52 7 49 2 “" _. Ž
6 P "I'Z'eveni PŠDČ. S. Melaniua 7 51 4 9 3 40_ 8 39 g : 0 .d
7 5 S. 'mund Pen. Lucian m. 7 50 4 10 436 9 20 , š % g

. .a o '" >
Neděk—prvui po chv. Páně. Dvanáctiletý Ježíš % : 3 „5

*; chrání: .! erll'ú, Luk ;! :; Ž“
8 2\ S. Severin op. Theofil m. 7 49 4 11 5:42 9 52 6 : “: E
9 E S. Marcellin b. Julian m. 7 48 4'12 6 54 '10 19 g ; 1; “:

10 U. S. Pavel poust. Agatbon pp. 7 47 4 13 8' 9 10 42 "' "3 É :

ll Št. S. Hyginus pp. Honorata p. 7 46 4 1 9 25 11 2 :: “g% *"12 . S. Arkadiuem. Haštal m. 7 45 4 15 10 44 11 21 .E 'a > ':
13 P. 1' S. Veronika p. Leoncim b. 7 44 4 16 ránu 11 40 Š' := ; o.“

14 S. S. Hilarius b. FGHI m: 7 43 4 17 11924|vu„či Guo"
Neděli-. (hubů po 75,157. Páně () RVl'Lf'Učv Kině

1' —-.ui. . \ .- L'.

15 N. Sl.nr'ia..'m.Jc—ž,S.Mauruaop. 742 418 246 0 l
16 13. S. Marcellua pp. Priscilla 7 41 4 19 4 10 O26
17 U. 3. Antonín poust. Marian m. 7 40 4 20 5 32 O 57
18 St. S. Priska p. m- Liberata p. 7 39 4 21 6 45) 1 39 ŠŠ- 8.
19 Č. S. Kanut kr. mv.Marius m. 7 38 4 22 7 47 2 31 s? ;;
O P. 1“S. Fabian a Sebastian m. 7 37 4 23 8 34 3 36 71: 5 €
1 S. S. Anežka p. m. Mainard p. 7 36 4 24 9 10 4 51 3% aš

Neděle třetí po Zjev- Páně. O „zdi-Meni múlo— Ězšg.
mocného. Meat. 8. *; „- .g

22 7 S. Vincenc a Anaetaa m. 7 35 435 9.37 1339 +; š-Š-Š Ž
3 E. Zaan. p. Marie. S. Emerenciana 7 34 4i26 9 59 7 27 o .! Šý;

..4 Ú. S. Timotheus b. Babillas b. 7 33 4 *7 10:17 8f43 & „5 =:

|<5 St. Obrác. sv. Pavla. s. Auaniáš k... 7 31 4'29 70|34 9 55 *; 37.35%26 č. S.Polykarp b. Paula vdov. 7 30 413010-5011l 5 ;; či.-=
27 P. “|“S. Jan Zlat. uč. c. Avitus m. 7 28 4'32 11 7 ráno g,. g_glě'fg

8 S. S. Flaviem m. Valerius b. 7 27 4 33 11.26 1i21 ŠŠŠ—Š'.
' CQ ; o.

Neděle čtvrti po ij'. Páně. Pan JL-,íá utišil _g5 ŽŠ
bouři mu'réku.:. Mat. &. 231-235

29|N_ S. František Sal. b. Ktonstanc. b. 7 25' 4'35 Ill—18 2 29 ui.ÉĚŠ

l30lP. S. Martina. p. m. Hypolit m. 7 23 4 37 večer- 3 3:3 Cl E 3 F.31 U. S. Petr N01. v. Julius kn. 7|21 4l39 0115 4 39
7-4

*



Únor (měsíc hromničnl) má. 28 dni.
Pohky: Luty. Diaby: Velača. Slovinsky: Svečan. Rusky: Februar.

% “É _ Slunce | Měsíce [Čtvrti Ulč-!
.o -o Svůtkyaalavnontn „_ „_
E '; úpadlcho dlzápad siceI:! a církevní c_bod
o o a počasíQQ h.m....h|m|hím.b.m.||
ISL s.lgnát b. m. Efrém kn. 720 441 04:4 6259
2 \- Učilt. P. Marie Kornellusb.m. 718 443 131 632 „. Š
3P. 1'S.Blažejb.m. Ansgarb. 716 445 224 g _—=__

S. S.CndřqKors. b. Gilbert vy:. 7 15 4'46 327 7|53 _: E.? E'

E\mullu Dmíwnk 'ÍŠ.-anbua,_ge=n|x..v *! ;lvh'.l.-*-í--';. É; Ě =

na Huh/Š Mai É *; .g “&

6--.. S..Hůtap.m Albinb. 714 447 439 62213522
GP. S.Dorota ..m.Amandb 712 449 555 8:47 nšoé
7Ú.S.Romua.lop PmoleK 7114607Q139(8_3,-35_
8 t. S. Jan MaLv. Aemilianb. 7 9 4518'32 9.27 ŠŠŠ-Š' _
9 . S. Apnlloniap. m. Niceform. 7 8 453 951 946 g 0 >.:

| P. + s. školmik'ap. Silvanuab 7 6 455111210| 6 ,égf:
11 S. S. Deaideriusb. Amadeus v. 7 4 4:37 ráno l0.29 .o' I'. „ .g

. o , __
an'lělrl I. '“ i)!ďf“ isv_'f-".\»[\-f_!|;\\ '.Í' (: "utkvzbzf'i : .. . :

, „PLV—1:1[.n—.. 33.2:
, . *“ _: *.'“

12'- s. Eulalia p.m. Gaudonc b 7 2 4-9 1661067 % g :;
1 P. S.BenignuamKateř. Ric.p. 7 o 6 o 31711'33F—Dazn.1 Ú. S.anentinm. Pam.umučuJK 669 6 2 432 večer 6.76an
15 LS. Faustin &Jovita m. 657 5 4 536 019
lGČ.S.Jul|anam.Porfy1-1usv656 6 6 628 119
l7P. šQTheodulm. Donatm. 654 5 7 7 7 22918 S. šSimonb. m. Helladiua b. 6.52 5| 9 7 37 3,45

Nruušn Il ' : (( Ílíl... l:.áh'i' :ríilTíqu . '(."Ř G.)-2:

n',:?wn. -' (mívá—x..., _ až:

B.Mansvec b. aninua kn. m 666 611 s 1 6 3 tě.-%

193.8.S.Eucheriuab.Nilusb. 6|48 513 820 620 333
21 S.Servulns m. Fortunatm. 646 616 838 7|34 ggg283. . 1%an strunu Sídl. 8. Petra. 645 516 854 846 ::.-__:
23č. „61%qu uč.Florencm.6,43 618 9|11 966 32?
24P. í S. LÍQÍŠap..P trn. kur. J. K. 6142 519 929 11 5 ;: E.:?
6 „S Mar 646mm. Justus m. 6.4 6.21 9549 ráno 5333

.Net) .;: mfI'. „i.—".nmqť PMT" " .p... 0:5
ud '„7 1' V". gig;

\._ S. Alexanderb. Diodorua m. 6 38 523 10'14 1 21 "“ 3.23

7P. „ s. Laudel-b. Antigonm. 6l3_7624 1044 226 533BÚ. 'H'S..Roman0p liufinmuč. 63 5261112? 328 “%s

š::
DÚ. :



Březen (měsíc postní) má 31 dni.
Polsky: Marzec. Iliraky: Ožujak. Slovinsky: Sušec. Rusky: Mart.

Ě "É S it!; | Slunce Měsíce3 3 v yaaavnosti ___—' _
š : církevní ega dp“ ega dpad
Š a h.|m.|b.lm. b.lm. .m.

131. ' s. Albin b. Eudocia m. “,i 6 34 5 27 Večer2 . 'H- S. Simpliciua. Herakliuy ' 6 32 5 29 0 10 5 12
P. + S. KunhutaP.l<.ab'r. J. K. (-= 631 530 l 9 5 51

4 S. 1-1—Kazimír vyz. Lucius pp. i ;_ 6 29 5 32 2 17 6 22

Ivan-at: „ íuamtizi. _Íivmšnim CFS:., 131mm.-u:.
Kz'ií—zlnPána. Mal.. 17.

5' N S. Hadriau m. Gerazim patlat. 6:27 5|34 3 32 6 48
6 13.11- S. Bedřich vyz. Viktorin m. 6 26 5,35 4 :'Jl 7 11
7 U. 1-'rS. Tomáš Ak. Perpetua m 6 24 5i37 6 12 7 31
8 St. “HS.Jan zBoha v. Appolon. m. 6 22 5l39 7 34 7 51
9 C. H 3. Františka r. Pacian b. 6 21 5 40 8 57 8 11

10 P. + 40 av. moč. P. pohř. pi. J. K. 6l19 5 42 10 21 8 3311 S. H“ S. Kandidus m. Eulogšuskn. 6 17 5 4-4 11 45 8,59l

i\cdclc ili. yunini,:l\3 .„,.„. 5“ .h) .íuzlu V);intai |

(1.1' 1411.1\.
1 N' S. Řehoř vel. pp. Tbeoíaniua m. 6 16 5 45 ráno 9 32
13 13.11“ 5. Kristina m. Theodora m. 6 1 5 47 2 24 10 15
14 U. 11- S. Matilda cís. Eutychiuam. 6 12 a')49 3 31 11 10
15 Št. 'H S. Lon 'nua m. Cyriakus b. 6 1 ólol 4 26 večer
16 . 11-S. HerŠert b. Dionysius m. 6 8 5 53 5 8 0 16
17P 1-BLJan Sark. P.5ran J. K. 6 6 555 539 129
18 S. “H“S. Eduard kr. Eukarpiua m. 6 4 5.5 6 4 2|45

Nz'd .l'. l'ilz'hft im.-I.lw', i_il'lnř'i"nllŘ\, " „iv-ŽIG

nn.—“51,11 ;:UWU :::uŽJ J:... 1)

19 N. S. Josef pěst. Amancius i. Sl 3 559| 6
20 P. H S. Joachim otec M. Eugenius 6 l 5 O 6
“2.1U. H- S. Benedikt op. Filemon m. 6 O 6 l 6
2? Qt. “H S. ()klavian m. Benvenut b 5 58 6 3 7
23 C 11 8. F rumenciua. Theodosia m. 5 56 6 6 7
24 P ;' S. Gabriel ar. P. D.krve J. K 5 54 6 7 71
35 'H' ČÍVĚSQMV.13.M. SKvir'nm 5|53I 6 9 8

\IF'CL \", anlhi _.iinill'h_ ?(lnf'il'ilhlli. K(in 1. víla
inuia mno ?, ini'ívlm [i'm-mh 'I' Jan &'

. S. Emanuel m. Ludgerus b. “551 6 10 8 41 ráno
. <H-S. Rupert b. Filotua m. 5 49 6 12 9 16 l 16
. H“ S Guntrám kr. Kantor m. 5 47 6|14 10 O 2 11
. 11“S, Eustasius Op. Sekunda: 5 45 6! 16 10 53 3 6

'H' 3- Jan Klim. np. Regulus b. 5 44 6.17 11 5 3 48
-;-s. Kornelia m. su. 7m. P. M 5 42 6|19 večer 4 22

Čtvrti m6
doo

Úplněkdne7.vúterý04hod.48m.vně.

lod.čtvrt18.'pond.o1111.29nadno. ýměnicdno21.vúterý05h.6m.ně.

.?Po. .Nov©“1

vyjasňuje;kukonci
plůknmrazivé

jasnénicedny,vnocipakoilnémrazy.

;popooledníčtvrtiodměk.

Povčtz.,o=t.

ponovémsvětlose

„Dá-iiPánBůh“Okoloou
čuutniiněhpudů

teplýdo“-;čanů

!Putčtvrtdno29.ve“ředao7I:.Ma.víno



Polsky:Kwiecien. Ilirsky: Travní. Slov.:Mali travou. Rusky:Apreli.

Duben (měsíc velikonoční) má 30 dní.

Dcnvtémd.Denměsíce.

"a

Svátky s slavnosti
církevní

Slunce Měsíce

Vf—I '? |chod západ chod lápsdl

b. |m.| b. Im. h. m.|h. ml

Čtvrti mě
sice

a počasí

:! 1| ' „".—*..Hugo b. Vslcrikus up. | 5|40| 6,zo| 1| | .a. CD
_

Ned. kvělná P. Ježiš na. „shui slavně _hede
do Jeruzalěnm. Mat. 21.

2 N_ S. FrantišekaP. Urban b. 5 39| 6 22 2 24| 5 13
3 12. “H S. Richard b. Evagrius m. 5 37 6 24 3 44 5 34
4 U. H S. Isidor b. Zosimus poust. 5 35 6 26 5 6 5 53

5 Št. 'H-8. Vincenc Fer. v. Irene p. 5 33 6 28 6 31 61136 . :r Zel. čtvrtek. 8. Celestin. pp. 5 31 6 7 57 6134
7 P. 1-Velký páteks- Albert vyz. 5 6 31 9 24 6 59
8 S, LBilě 50"me S. Dionysius h. 5 29 6 32 10151 7 30

BOH hod velikonoční. P. Ježiš vstal z
mrtvých. Mark. 16.

9IN. Neri. „mmm S. MarieE ypt. 527 6'34 ráno 810
1 p_ P.,.,d_ velikqn. S. Emchie pr. 525 6 36 1 26 9 2
11 U. S. Lev velky p. Izák vyzn. 5 23 6 38 2 26 10 6

12 €:. S. Julius pp. eno vysn. 5 22 6 39 311 11 1813 S. Hermenegild kr. Justin m. 5 20 6 41 3 45 \eču
14 P. 1“S. Tiburcws, Valerian m. 5 18 6 43 4 11 O 34
15 S. S. Anastasia m. Maro m. 517 6,44 4,32 1,50

Ned. ]. po Vuhkmwci. P. Juilš se zje
vuje učcnnlkům. Jim 20.

;16 N. S. Kallistus m. Turibius b. 5 l5| 6 46 449 3 4i
'17 E. S. Anicet pp. Rudolf 513 6 48 5 5 4 16
18 U. S. Apollcnius m. Eleutherius 5 12 6 50 521 5 27

19 Št. S. Lev IX pp. Timon m. 5 10 6 53 5i37 6 3720 . S. Sulpicius'm. Marcian lm. 5 8 6 55 555 7 47
21 P. + s. Anselm b. Puricius m. 5 s 6 57 cím 8 56

„22 S. S. Soter a Knjus m. 5 4 6 58 6341 10 4

Ned. ?. po Velikonooí. Já jsem puntýř
' dobrý..: Jan 10.

23 “-;_ S. Vojtěch 1).m. Gerard b. 5 3 6 59 7 12 H[ 8
'47'. S. Jiří 111.Fidelis m. 5 1 7 O 7 52 ráno
' Ú. 3. Marek Ev. Anianus b. 4 59 7 2 8 41 1 1

26 Št. S. KietusaMarcellin m. 4 58 7 3 9 40 1 46

27 25. s. Peregrin v. Cita p. 4 56 7f 5 10 47 2 238 P. 'I-Bi. Petr Kau. v. S. Vitalism. 4 54 7 7 11 59 2.52
29 s. 8. Petr Verona. m. Antonia p. 452 71 9 večer 326

Ned. 3. po Velikónom. Maliúko a neuzřím
mno. Jan 16.

WM | S.KateřinaSen. p.Seve'rusb. | 4f51| 7110| 1,16| 3,37

čtvrt12.vestředu07h.0m.ráno.

Úplněkdne5.vestředu03.h.32m.večer. Novýměsícdne19.vestředu08h.13m.več.
Posled.s%

pO

émrazy;,ževprvní

Povětrnost.

Zpočátkuproměnlivosprňky:oschladno,silu

„D;i-liPánBůh“

!:posledničtvrtisuch novémsvětlathlApřibýváa.rostetak čtvrtiseiizdostavujíbouřky.

,Prváčtvrtdne28.vpátek0011.57rn.ráno.



Květen (měsíc Marianský) má. 31 dní.
Polsky: Maj. mraky: Svibalú. Slovinsky: Velki travou. Buky: Mlj.

3 "5 Slunce | Měsíce | .
š % Svátkya slavnosti „_ „_ Čtvrt: mě
2 ; církevní chod“"“1 chod'“"dl "“

Ě ČŠ 11.m. 11.[m.IhTm. 90h“

1 E. Š. Filip a. Jakub 9.5. 4 50 7 ll ? 32 U. S. Sigismund k. At anasius b. 4 43 7 13 3 59 5 -e7
3 St. Nal.sv.křlže. S. Alexander pp. 4 47 7 14 5124 % 3 g

(5. s. Florian m. Monika vd. 446 715 6 52 g ,; a ::
5 P. 1-S. Pius V. pp. Gothard b. 4 45 7 16 892 72g 3 Q
6 S. S. Jan Damage. Evodiua b. 4 43 7 18 9 51 d „5 if :.:

Nad. 4. po Vohkuuoui. Jdu k tomu, kterýž : .; : :
mne pOnlal. Jan 16. ŽE .; :

7 N, s. Stanislav b. m. Flavia m. 442 9 mm 6 o ; 315

8 %. Zjev. :. Michala.. Akatbius m. 4 41 ráno 7 ": _; '_ E9 . S.ŘebořNa.z.b.Hermasm. 439 111 8 ggg;
„10Št. S. Antonýn b. Gordian m. 4 37 1 49 10 21 , „ga ":'11 . S. Mamertus b. František doH. 4 36 2 .- : o ,;
12 P. 1' S. Nereua m. Pankrác m. 4 2 g :; : =
13 S. S. Servác b. Glyceria. m. 4 33 2 58 O|53 : 3 *; ;4 , e i a »

Ned. 51. po Velikouuci. Budete-li nač prositi ,E -—:=“:
Otce. Jan 16. €; ; &

1 „_ s. Boaifácm. chhom.poust. 4 31' 71 3 14 2: 6 .
15 13. s. Isidor rolo. Zofia p. 3 4 7 31 3 29 3 17 “, "

16 U. S. Jan Nep. m. Ubald b. *,. 4 7 32 3 45 4 2717 St. S. Paskal B. vyzn. Bruno b. i 4 28 7 33 4 2 5 36
18 ([ N.„ b.„ 1. |: S. Venanciua m. 4 27 7 4 21 6 '
19 P. + s. řve fm Petr Celest. 4 25 7 36 4 44 7 53
* S. S. Bernardín S. Asteriua m. 4 2 7 37 5 l 9| _g= —5

" &'$
Nad. 6. po Velikonoci. Kdyi prijde SDH-š

utěšitel. Jan 15. “a'—Ě::.
1 _ S. Felix a Kant. Synesíus m. * 4 23 7'38 5 49 10 2 23115
2 P. 51.1.1114p. m. Rita vd. 4 22 7 6 35 10 58 333-8
3 Ú. S. Desideriua b. Florencius m. 4 21 7 7 11 46 5.23 "

24 St. P. Marie,51% 890541111;kr. 4 2 7 41 8 33 rane ;: ; šaš5 Č. 8. Reboř I. pp. Urban pp. 4 19 7 42 9 43 055 0 Š' ŽŠ%
6 P. 1-s. Filip Ner.Eleutbe1-iua m. 4 18 7 43 10 51 1' E = .*.32
7 s. .;. s. Magdal. de P. Jan 1. pp. 417 7 44 večer 142 či“ 5—02—5 : 1. ::.-g

„ Buii bod uvatoduňni. Miluie—Ii kdo mno. go,.:S a? Š
|| Jan 14 “z“4 , ' __ |: :> o ::

817. „(L td—-"S.Germa.nua 416 7-44 013 2 1 “i"—“.?

9 F : _"Žáum—s. Maximinus 4 15 7 45 1l31 2 19 =.1232T. š. ggr and'kr. Felix pp. 4 15 7 4 253 2 37 ao “.S-".:
1|St. %s. AngelaM. p. Petronílla p. 4|1 7 4?13 2 57 15323

“E": .*.o.! !)



červen (měsíc Božího Těla) má 30 dní.
Polsky: Czerwieo. muky: Lipui. Slovinsky:Rožnik. Rusky: Junii.

_3 € Slunce | Měsíce | .
IŠ Š Svátkyaslnvnosti „_ '? Čtvrti m6
2 f; církevní Chodlupml chodland aloe
& & ...|th lmlh 1m|min- “ W“

1 Č. s.lvencius m. Firmus m. ;; 4' 13 7147 47 322
2 P. 1 S. Marcellin Erazim rn. "=* 412 748 7|16 3 54 . _:
ais. HS.Klotildiskr.Cecilinskn 4, 411749 843 436 6 c.33

Nod. ]. po' sv. Duchu. „Alla neral 7m var-.llku "g '?3 É ;
moc. Mat. 28. É 5 g 3

4 N. s. n. Trojice nous. František: 410 75010 0 533 311%:; A
5 E. S. Bonifacius 1). m. Dorotheou 4 10 7 5 11 2 6 42 '2 : _3:
6 U. S. Norbert b. Paulina m. 4 9 7 51 11,48 8 O : o 3 :.
7 St. S. Robert v. Sabinian m. 4 8 7 5? ráno 9 2I 0 .g .g "%
8 C. SLBožlho Těla.S.Medardusb. 4 7 753 046 10 39 g » >_=
9 P. 'i'S. Primus .. Felician m. 4 7 7;53 ] 611 54 -g ',93;

MS. S. Markéta kr. Maurinus op.m. 4 6 7 54 l *2 vaše. : 3 g ==
_ a "U a

Ned. 2. po BV. Duchu. Člověk učmll Večeři ": :: '3
velikou. Luk. |4 _ % S ,; i:

; .a .a a 3
11 N. S. Barnabáš ap. Parisius vyzn. 4 6 7,51 l 37 1 7 "g_3v.:
.12 E. S. Jan z Fak. Basilides m. 4 5 7 55 1 53 2 17 '; : g =
213U. S. Antonín Pad. Lucian m. 4 5 7 55 2 9 3 26 —=a. z a.
14 St. S. Basilius 17.b. Kvinacian m. 4 5 7 55 2 27 4 35 614—307"
15 Č. S. Vít, Modest a.Krescencia m. 4 5 7 56 2 49 5 44 |
16 P. 1“S.PrantišekR. Sl.n.srd.P.J. 4 4 7 56 3 15 6 51
17 S. S. Rainer ?. Nikander m. 4 4 7 56 3,49 7 55

Ned. 3. po sv. Duchu. U „nucené nvm.
Luk 15 _

, >.“ 6
. s'. nejč.ard.P. M.s. Markus 4 4 7|57 432| 854 až;
. S. JulianaF. GervasaProtasm. 4 3 7 57 5 25 Sil-H .S "Š
. S. Silveriua pp. Fiorentina p. 4 3 7 57 6i25 lO|26 :; a
. S. Aloisvyzn. Albanm. 4 3 757 7331059 ŠŠŠ
. Sv. lOtisíc muč. S. Paulinus b. 4 3 7 57 8.45 1126 2 až '
. 1-3. Agrippinam. Fehn 117.4 3 757 9591149 “E_n—5
.lS. JanKi'est. Finminm. 4 3175711115 ráno šíři-š: .

Ned. 4. pu nv. Útlum il 71:1" || \\ ln-Isňky Eěšžži
Luk ' .; “Š'-gs.

|> N .:: =

25 N. | S. VilémoIF. Prosper b. 4 3 7 57 večer Oi24 0 až '?ŽrS. Jana avel m. 4 4 756 033 041 má:-ží?
. S Ladislav král. Krescencm. 4 4 7 56 153 1 U *:E Í; ;
..1-1-8 Leo 11. pp. Serenusm. 4 4 756 317 1:31 Égššl

b. Peu nPavel hp I' 4 5 755 444 143 =“EĚ_Ž_1
:I'Památka sv Pavia Lucinal 4 5| 7|55 611 2—24 “áá-"ŠŠŠ

*3-13'; 1
.J. ;...4 \



červenec (měsíc Cyrillomethodějský)má 31 dní.
Polsky: Lipice. Ilit-aky:Sarpn. Slovinsky:Mali Sex-pan.Rusky Julii.

ŽŠ"5 Slunce M_Líco
Š Š Svůtkyaslavnosti “fr—“vý Čtv'“ mě

5 .; církevní chod 14de chodvý|_|___ll_l__£l):': Sice
“ 5 = a počasí
0 Q 11.mlh.m.l11.m.11.
IIS. |S. Theobald poust. Domician | 4 bl 7|55| 7|33| 312

Ned_. \. po uv Duchu N-—muž-eh hnul-.ělm 5.5 _ _

spravedlnost vaše. Muk. :), až? 3.2 5
2 u. NaviLP.Mar.Proceas.Mart. 4' 5 755 844 4162 9,5 g?
3 P. S. Ireneus b. m. Heliodor b. 4 6 7 54 9 38 5 33 d „„"20 E
4Ú. SHProkopop Udalrikb. 4 7 7531018 Bóbom'clág
5 s: s CyrtllaMethodč' ap. slov. 4 8 7 52 1048 817 “_2% *: '; „a
60. S.Dominikap..momnluab. 4875211'10 936398593
7P.1-SV1]1baIdb0dob. 4 9 75111281052ožg„o
8 s. s. Alžbeta král. Kilian b. m. 4 9 7 501144 večrr Ěg .. “: .g

Ned 6. po na Duchu. l'. JUŽIBnasyul : Ž: 3 S
4000 mužův na poušti. Mark. 8. ;Ž 3 g :

9m 8. VcronikaJ.p.Anat01ia p. 410 7 49 ráno 0 5 9 E; 1223

10 13. S. 'Íbratrů m. Rpulina Selmu-la 4 11 7 48 Ol16 ] 15 : *: 'o : “=.11U. S. PiusI. pp. Pelagiam. 412 747 “ 225'0'gí'0'3
12St. 8. JanKv. op.Nabor Felixm. 413 740 054 933.3 : > : :
ač. s. Anakletpp.m. Silas 414 745 119 441.2;„255

14 P. 1'S.Bonaventurab. Cyrusb. 415 7,44 149 547 0 "9 a 1+
158. lS. Jindřichcla. Antiochusm. 4167 7,43 2:29 6,47 b (* '

Ned ! pu nv. Dnu-hu. \'m'liltu nc hlučných
proroků. 01141. 7.

16 .\'. P. Marie Karmel. Faustuam. 4 170 742 3 18 7|41
17 E. S. Aleš žebr. Marcellina p. 4 18 7 41 4 17 8:25 3 .- ,
18 U. 8. KarnilHLelSymfor. asymm 419 7.10 524 9| 1 33.3
19 St. S. Vincenc Paul. Symmachus 420 739 635 930 5.5.14

0. s. Jeroným Aemil. Markéta p. 421 738 749 954 5432.
1 P. 1' S. Praxedcs p. Daniel pror. 4 22 7 37 9 4 1013l 9323
2 S. S. Maří Majdalena. Theofilos 4 23 7 36 10120 10 31 3 š ;:

Nari. lípu uv. Duchu. Cu blyálm () tubě? _ :; "
Vyflui počal. Ímk. 15. tě.—EEE

3 :; s. Apollinařb. Libor b. ' 424 73511|38 1047 8 ŠŠŠ.:
'24 E. S. Kristina m. Ursicius b. 4 2:3 7 34 večer 11 5 5 o-E'Ě-Ě

5 U. 8. Jakub věts1ap Krištofm. 420 733 0581125 *š'ř: 3—32;
20 831.s. Anna,:natkahl. Oly.mpiusm 427 7132 221 1148 „33,333
7 '. S. Pantaleonm. Konstantin m. 42"4 731 340 ráno 322-6
SP. TS. Nazarius, Celsus, Viktor 429 7|3O 5 9 l 0 = 53 3

=9s. |s Martap.Fehx,S|mphc1usm 4|30 7.29 024 155 3275—43;:: 0 =

Ned. '.4. Pu 75x.Uuhu l'. Ježlě plakal nad ÉÍ E.:
Jeruzalémem Luk. 19. tíž-É o'

301; |S.AbdonaSennen m. |4l31 7,28! 725|3| 351—3191 SJgnátzLoj. Fabius m. 43: 727 811 4 25 a



Srpen (měsíc poutnický) má 31 dní.
Polsky:Sierpieň. IlírskyzKolovoz. Slov.Veliki Serpan. RuskyzAllguBt.

3 1:3 Slunce Měsíce .

„ZŠŠ Svátky a slavnosti „_ T ' Čtvrti mě
Š ; církevní chod “ŘP“ chod “P“ ale“
8 & b.lm.|h.lm.|b.lm.h. m. Spam
_l-Ú. S. Petr ap. \? okov. 7 bratr. M. 4'33 7 26 8.55 5 49

2 Št. s. A1f0na 143g. sn. Porciunk. 4 35 7 25 9311 7 u3 . Nalez. sv. btěp. m. Lydia uč. 4 36 7 24 9 31 8 30

4 P. + s. Dominik v. Perpetua m. 4 37 7 23 9.49 9 455 S. P. Marie sněžné. Osvald kr. 4 38 7 22 lO 5 11 59

Ned. 10. po av. Duchu. 0 fariaeovi a _pan
kánovi. Luk. 18.

Proměnění Krista P. Sixtus pp. 4 40
S. Kaietan vyzn. Afra m. 4 41
S. Cyriak. Largus, Smaragd. m. 4 43
S. Emidius 1).m. Roman m. 4 45

MHOCDm-JGB Papaya—roz

1 S. Vavřinec m. Asteria m. 4 46
-l 1-S. Tibureius. Susanna m. 4 48
51 S. Klára p. Hilaria m. 4 50

Ned. 11, po uv. Duchu. P. Jeti! undravil
hluchoněmého. Mark. 7.

CPosled.čtvrtdne8.vúterýo15.11.83mráno.
QNnvýměsíc16.vestředu08h.11m.večer.,Prváčtvrt23.veati-edno0h.43m.ráno ©Uplnbkdne30.veutředuo7.h.30m.ráno

_—

13 by S. Hippolit a Kassian m. 4 51 7 9 2 6 6 23

14 P. 1-1-8. Eusebius m. Athanasia. v. Ž 5? 7 8 3 11 7 215 ' '.SAli ius 53 7 7 422 7 33
16 Et ŠÉŠŽGŠŠČ'HŠŠm v. pp 4 55 7 5 5 37 7 58
17 C. s. Liberat m. Eutychian m. 4 57 7 3 6 53 s 19
18 P. 1“S. Aga it m. Helena cis. 4 59 7 1 8 IU 8 37
19 S. S. Ludvig Tul. b. Agapius 5 l 6 59 9]28 8 54

..:.-7 ,;
Ned. 12. po av. Duchu. () milonrdnóm Sama- ; &g

l'itŠ—Du.Luk. 10. š;- &

20 _ S. Bernard o . Filibert op. 5 2 6 58 lil-17 9 11 jagg
"21F. S. JohannaC .vd. Patemus m. 5 4 6 56 vcčcr 9 30 "%*=5
22 Ú. S. Timotheus a Hippolit m. 7) 6 6 54 O 9 9 52 Ě 3...
2 St. S. Filip Ben. Eleazar m. 5 8 6 52 1 32 10 19 51“ E
*4 Č. 8. Bartolomě' ap. Ptolomáus 5 9 6 51 2 54 10 55 +; :; Ě 9
25 P. 1-S. Ludvík ir. Geneaiua m. 5 11 6|49 4 10 11 43 3 š“ " „
ŽGIS. S. Zeňrin pp. Konatancins m. 5 12 648 5 14 ráno & N '$ 2.42:

Ned. 13. po sv. Duchu. P. Ježiš zboiil 10 tíž-„ŠŠŠ
malomocných. Luk. 17. ' až; Z“:

27 _| 8. Josef Kalas. Rufus b. m. 5 14 6|46 6 25 2 o _gžšš
F28F. S. Augustin b. Hermes m. 5 16 6 44 6 43 3 22 0-š 0-54
29 U. Stětí B.Jana kř. S. Sabina m. 517 6 43 7 12 4 44 ::; ;53

'30 St. S. Růžena Lim. Felix. Ad. m. 5 18 6 42 734 GI 6 ÉĚ g;:31 C. s. Raimund Non. Optatua b. 5 20| 6 4o| 7 52 7 24 „%Ž 5
“5.3 Š'



na:
5

Září (měsíc anjelský) má 30 dní.
: Wrzesieň. mraky: Rujm Slov. Kimovec. Rusky: Septembr.

Slunce Měsíce Čtvrti mě—I

Svátky:únavnost:m Ě sicecírkevní “Na

\b.|m.lh.|m. blmřh. Í 8 pečaBÍ
w....Denměsíce 5-7?Denvtémd. 1—S. Julii op. 12 bratru muc. 5 23 š6|8| stŠ|40S. Štěpánkr. Uh. Elpidiusb. IŽŠIM63 82| 992

Ned. 14. po sv. Duchu. Žádný nemůže dvěma
plnům sloužiti. Mat. 6.

coco—mcaowc-w
.mrvazan—raz

Sl av amd btráí S. Serapia p. 527 635 841 III 4
S. Rozalia p. Kandida p. 5 28 6 32 8 59 večer
S. Vavřinec JusLb. Bertinus op. !) 30 6 30 9 20 0 15

. S. Zachariáš pror. Petronius b. 6 29 0 47 l 23
S. Regina p. m. Pamfilua b. 5'332 6 28 1020 2 28
1—31_Naron. p_Ma.-_S. Adrian 534 62611 2 327
&Gorgonius m. Dorotheus m. 536 6 24 11 54 4418

Ned. L'). po nv. Duchu. P. Ježiš vahřisil
mrtvého v Naim. Luk. 7

)Prváčtvrt21večtxrt06!:21111ráno fi;Úplněkdne28.večtvrtako0.11.64m.ráno.a“Poaled.čtvrt6.vestředuo11.11.19m.ráno. 9Novýrné-Icdne14..večtvrt.o8.b.19.m.več.

Sl ID.P_"gnos— DEŘOIBŠT- 538 622 ráno 5 0
S.Pi'otussHy%an 540 62 2 5 534
S. Valerian m. Guido vyzn. 5 42 G 16 3 18 6 1
S. Ligoriáh m. Alnatus kn. 5 44 6 16 4 35 6 23
Pozdviženi sv. križe. Maternus 5 45 6 15 5 54 6 42
'I' S. Nikomed. m. Eutropia p. 5 47 (>13 7 13 7 U
S. Ludmila kn. č. Eufemiam. 5 49 6111 8 3-1 7 17

Ned. 16. po uv. Duchu. StuH—li v sobotu
uzdravovati? Luk. 14.

_ S. Lambert b. Hildegardis |:. 5 51 9 57 7 30 *; a;,
S. JosefKup. Tomáš W. 553 si 7 11'22 7 55 :_-„%
S. Januar b. Konatancia m. 5 55 6 5 večer 8 21 ' 27%?

_ . S. Eustacha Theopist E 5 56 3+1ng Šliš. Matouš ap. Jonáš pror. "3 5 57 6,3 2 („73 Efá'c

S. Moric pl. Emeran) b. :? 5 50 6!1310 10|34 E E 27+ s. Linus pp. Thema p. š 6| o o 4 3 n, s 3-5
...; “'a-gi

Ned. 17. „, av. Duchu. Milovati bum mm 33; o—.
Boha..Mat. 22. E šgšš

s Jaromer. Marieodvvk.Kl 6 1| 559| 444 ráno :; myši
S. Kleofáš uč. P. Cyprian b. 6 3 5 57 r) 14 2.2 ; $% 7.2

. S. Justina m Alban vazn. 6 4 5 :)6 535 344 915.2.2:
..S Kosmas a Damian m. 6 6 5 55 5 57 5 3 :::-“Š „„

3. Václav kr. č.sk. Silvín b. s s 5 54 613 6 19 g 3.3 a
1-8. Michal arch. Heraklens m. 6| 9 5.12 6 29 7 36 =.—..-'E Š
s. JcrOnýmuč.c. Honorius b.lb 6111| 5|49| 6 45 847 343,55

É ?. 3
DnD—F



Ellen (měsíc posvěcení chrámů Páně) má. 81 dní.
Polsky:Padziernik. Ilírsky:Listopad. Slov.Kolopersk. Rusky: Oktobr.

“3 "5 | Slunce | Měsíce 
„3 Š Svátky : slavnoatí „_ ' „_ Čtvrt! mě

s : církevní chod západ chod západ ale;a&a W ním:- „Po“
Ned. lh. po UV. llllt'luu. Um; u_yu_ynm „d

pilní-zlé“ Bc (Ullč lnl'lcl1y. Mal. „(J.

1 b' “.r-„„..„áam S.Bemigiusbý 6137 647 7 2 9691
2 13. S.Leodegnr b. Gerinua m. 616 646 7 2211| 9
3 U. 8. Evaldua m. Hesicbius vy:. 6 17 5 43 7 46 večer *

St. 8. František Seraf. Aurea p. 6 19 5 41 8,16 O 16
5 Č. 8. Placida: m. Flaviana p. 6,21 5 39 8 54 l 18
6 P. 1-S. Bruno opat Magnus b. 6 24 5 36 9 41 2 12
7 s. 6. Marek pp. August kn. G|26| 6134 10 Bb 266

Nod. l9. pu nv, l)“ťllll Královntvl nclncnké
Žako svadba. NHL. 22.

Poulod.čtvrtdne6.vpátek06.h.41m.ráno.

aNovýmělic14.vsobotu07h.28rn.večer.

Prváčtvrt21.vrobotuo1.h.8m.rino. Úplněkdne28.vsobotua9h.23m.ráno.

8 SI. Mateřství P. M. S. Brigitta v. 61.28 5 3 ll|44 3'34
9 E. S. Diooyaius l). m. Gunter op. 6 30 5 3U ráno 4 3

1 U. S. FranL Borg. Gereon rn. 6 31 5 29 2 11 4 27
11 St. Sv. Probus. S. Andronikus 6 33 5 27 3 29 4 47
12 U. 8. Maximilian b. Valfrid b. 6 35 5 25 4 49 5 5

IIB P. 1-S. Eduard kr. Koloman rn. 6 36 5 24 6,11 5 22
14 S. S. Kalixtua pp. Burkhard b. 6 38 5 22 7:36 5 39

de. ZU I'“ 51' Umjlm l'_ .l'f'žlřluzduwnl u Máj
syn“ ltl'állkllvu. J““ “1

čl. Fuuv.cln'15-1nůP. S. Terezia 6 40 5 20 9 2 5 59

13. s. Havel op. Florencia m. 6,41 519 11 29 6 221
U. 8. Hedviga vdova. Viktor b. 643 5 17 11 52 6 52
St. S. Lukáš EV. Athenodor b. 111. G 44 5 16 Večer 7 32
C. 8. Petr : Alk. Ferdinand kr. 646 614 1' 6 8!26
P 1-S. Vendelín v. Irene m. 6.47 5 13 2 4 9.33
a S. Voršila m. Hilarion op. 6|48 5 12 2 48 10,49

Ned. Zl () lv. Duchu. Král klude počtů!
Yllžo-lllllky avými. Blut, IHFn'. “*

_____.—_„.

7 S. Korduln m. Salome vd. 650 óllOl 320 ráno i.:
P. S. Severin b. S. Jan Kap. v. 652 5 8 344 1329 g
Ú. s. Rafael arch. Arctic m. 664 6 6 4 4 247 _u

Št. S.Krišpin m. Daria: m. 656 5 4 4i 4 3 g 'S.Bvarist pp. Gaudíoaus b. 658 5 2 4,35 5,17 9
P 18. Sabina m. Frumenciua b. 7 o 6 o 450 630%
S S. imon & Juda ap. 7| 2| 4,58 5 6 7 42 1

Nail 53? l'“ oV. lMM'l—ll. bílunl l! (lan MMM:
t'luRl'l lux—xf BÚ)

,__...„_

„Di-llPánBůh:“Zpočátkudeštivo.pakpodelší

časzamračeno.nepříjemná.amrazivépočasí;vnovém gvětlonavyiuulnnastaneněkolikteplých|jasnýchdnůpřiobludnýchnococh:ranníchmlhách;po nrvnlčtvrtipřehóňhxnkukonciiměli.

29 „ SLčiatoty RM. 6161106165116. 7 4; 4 66 626 854
OH 8. Marcellua. Klaudiun m. 7 5 4 55 54710 3
1 U. H 3. Volfgang b. Lucilla p. 7 6 4_54 614 11 8 J



LůtOpad (měsíc všech Svatých) má 30 dní.
Polsky:Listopad. Ilirs.: Studený. Slovinsky:Listopad. Rusky:Novembr.

3 rá Slunce Měsíce Čtvrti mě

š Š Svátkyaslavnosh „_ “padÉ síce
: :! církevní. „ chod íhod č i
'" &' h.|m.|h.|m. h.|m.|h.|m. “ Po ""
Pipi 31 Vším-.h577% S.Ceaarius 7 814|52 648vecer
2č. Všech věr.duiiček s. Theodot.„ 71 9 4-61 7 32 o 6

3 P. 1'S. Hubert b. Malachiáš 1). 7,101 4 50 8.25 055 ; __.4 S. S. KarclBor. b. Vitalia m. 7111 49 9|27 1 34 „: .g &;
_ > we

1'.- “,'I'- 1.. 111“ i'm-' 111 1—43 uni—lu H“ 9 ' .: 6

\ d ' 1' .1.,-,-:..-'.*1.1.5131. “ “tg 5—5
.:1 "' '$ ':

5 „ s. Emerich K. Zachariáš pr. 7 12 448 10135 2 6 ei % „=—5
6 13. s. Leonard vyzn. Felix m. 7 14 4 46 11|48 2 30 „31; e: „.
7 U. 8. Engelbert b. Vilibrord b. 7 15 4 45 me 2 51 % š ; ==

8 Št. S. Simplioius m. Bohumír b. 7 17 4 43 2 21 3 9 3 'g 3 ;9 . S. Theodor m. Agrippinuo b. 7 19 4 41 341 326 ': : Ě :;

10 P. gs. Ondřej Avel. b. Tryfon m. 7 2 44 5 4 3 42 : „; É Š11s. .Martin b. Menaam. 7122 433 631 4l o ; ; = ..

„NPÚ 24 pu vn“ Ulli-i;“ (_) MŽP/Uli & kHULÚili- .v “= = ;
311.1 11; ' wi 8 3 :

V _ : $... ::
12 S. Martin pp. Kristin m. 7 23 437 Bf O 421 ; : : ';
1 E. S. Stanislav Kostka. Brikcius b. 7 25 4 35 9 27 4 49 a. z od:
14 U. S. Serapion m. J ukunduu b. 7 27 4 33 11 50 5 25 UGG—(9
[ St. 8. Leopold vév. rak. Gertruda 7 29 431 11 58 6 15
16 Č. S. Otmar op. Edmund b. 7 4 30 Večer 7 19
17 P. + s. Řehoř dívotv. Alfons m. 7 31 4 29 o 49 3 35
18 3.0.1030.. chrám. S.PeheP. 7 33 4l27 1 25 9 36

IQ?-". 325 11 “ncl.-.v, (7 117131 lwrf-žřvn'e111 :;

H P hw.—„. Mm.. 1:1. ÉŠÉ

19|. .. | s. Alžběta vd. Poncianus pp. 7 34 4 26 1 51 mm “5.53
15. S. FeliszaL v. Agapius m. 7 35) 4 25 2 12 ráno % Š ::

1 U. Obětování RMM-ie. Kolumbao 7 36 4 24 2 29 1 52 —-._.—a;
St. S. Cecilia p. m. Filemon m. 7 37 4 23 2 44 3 5 '; g_i

ač. s. Klement pp. m. Felicitasm. 7 33 4 22 253 417 „3% :>
4 P 1“S. Jan z Kříže. Chryaogonun 7 39 4 21 3 14 5 30 "5 ...-“E:
5 s 8. Kateřina m. Erazim m. 7 40 4,20 3 31 6 41 3 5.35

KOJ.. (251 „ pmq—jinný,[) \:CQ„ ty.-ur () „invnnuii čiší?
, al 21 gag- =

._—, „ .n
63.. Sl.ochr. P. 111.s. Konrad b. 7 11 419 331. 751 “.s—g .,

7 13.8. Virgilius b. Jq'zafat kr. 7 42 418 4 15 8 58 ŠŠŠ
8 U. S. Sosthcnes m. Stěpan m. 7 43 4,17 446 9 59 52.3

S. Saturnin m. Filomen m. 7 44 4|16 5 26 10,52 11.132:
(5. 8. Ondřej ap. Troian b. 743 4,15 616 11:36 5.—;:

“:=-33
?: E15



Prosinec (měsíc vánoční) má 31 dní.

Polsky: Gmdzieň. Ilirs.: Prosinec. Slovinsky:Gruden. Rusky:Deeembr.? .
_3 "U Slunce Měsíce 

„s % Svátky aslavnosti jf —vý———_—_čt'm mě.“
š ; církevní chod IBAMdHchod zapad “co

a & h.lm.|h.|m.lh.lm. b. na. & POČBBI

] P. 1-S. Eligius b. Natalia. vd. ' 7I4G 4 14' 7 15 \'ccčer2 S. S. Bibiana p. Aurelia m. 47 4' 13 8 21 C] 8 g'
Ned. 1. demtní. () posledním soudu 6 .:.: c;

Luk. 21. “Ě % B'Ě

PFK. s. František Xav. Hilaria 7 48 412 931 035 _5;; s'
4 R- S. Barbara. m. Petr Chrys. 7 49 4 11 IOM-1 o 56 “3 ;: „; =
5 U. 8. Sabbas op. Potamia m. 7 50 4 ] ll|58 1 14 *?_,5o .n
6 St. S. Mikoláš b. Leoncia m. 7 51 4 9 ránu 1 31 '; .o“% „Cj
7č. .Ambrož b. Theodor m. 751 4 9 233 147 má? .=
8 . +Nep.poč.b.P.MS.Soň-on.b. 752 4 8 356 2 3 g = “=*-Ě
9S. S.Leokad.iam. Valeriam. 753 4 7 524 2721 *_Éšě

Ned. ?. adventní. Ty-li isi ten, kterýž p'ri- “Žga;'; ,;
jíti m4. Mat 11. : ., 3 =;

[ N- S. Melchiaš pp. Hermogenm. 7 54 4 G 6 54 2 45 '“ 3 E "3
11 E. S. Damasuspp. Eutychiusm. 7 55 4 5 8 21 3 16 “3i“ :
12 U. S. Synesius m. Maxencius m. 7 56 4 4 9 39 3 59 : > “: E.

13Št. H-S. Lucia E m. Otiliap. 756 4 41039 457 E25;
14 . S. Spiridion . Eutropia m. 7 56 4 4 1123 6 [] 0.915 P. 1“S. Kristina. m. Ireneus m. 7 56 4 4 11 54 7 34 U
16 S. S. Eusebius b. Adéla | 7 57 4 3 večer 8 59

Ned. 3. ads-mami. Poslali židé :. Jerumléma
kněm k Janovi. Jan 1.

17\* s. Lazar b. Vivina p. 757 4“ 3 0 1810 21 „ 4,
18 '. S. Gracian b.Basilianm. 7 57 4 3 O 36 11 40 E 3.5
19 U. S. Nemesius m. Fausta vd. 7 57 4 3 052 ráno „€:
ŽOí't. "*S.Amonm. Theoňlm. “E 757 4 3 l 7 2 8 25.5

1 Č. S. Tomáš ap. Festus m. 2 7 57 4 l 22 3 19 ŽE “_
ŽP. +S.Zenom. Florusm. 4; 757 4 3 138 431 “*=-aš

23 S. '; Stěd.več. S. Viktoria m. =; 7 57 4 3 ] 56| 54! ŠŠŠ.
Ned. 4. adventní. Léu T3. vísařství Tiberia. *.'?23:

Luk. 3. g % * :::-i
, o 0-11 c.;

4p1. |AdamaEva. S.Irmins p. | 7-57 4 3 2119 6'49 „%ggg—„
25 ! '. Narození Páně. S. Anastasia 7I57 4 3 2,48 7 52 > (; g 3;
261. s. Štěpán. s. Marinus m. 7 57 4 3 3 25 8|47 & 5.444
127St. Sv. Jan ap. Theofanesm. 7 57 4 3 4 11 elu .;; Ti.-f!
;28 6. 344147443. s. Theofila m. 7 56 4 4 5 7 10|10 ==g.; gg
;29 P. 1' S. Tomáš kant. Honoratus 7 55 4 5 Si 11 10 39 ŽŠ8—3„$ '
pm8. 3. David král Rainer b. * 7|55| 4 5l 72 ml 2 = „;

Neděle po narození Páně. Juscf &.Linda divili 323%?
se těm věcem. Luk. 2. 'Ě'ĚŽ'

MIN. S. Silvester . Melanie. | 7|54| 4| 6| 8131|11120PP ,_„
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I. Přehled židovského kalendáře na rok 1871.

Dle počtu židovského 563! —5632.

Počet krestan. Počet židovský.
25. pros. 1870 1. Tebetb
3. ledna187l 10. Půst obležení

Jeruzaléma
23. , . . 1. Šebat.
22. února . . l. Adar.
6. března 13. Půst Esther.
7. „ 14. Purim.
8. . 15. Suůsn—Puršm.

23. „ ]. Nisan.
6. dubna 15. Zač.sv.velik.*
7. , . 16. Druhý svátek'“

12. „ 21. Sedmý svat.*
13. „ 22. Kon. sv. vel.*
22. , 1. list.

9. května 18. Leg B'omer.
21. , . 1. Sivan.
26. , . 6. Slavn. letnic-„*
27. „ 7. Druhý svátek'“
20. června 1. Tbsmuz.

6. července . 17 Půst dobytí cbr.
19. , . ]. Ab.
27. „ . 9. Půst spál. cbr!
18: srpna . 1. Elul.
16. září 1. Tišri. N. r. 563?
17. „ 2. Druhý svátek?
18. , 3. Půst Gedaljab.*
25. „ . 10. Slavnost smíř.*
30. „ 15. Slevu. puod zel. *

1. října . 16. Druhý svatak. *
6. „ . 21. Slavnost palm.
7. „ . . 22. Konec sl. p. zel?
8. „ . 23. Radost ze zák.16.1. Marcbečvan.

. lib'topadn: ]. Kislev.
8. prosince . 25. Posvěcení obr.

13. „ . ]. Tebetb.
22. „ . 10. Půst obležení

Jeruzaléma.
11. ledna 1872 1. Šebat.

Poznamsnž nl. Slavnosti hvězdičkou* znamenané se u židů plísně slaví.

II. Pohyblivé svátky na rok 1871.

Slavnost Jmens Ježíše 15. ledna.
Neděle Devltnik 5. února.
Památka modlit. P. J. Cb. 7. února.
Památka umně. P. J. Cbr. 1-1;února.
Popeleční středa 22. února.
Pametka trnové koruny P. .I- Ch.

24. února.
Neděle prvá postnl 26. února.
Památka kopl a hřebů P.J. 3 března.

„ pobř. plátna P. J. 10. břez.
„ 5 ran P. J. 17. března.
, neidrežšl krve P. J. Cb.

24. března.
Slavnost 7 bolestné P. M. 31. března..
Neděle květním2. dubna.
Zelený čtvrtek 6. dubna.
Hod Božl velkonučnl 9. dubna.
Prosebnl dni 15.. 16., 17. května.
Na nebe vstoupení Páně 18. května.

Hod Bužl svatodušnl 28. května.
Nejsvětějšl Troiíce 4. června.
Hod Božího Těla 8. června.
Slavnost nejsvět. Srdce P. Ježíše

16. čerVna.
Slavnost přečistébo srdce P. Marie

18. června.
Slavnost svatých Anielův strážných

3. zářl.
Slavncst Jmena P. Marie 10. září
Slavnost růžencová. l. řina.
Slavnost mateřství bl. P. M. 8. řijna.
Obecné posvěcení chrámu 15. října.
Slavnost čistoty bl. P. M. 29. října.
Slavnost ochrany bl. P. M. 26. li.—stop.
První neděle adventní 3. prosince.
Mesopůst počínaje dne 7. ledna trvá

do 22. února.
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DnoVé

Dnové postní jsou v kalendáři
našem pro úplnou jistotu znamená
ní trcy'ímí znameními. Dnové jedním
černým křížkem znamenaní, jsou ta
koví dnově postní, na kteréž každý
kat. křestsn masitých pokrmů se
zdržeti musí, ale vícekrát za den se
nasytiti může. — Dnové deojím čer
ným Irň'žlremznamenaníjeou rovněž
dnově postní, na kteréž masitých
pokrmů iísti se dovoluje, ale porou
čí se Církvl svatou. jen jednou za
den do syta se najístz'. — Dnové
červeným křížkem anamenaní jsou

postní.

nejpřísnější dnově postní, kdy se
zachovati má půst dokonalý, kdy to—
tiž povinno jest ae zdržeti masitých
pokrm'i a spolu jen jednou za den
se do syta naiísti.

Spolu též připomíná-me kaloh'
kům díocese Brněnské, že ne,—'důsf.
Pan biskup náš oběžným labtem ze
6'. listopadu, 1865 ng'mz'lostívějí dav
volz'tíráčil, v rodinách nezumož—
ných k mašli-ni n přípravě jídel
i v postní dny užívali jakého
koliv sádla.

IV. Čtvero suchých čilí kvatemhrových dní.

1. Dne 1., 3. a 4 března. 3. Dne 20., 22. a 23. zůří.
?. Dne 31. května, 2. a 3. června. 4. Dne 20., 22. a 23. prosince.

v. Zlatý počet:

10.
Nedělní písmena.: Epakta :

A. IX.

VI. Posvátný čas velikonoční.

Trvů. od čím-té neděle postní až
do slavnosti Neisvětější Trojice.

V tomto posvátném čase povin
nověn jest každý katolický kreslan,
knězi k slyšení zpovědi ustanove
němu ze všech hříbhů svých zkrou

ženě a úplně se vyznati čili zpo
vídati, a nejsvětější evatost oltěřní
čistým srdcem a pravou pobožnosti
přijmouti. Kdo nehodné přijímů,
nevyplnil zákon církevní, a. nového
hříchu ee dopostil.

VII. Znamení oběžnic čili bludic větších.

Jmeno.
l. Dobr-open (Mercurius) Q
2. Krásopanl čili Lada (Venus) $
3. Země s l měsícem (Tellus) 5
4. Smrtonoě (Mars) &

Mimo tyto větší oběžnice jest

Znamení. Jmeno. Znamení
5. Králomcc se 4 měs. (Jupiter) “il.
6. Hladolet s 8 měs. (Saturnus) i;
7. Nebeětnnkas 8 měs. (Uranus) ©
8. Vodan (Neptun). "...::

mnoho jiných menších, podobajících
se hvězdám 9. — 12. velikosti, to jest tak malým, ano zdánlivě nejmen—
ěím hvězdám, které prostým okem, bez hvězdářských dalekohledů nejtou
ani k opati-ení Pueod jich bylo 79 vypětráno, a nichž nemají všecky
posud jmena, aniž znamení, ba ani čas jejich oběhu není znám. Nazý
vajíse Planetoídy.
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VIII. Zatmění slunce a měsíce.

Roku 1871 bude sice dvoie
měsíce, avšak jen první zatmění měsíce bude v našich
ditelné.
I.

zatmění slunce a (1v o ' e zatmění
rajích vi—

Zatmění měsíce dne 6. ledna; po celé trvlní viditelně varopě, Africe
a západní Asii. Započne v 8 hod. 56 min. a skončí v 11 h. 56 m.
Velikost 83/10 palců.

jižní Asii.

hovitě zatmění slunce dne 17. června u nas neviditelné.
. Zatmění měsíce dne 2. července; viditelná pouze v Australii a

4. Ooplně zatmění slunce 11. prosince pro na. neviditelné.

IX. Roční časově.

Jaro započne 21. hřes. 9 h. 10 m. ran. Jeseň započne 23. září 1 h. 15 m. ran.
Léto , 21. červ. 11„ 1 „več. Zima , 22.pros.7 . 12 „ ,.

X. Noremní dnově.
Posvátné doby (Tempus sacre—

tom), v nicbžto po zakonu církevněm
zapovězeny jsou věelikó hlučně kra
tochvile, plesy čili baly, vel-eine
hudby čili muziky a těm podobně
zabavy. jsou:

1.Doha adventníasvatky
vanoční ai do slav. av. tří Králův.

2. Celý 40tideunl postní čas a
týden velikou. až do neděle průvodní.

3. O čtveru suchých čili
kvatemhrových dnech, jakož iv pa

tek a v sobotu po cely rok.4. Ve svatvečer p ed hlavními
svitky.

5. Na den sv. apoštolův naěich
Cyrilla a Methodia, k němu! iistě
kazdý katolík v nLrodě našem do
brovolně přídě den úmrtí sv. Cy
rilla, a den úmrtí sv. Methodia, 6.
dubna.

Věelikě divadelní hry neivyěěím
zůkonem zakazany jsou na zelený
čtvrtek, veliký patek. bílou sobotu,
na slavnost Božího Těla, na štědrý
večer. Na Boží hod velikonoční,
svatoduění, vánoční (25. prosince) se
zvláštním povolením příslušných po
litických úřadů jen k dobročinným
účelům se provozovati mohou.

XI. Letopočet nové doby.
Rok 1871 po narození Pana a Spasitele našeho Jeiíěe Krista jest rok

mající 365 dní.
Rok tento jest:

Od stvoření světa . 6036
Od potopy světa . . . . 4265
Od založení Říma . . . . 2624
Od narození Krista Pěna 1871
Od zkázy Jeruzaléma 1802
Od císaře Konstantina . . 1565
Od příchodusv. Cyrilla

& Methodia do krajin '
československých . . . 1008

Od založení Pražského arci
biskupství . . . . . . 527

Od vynalezení Ameriky . 379

Rok 'tento iest:
Od bitvy na Bílé Hoře . 251
Od smrti císaře Josefa II. . 79
Od založení Rakouského mocněhtví.......67
Od nastoupení císaře Fran

tiška Josefa I. (dne 3. pro
since 1848) . . . . . 23

Od uvedení jazyka českého
do úřadů a do škol . . 23

Od založení Dědictví sv. Cy
rilla a Melhodia v Brně
(na den sv. Víta 1850). 21

2
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XIII. Svatí patronovó zamítl,
jichito pamatka slavně se kona v zemích našeho císařsz Rakouského.
Svatý Cyril! a Method, dne 5. čer

vence na Moravě.
Svatý Jan Nepomucký,dne 16.května

v Čechách.
Svatý Vácslav,dne 28. zm v Čecbicb.
Svatý Štěpán, dne 20. srpna vUbrúcb.
Svatý Eliáš, dne 20. července v

Chorvatsku.
Svatý Jan Křestítsl, dne 24. června

v Slavonsku.
Svatý Jiljí, dne 1. zářívKorutanska.
SvatýJz'ří, dne24. dubna vKrajinsku.
Svatý Josef, dne 19. března v Ko

rutansku, v Krajinaku, v Pomoří,
ve Štýrsko a v Severnóm Ty
rolsku.

Svatý Michal, dne 29. zdřl v Haliči.
SvataHedvíka, dnell'). říjn.v Slezsku.
Svatý Ladislav, dne 27. června v

Sedmihradsku.
Svatý Stanislav, dne 7. květ. v Haliči.
Svatý Leopold, dne 15. listopadu v

Dolním Rakousku.
Svatý Flon'án, dne 4. května v Hor

ním Rakousku.
Svatý Ruprecht, dne 14. září v Sol

nobrsdsku.
Svatý szh'dz'on, dne 14. prosince v

Dalmatsku.
Svatý Vír il, dne 27. listopadu v

Jižním 'řyrolsku.
Svatý Justus, dne 1. listop. v Terstě.

Nejvyšší císařský rod,
panující v říši Rakousko-Uherské.

J. an. Veličenst. F r a n t i i e k
J os ef I., z Boží milosti Císař Ra
kouský, kral Uherský. Česk , Dal
matský, Chorvatský, Síavons ý, Ha
ličský. Vladimírsky a Ilit-ský, mark—
rabě Moravský atd. narodil se dne
18. srpna 1830, za plnoletébo pro
hlašen dne 1. prosince 1848. Když
byl Jeho strýc, císař Pan Ferdi
nand I. dne 2. prosince 1848 v Olo—
mouci korunu složil, a Jeho otec
arcivoivoda Karel trůnu se odřekl,
nastoupil ledu. — Chot císaře Pana
A I š b 5 t a, Amalia, Eugenia, dcera
Jeho k. Výsosti Maxmiliana Josefa,
vojvody v Bavořlcb, a Její k. Vý
sosti Ludviky Vilemíny, narozena
24. prosince 1837, zasnoubena ve
Vídni dne 24. dubna 1854.

Děti Jeho Vel. císaře Pána.

Cís. Výsost arcivévodkyně Gi
s el a, nar. dne 12. července 1856.

R u d o 1f, kralevič, nerez. 21.
srpna 1858.

Cís. Výs.Maria Valeria,
narozena v Budíně 22. dubna 1868..

Roůčově Jeho Vel. císaře Pána.
František Karel(Jos.),syn

císaře Františka I. (1- 1835), naro
zen dne 7. pros. 1802. Chet Jeho
Zofi e (B:dřišks, Dorothea, Vile
mina). dcera 1- krale Bavorského
Maxmiliana Jesefa, nar. 25. ledna _
1805, zasnoubena dne 5. list. 1824.

Bratří Jeho Vel. císaře Pána.
Ferd in a n d (Maximilan.Jos.)

nar. 6. července 1832, císař v Me
xiku, usmrcen 19. června 1867.

Karel Ludvik, naros.dne
30. července 1833.

L n d v l k (Josef, Anton, Viktor),
nar. dne 3. května 1842.
Bratr a sestra otceJ. V. císařePána.

Ferdinand I., Dobro
tivý, bývalý císařRakouský, nar.
dne 18. dubna 1793. Zasnouben
s Marií Annou, dcerou +kr£le Sar
dinskebo, Viktora Emanuela, naroz.
dne 19. ctil 1803, ve Vídni dne
27. února 1831.

M a r i a Klementina, narozena
dne 1. března 1798, zasnoubena dne
18. července 1817 s krtl. princem
obojí Sicílie, Leopoldem.

2'
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Stanovy
Dědictví sv. Cyrilla &Methodia v Brně.

(Změněně výborem ve valné schůzi dne 8. června 1869.)
_, Platnost mající od 1.prosince 1869."—

g. 1.
Účel dědictví sv. Cyrilla a

Hethodia.

Dědictví pečuje o uvedení
lidu Moravského, jakého naš
čas požaduje; o uvedenívěestran
né, avšak na zdkladě víry katoli
ckě . vyloučením věelikě politiky.

&. 2.

Prostředky k dosažení účelu
tohoto.

1. Spisovdní a vyddvlní kněb,
a sice netoliko výhradně naboien
ských, nýbrž vůbec vzdělávacích &
k duchovním potřebám věku našeho
problédaiících, zvláště dějepisu, ze
měpisu, poznání vlasti, přírody, ře
mesel a orby atd. I v zábavných
spisech obsažena býti má. buď obra
na, buď utvrzování pravdy některé
katolické, jlito se odpor časový
dotýká. ,

Vydavati se budou dědictvím,
pokud jmění stačí:

a) Oběírně životopisy svatých.
b) spisy poučné.
c) spisy zěbavné.
d) časopisy a všelijaké listy běiné.
a) předměty umělecké, ku př. 0—

brazy, aeměvidy čili map atd.
Poznamenaní. Orgěuemřědi

ctví sv. Cyrilla a Methodia jest
„Hlas“, časopis církevní.

g. 3. ,

Šetření zakonův tiskových.
Pí'i vydávání časopisův, kuěb

běiných, obrazů atd. budou se sta
vajici zákony tiskové zevrubně za
chovavati.

%. 4.

Zřízení dědictvt.

1. Spoluúdem Dědictví státi se
může každý, kdo za sebe jeden
krate na vždy poloií 15 zl. r. m.

2. Vklad tento může se zapra
viti buď najednou. aneb ve třech
po sobě jdoucích ročních lhůtách
ve 5 nl. r. m., které až do dne, 31.
“ří kaidého roku vplaceny budtei.
Kdo by do této lhůty vkladek ne
zaplatil, přestáva býti ůdem Dě

- dictví .
3. Kdo však témuě ústavu 105

zl. r. m. věnuje. považován bude
za spoluzakladatele a obdrží 4 vý
tisky věcí Dědictvím vydaných
zdarma. '

4. Kdo jednou na vždy díl 50
zl. r. m. bude téhož ústavu spolu
údem I. třídy a obdrží 3 výtisky.
Kdo 30 zl. r. m. dd, stane se spo
luúdem II. třídy a obdrží 2 výtisky.

- Kdo 15 zl. r. 111.položí, bude spo
luúdem III. třídy a obdrží 1 výtisk
zdarma.

Spojí-li se manžel s manželkou
v jeden toliko základ o 15 zl. r. m.,
vydavati se jim budou knihy jen
do úmrtí toho, který první v di
plomu poznamepan jest.
Poznamenání. Staršíaš posud

přistoupili ůdově nezavazují se
k doplatkům k nově zvýšené
mu vkladu, avěak vybízejí se,
aby sami dobrovolně svůj vklad
doplnili račili. ——

Kd by bylo zapotřebí II. neb
IU. Vy aní některé iii vydané kni
by, spoluúdově ji dostávati nebudou,
nýbrě knihy ty prodávali se budou
ve prospěch pokladnice Dědictví, aby
se nákladnější díla vydavati mohla.



Aby úmrtí spoluůda přišlo lí
stavu tomuto ve známost. žádají'se
vel. pp. duchovní pastýřové, aby
úmrtí takové pokladníkovi Dědictví,
třebas přímo poštou oznamiti rščili.
Podobného oznamení písemného za
potřebí jest, kdykoliv spoluůd ně
který buď k vyšší důstojnosti vy
nikl, neb se jinam přestěhoval.

5. Věčni lidově, jako í'eholy, dě
kanství (vikariáty), osady, kněhšrny,
školy, rodiny, spolky, bratrstva atd.
ne více nepřijímají.

6 Každému volno, doplněním
vkladu u Vyšší tl'ldu postoupiti. Za
šle-li tudiž ku př. spoluúd III. třídy
k prvním 15 zl. r. m. opětně 15 zl.
r. m., stane se spoluúdem II. třídy
atd. Avšak spoluúdstvi postoupiti
jinému nedovoluje se.

7. Každý přistupující račiž jme
no a místo přebývání svého, jakož
i biskupství a děkanství (vikariátu)
a poslední poštu zevrubně udati.

8. Každý kněz, který iest lidem
Dědictví Bv. Cyrilla a Methodia,
béře na sebe povinnost, buď ve slav
nost, buď některý den v oktěvě sv.
apoštolů Cyrilla a Methodia každo—
ročně sloužiti Mši svatou za všecky
živé a mrtvé spoluúdy dotčeného Dě
dictví; a bude" libo a možno, i ji
nou Mši svatou za obracení míro—
dův slovanských od jednoty církev.
ně odloučených, kterouž pohožnost
jistě každý spoluúd co věrný kato
lík spolu konati neopomine.

9. Zemřelí. za které někdo vkla
dek k Dědictví učinil, 'tak jako ti,
jiěto na smrtelné posteli nejméně
15 zl. r. m. za sebe do Dědictví
odkšzali, stávají se účastnými du
chovních milostí, v předešlém (B.)
čísle jmenovaných.

Každý, jenš byl vkladek učinil
za mrtvého, pokud živ jest. knihy
bez ohledu na velikost vkladu —
ovšem nejméně 15 zl. r. m. ——po
jednom výtisku dostavsti ma.

10. Správu Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia vede výbor sestěvající
a kněží, kteří buď v Brně buď na
blízku přebývají.
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11. U jiných osob a úřadů za
stupuje Dědictví sv. Cyrilla a Me
thodis starosta, a v jeho zaměstnaní
jeden z jednatelů.

12. Výbor scházíva se čtvrt—
letně, a k vyzvání starostovu i ča
stěji v Brně, aby, čeho zapotřebí,
v poradu bral, a většinou hlasů přl
tomných výhorníků o nálezích pro
celé Dědictví platných rozhodo
val. — Výbor má právo, počet ů
dův svých odcházejících doplniti
nebo i rozmnožiti, avšak ne jinak,
než katolickými kněžími, s každo
ročně uveřejňuje apršvu o čin
nosti své.

13. Každý spoluúd Dědictví má
právo písemně návrhy své činiti a
přání svá proievovati dotčenému vý
boru, kterýžto při svých shromaě
děnlch zavázán jest, jich svědomitě
v úvahu bráti, a dle nich, pokud
potřebno, prospěšno a možno jest,
se zachovati.

14. Ve sporech z poměru spol
kového snad vzniklých, odvolává se
k starostovi, a v domněle nedosta
tečném vyhovění k příslušíclm c. k.
úřadům.

15. Kdo témuž Dědictví obě
tuje prěce své liternl neb umělecké,
obdrží na výslovnou žádost honorár
podle výbornouti, obšírnosti a důle—
žitosti spisu svého, o čemž výbor
úsudek pronese.

g. 5.

Rozesílání kněh a výtvorův
uměleckých.

O rozesílání kněh, spisův a ji
ných předmětův Dědictvlm vyda
ných postara se výbor. Každý při—
stupující k Dědictví ihned račiž o
znamiti, ze které z ustanovených
expedicí si knihy bráti bude.
Poznamenánl I. Pravidlemu

této věci ostane, co na lístku
tištěno jest: že na poukázání
lístku svého každý spolutid v
hlavní komisi u pana Antonína
Nitsehe. kněhkupce v Brně,
Františka Řivnače v Praze a
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Bedřicha Grč-s v Olomouci
knihy sobě vybírsti ms. Kdo
by však chtěl poštou knihy své
dostati, rači! se obrůtití franko
vaným listem na jmenovaní
kněhkupectví.

Poznamendni II. Violíkddo
pisy v záležitostech Dědictví
sv. Cyrilla a Methodis hudteš
posílány pod adresou na prof.
M.Prooblaku, starostu Dědictví ;
zasilky peněs pak buďtei či
něny v listech frankovsnýoh pod

hdlti nad zachovaním nařísení u
propůjčeném potvrzení daných. aneb
všeobecnými předpisy stanovených,
a osud li sa potřebu, přidati spolku
od přisluěícího úřadu určeného cl
asřskěho komisara.

2. Kdyby se spolek roseiíti měl,
rozhodne výbor 0 jmění v duchu
Dědictví sv. Cyrilla a Methodia, a
podá. o tom předběžnou zpravu vy
sokému c. k. místodržitelství, a
svému P. T. neidůstoinějěímn panu
biskupovi.

adresou :
Pokladnictví svat. Cyrilla a
Methodia v Brně, (Domo-l 6. 8.)

g. 6.
Poměr k vládnímu říssnt.

1. Vladnímu řísení se pone
cběvš nahlědsti v jednaní spolku,

V Brn E, 22. července 1869.

Matěj Proohůxka,
starosti.

Číslomel.

Zsloieni toho spolku podle obsahu předstojícíoh stanov se ve
smyslu 9. 9. adkona se dne 15. listopadu r. 1867 r. s. čís. 138 dosvědčuje.

Od c. k. místodržitelství

v Brně, dne 6. listopadu 1869.

zi o. k. místodržitele:

Chlumecký.

Ridici výbor. 
Procházka Matěj. titul. konsistorní rada, gymnasialní profesor

v Brně, starosta. ——Fm. Maršova/rý, ředitel v ústavu pro hlucho
němé v Brně, pokladník. — Jan Kř. Vojtěch, profesor mramovědy,
titul. konsist. rada v Brně, jednatel. -— Fr. Beneš, íaréř a děkan
v Příboře. — Dr. th. Jan Ev. Bílý. titul. kons. rada, farář v Předkla
ěteřl Tišnovském. — Dr. fil. Jos. Chmelíček, akut. kone. rada, profesor
pastordlky v Brně. ——Jan Faborský, farař v Pohořelicích. —- Bedřich
Gez'sslef, akut. konsist. rada, farář v Telnici. — Tomáš Hájek, farař v
Kurovicícb. ——Dr. theol. Frant. Hošek, tit. kons. rada. vychovatel. —
Jan Janoušek, tit. konsist. rada, děkan a fara!- v Třebíči. — Karel
Kandus, čestný kanovník Mikulovský. kona. rada, děkan a farař v Cvr
čovicích. — Guntér Kalivoda, prelět a opat v Rajhradě. — Arthur ba
ron Kónzysbrunn, kanovník a prelát Olomoucký. — Pavel Křížkovsky.
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kněa řádu sv. Augustina na starém Brně. -- Beneš Math. Kulda, tit.
kona. rada, vikůř a farář na Cbíumě. — Edvard Karlík, kanovník a dě—
kan v Mikulově. -—Peregrin Obdržálek, duchovní správce v Tichově.
Frant. Pazmon, katecheta na hlavní škole ve Slavkově.—Emanuel hrabě
Póm'ng, kanovník Olomoucký. — Jakub Procházka, tit. konsist. rada,
duchovní spravce v klášteře Voršulinek, prof. katechetiky a methodiky
v Brně. —Jz'ří Slota, farář na Slovensku. — Ján Soukup, farář v Dou
bravicí. ——Edvard Stuchlý, tit. kona. rada, děkan a farář v Ravíově.
Bedňch hrabě Sylva-Taroucaa, kněz církevní v Brně. -—Tomáí' Szmbera,
farář v Myslibořicích. — Dr. íil. Frant. Skomík, tit. kona. rada, děkan
a farář v Kuřgrově. — Karel Šmz'dek, gymnasialní profesor v Brně,
— Antonín Buben, arcibiskupský pražský notář, tit. kona. rada br—
něnský, farář v Luíči. -— Robert Šuderla, skutečný kona. rada, děkan
a íarěř v Modřicích. —- Josej Šum, děkan v Opavě. — Josef Tás'ík,
tit. konsist. rada, farbř v Telči. — Ignát Vurm, vikář Olomoucký. po—
slanec aemský. — Josef Vykydal, farař na Velehradě. —-_Frantz'íelt Ve
ber, farář v Miloticích, posla ec zemský. —- Dr. th. František Zeiberí,
akut. rada kona., prof. círke . dějepisu a průva v Brně.

S 1 o v o

k p. t. ůdům Dědictví sv. Cyrilla a. Methodia.

Jen velmi nerad a toliko peněžným stavem jmění našeho Dědictví
donucen jsa, přikročil vloni výbor téhož Dědictví ku proměněni dosa
vědných stanov, kteroužto proměnou vklad přistupujících k němu poněkud
zvýšen.

Kdo uvaží peněžné poměry tohoto ústavu, snadno omluví výbor
z tohoto iednaní. Ma nyní totiž Dědictví ve fondech veřejných 59.450 ní.
a mimo to (v hotovosti) 714 zl. 415/10kr. Úroky roční obnášejí 2486 zl.
40 kr. r. m. A ty při malém počtu teď k Dědictví přistupujících údů
jsou hlavním důchodem téhož ústavu. Ale suma tato jen stačí k zapra
vení výloh tiskových na Moravanu (kalenděř). Kromě toho stojí vazba
ieho 790 ml. a kolkovaní 780 ul. Avšak zbývá upraviti íeůtěpřevoané.
poštovné-a jiné výlohy při správě-Dědictví. Odkud, taieme se, odkud
pak vzíti peníze na vydání nějaké knihy, an pokladna ui vydáním ka
lendáře úplně vyprazněna bývá?

Pročei enadno pochopiti, že mělo-Ii Dědictví původným účelům
svým ien poněkud vyhověti, nezbylo, leč vklad doeavddný avýěiti 8.no
vého věčného ůdntví podobně jiným slovesným ústavům více nedovolo
vati. (Via nově stanovy 5. 4. odst. 5.) Kromě toho ukázalo se nezbyt
nou býti potřebou i posavadné údy, jimž žádné nové povinnost ne.
uložena., přece co nejsnažněii pobidnouti, by podle možnosti dobro
volně svui posavbdný vklad (aspoň 0 5 zl. r. m.) zvýšili. (5. 4. po
4. odst. Poznamendní)

Výbor sim, chtěje oataíním ůdům v tom dobry' příklad dáti, hned
své. posavadní vklady zvýšil a vznáší obzvláštně na velebné ducho—
venstvo tu anainou prosbu, aby svěřence své vlastním příkladem před
chdaeje, k aaplaceným 10 zl. 50 kr. ještě 5 zí. dle nových stanov po
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kladníkovi Dědictví, Frant. Maršovekému, řediteli ústavu pro hlucho—
němé (Dórnroal číslo B.) laskavě zaslati a ku podobné oběti avéřenc
své, kteříž jsou údy téhož Dědictví, pobídnouti, jiné pak, ještě neúdy
jsoucí, ku četnějělmu, než posud se stalo, přistupovaní k tomuto kato—
lickému aloveeuému ústavu pobédati ráčilo.

Připomenouti dlužno, že kdoikoli ku 10 zl. 50 kr. jeětě nově ulo
žených 5 cl. doplatiti chce, že při zaslání doplatku pokladníkovi na
šeho Dědictví udání čísla svého diplomu opominouti nema.

Dokud pro nedostatek peněz jenom kalendář „Moravan“ se vydá
vati může, přida se nově přintupujíclm ůdům i jiné. kniha z oněch, kte
ré! Dědictví na ukladě mé; avšak úd nemá práva, vybrati ai jakoukoli
knihu Dědictvím vydanou. nýbrž povinen přestati na knize. kterouž mu
výbor Dědictví podle pravidel o tom umlnvených vydá.

Kdo dle oznámení o té věci učiněného (via Moravanu; na r. 1870
str. 26) do velikonoc r. 1870 starých dluhův svých nezaplatil, jest oy
mazán z počtu údův Dědictví. .

Kdožkoli podle atanov nových všecky tři třetiny (každou o 5 zl.
r. m.) ve třech po sobě jdoucích létech do konce měsíce září nezapla—
til a toliko první aneb jen dvě třetiny napraví, bude tolikéž na základě
týchže atanov beze všeho dopisování a upomínání :; počtu údů vymazán.
(Stan. 5. 4. odst. 2.)

Jenom ze enažné péče o rozkvět Dědictví, jehož v naší hojůplné
době mnohem více než kdy jindy třeba, podnikl výbor všechny tyto
změny, aby tento tak nadějný a blahodárný ústav, jenž hned z počátku
utěšeně roakvétal a zajisté mnoho už blainého ovoce vzdal, nedostatek
přibývajících prostředků nezakrněl, alebrž dřívějšímu rozkvětu navrá
cen zmobutněl a nepřestával býti stromem spásonosné plody v hojnosti
vydévajícím, čehož jen s horlivým apolupůaobením velebného ducho
venatva docíliti možno.

Nemélo by prospělo účelům Dědictví, kdyby pobídnutím vel. du'
cbovenetva se hojně odbíraly knihy Dědictvim vydané a posud v zá
aobě jsoucí, jež v snížené ceně dostati lze, totiž:
.!oaefa Flavia valka lidovakň (dříve za 1 zl. 40 kr. nyní) -— zl. 80 kr.
Zivot sv. Alžběty II. vydání „ 7'“ n n n '— a 50 »
Zivot av. Jana Kapietrana „ 1 „ 60 „ „ -— „ 90 ,
Akta sv. mučeníků východních „ - — „ 70 „ „ ——„ 30 „
Dějepis církve katolické „ 2 . -— „ „ l „ — ,
Zivot av. Františka Borgiéěe „ 1 .. 20 . ,. — „ 70 „
Zivot blab. Jana Sarkandra „ 2 „ —- „ „ 1 „ -— ,.
Zivot av. Angoly Meriči „ — „ 60 „ „ —-—„ 40 „
Zivot sv. Augustina „ 2 „ — „ „ 1 „ _— „

Kdožhy jednu neb více těchto kněh aobě přál, at se obrátí na
pokladníka Dědictví (Frant. Maršovského, í'ed. ústavu pro hluchoněmé.
Dornrósl člalo 8) a přiloží hotové peníze & 5kr. kolek na nákladní
list (Frachtbriei)

Výbor. .



Seznam zemřelých údův Dědictví sv. Cy
rilla &Methodia.

(Uzavřen 31. března 1870.)
Z 'arcůískupství Olmnouclre'ho.

11883 Krontilovi Terezie, vdova aBilavaka.
4064 Urbilek Josef, '/,l£nik : Koluěan.
7243 Skácel Vavřín, výměnkář ve va—

tanech.
8318 Droběna Anna v Kotojednch.
7662 Vaculík Tomáš, úředník v Bzenci.
6380 Cahel František, podaedni'k ' Hra

dovicich.
2789'Zatlonkal Joaef, výmlnklř v Bej

atroiicich.
6471 Slavíček Frant. podaednlk v Bojko

vicich.
806 Cyrfueova Josefa z Dědic.

2062 Vagner Ignic, podrnh : Dědic.
323! rný Jan, familiant : Dědic.
4235 onpal Petr, výměnkúř : Dědic.
6706 Kummer Petr, domku" v Hamilto

nech.
3392 Mačkalovl Maria a řekne.
7597 Keller Kristián, „aut ' Čornotině.
8160 Michal Mikulič ' Olomouci.
8671 Vp. Mikulič Emanuel, kaplan v Pa

vloviclch.
9633 Volný Josef : Onjeadn.

10366 Habanova Anna v Tovačově.
2162 Klasa! Václav a manž. Marii ve Vra—

hOViCiChe
6641 Horak Vincenc, tkadlec v Miakn.
8233 Janas Jan, zahradník ' Krmetině.
7874 Polomičkova Anna, vémůnkafka a

- Topolná.
10283 Valcha Josef, aedldk z Nové Bělé.
10924 Fusek Joaef, čtvrtllm'k v Topolná.
11247 Machovi Vorňnla, vdova ve Vče

ralich.
686 Kondelkova Anna : Německých Prus.

2003 Korcian Josefa : Německých Prna.
4039 Brtm'ček Ondřej v Zelené Hoře.
4616 NeckLřOva Maria v Pnetoměři.
1464 Bedlléek Pavel : Puetoměřo.
2660 Vysokorodi pani Ludmila hraběnka

Berchtoldova : rodu Vratislavova.
2979 Polcar Frantisek, výměnw . C.

hůvek.

6478 Navrátil Jakub, půllánfk : Kralic.
6671 Sedláček Jenovefa v Krilicich.

11604 Bkrobankova Tekla : Radouč.
10166 Běhalova Frantilka : Těletic.

8342 Situ-amHavel, půllšník v Hunčovic ch.
4616 Horakova Eleonora : Jnachymova.

6680 Cal Vyhlldal Josef, boboaloveo :N a.
11712 Korhoňova Mariana : Přibl.
9006 Poalulný Vincenc, boapodaký a Ml—

lenovic
2920 Dp. Muck Joaef, čeatný kanovník,

arciknůa a farií' ' Lipníku.
8628 Joaeiik Jan, domku-' v Kanovicich.

Z bukupství Brněnského.

12619 Chlnmaký Joacfa v Nelepči.
12102 Kontny Anna ' Knihnicich.
13106 Miillerova Mariana : Chrast-ilo"
12836 'Hhomva Terezie v Rajci.
6196 Dnaik Jan, podrub v Krbové.
4684 Ralinovaka Terezie ze Mnčnlna.
9826 Lavička Maria v Kamenici.

10007 Sacher Hynek, myslivec ze Slavic.
5714 Domanaký Aloia. měšťan v Podivlně.
4320 Smejkal Šebestidn, pannu: v Hrub—

čicích.
7133 Novak Jan ve V. Němčiclch.
8893 Edvard a Maria Šefčlkových ' Bo—

řitnvě.
9986 František Konečný, celolšník v Bo

řitově.
12064 Paarova Apolonh, ipitilnice ' Kon

niclcb.
10495 Švec Petr. kupec v Měřlně.
11667 Joaef Janík : Luhačovic.
1918 Musil Cyrill, mistr atolařaký v Bo

kolnicích.
2848 Křícek Cyrill, aonaed v Nemojanech.
4866 Dudek Pavel, podsednlk v Mutě

nících.
9351 Bnndalek Šimon, čtVItllník v Baj

br 6.
414 Holas Vlclav a Anna ze Střebenic.
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6224 Filipec Frant., gdllinfk v Plešiclch.4595 Bourova Franti ka, celol. vdowgav
5392 Mendl František, čtvrtliník v Zdá

nících.
6915 Kolajs Joseí, čtvrtláník v Strážo

vicich.
216 Dp. Benedikt Prchal, farář v Jaro

měřicích.
7591 Pacola Matěj, 1113le v Při-pick.
2267 Svoboda Jan, děkan & farář v Pav

ov
7357 Foltýn Vaclav, domkář v Hošiálkově.
3546 Petírek Florian, lkolní učitel v

Hrnlovanecb.
3574 Lang Petr, krejč. mistr : Přisnotic.
7106 Seifriedova Terezie v Křitanově.
9372 Horak Pavel, čvrtlaník v Dubna

nech.
141 Dp. I nát Knorr, čestný kanovník

& fa !“ v Brně.
3094 Vsldp. Korcian Florian, duchovní

správce v Letonieloh,
8632 Valach František, čtvrtldník v Sla

věticích. _
6913 Herba Jan, výměnkšř v Zeleticícb.
7348 Šimka Antonin, půlláník : Iratic.
1906 Leitner Mikuláš, měšťan v Dačicích.
134 Svoboda František, hodinař v Brně.

1728mava Maria v Dačicích.
170 Jurovský Frant., farář ve Velkých

Lovčicich.
13487 Novotna Kateřina v HustOpeči.
12652 Kobza Viktorin, domki!—v M. Něm

čicích.

Z ardbaskupshrí Pražského.
4562 Vp. Cebnský Mtišek, farář Dru

žecký.
10275 Vp. Javůrek Josef.
11889 Sara Violav, bývalý foršt v Staré

Boleslavi. '

z biskupství Budějovzhkého.
1456 Tnpova Maria se Smolče.
1526 Jiraskorš Anna, lánice : Dražice.
2076 Křížek Vojt., přednosta : Lidmovic.
8347 Červenkova Anežka r; Voselec.

11690 Blaha Jan, domkií' : Lniř.
5595 Dp. Vacek František, děkan v Blo

vicích. _
4769 Jungwirt Tomáš. rolník se Zárovny.
3227 Vp. Sviták Matoul.

Z biskupství Králohradeckého.
'8861 Jabelkova Anna, vdova v Stí-ovací.
5907 Pile Josef, školní učitel v Slavětíně.

10434 Čifmva Alžběta v Bohenioích.
7258 Veldp. Růžička František, kněz církevm.
8294 Kadavý Frant. . Dolních Štěpovic.
6290 Peřina Josef : Králové Hradce.

10319 V . Bartoš Matěj, kaplan v Chlumá.
5028 l essnerova Eva v Soběslavi.
4818 Lukášek Josef, zahradník v Provosi.
6755 Stnrma Jan, c. k. úředník berniční
3622 Potěhnik Karel, mlynář v Bohonsově.

11092 Vp. Brožek Hynek, kaplan v Skutči.

Z biskupství Bánsko—Bystňckého.
10034 Dp. Melcer Jiří, farář _Vdglel-Hu

tlanský.

Odpočinutl lehké deii iim Pane a světlo věčné at jim evítí — at od
počívají ve svatém pokoji.

Pozůstalost syna nádennikova.
Povídka od F r. P r a v d y.

I.

Říkali, že bude tuhá. zima a dle
všelijakých úkazů v přírodě to vy
kládali. Podruh Bouchal pravil:
„Měsíc říjen se blíží ksvému Iron
ci a listí se drží stromů, jako bych
me byli ještě v září; .; toho nasle
duje, že velké mrazy budeme míti
v zimě.“

Bouchal tomu věřil, nic si z
toho nedělaje, že o tom ochybujl
sousedé s počal záhy do lesa cho
diti pro dříví, aby prý měl zásobu
a nemusel mrznout, aš jim Pánbůh
nadělí tu přísnou zimu.

Bouchal je člověk sprostý a
nevzdělaný, neumí psali ani čísti,

ale poctivost jeho znají všickni ve
vsi a i o jeho pilnosti a prsoOvito
sti jsou přesvědčeni. Kaidý hospo
dál- mu rád diva dílo, Bouchal je
laciný a dostáva-li ke mzdě také
stravu, nikdy se nesmlouvd 0 po
níze. Nejvíc se mu líbí v domech,
kam ho povolali spolu se ženou,.
pak není třeba, aby si sami vařili
a jediné dítě, co mají, se s nimi
snadno přitiví. Je to synaček, jme
nuje se Antonín & otec i matka. si
na něm velmi zakládají.

Bouchalovó.je sprostá žena ja
ko její muž, také se nevycvičila v
čtení a psaní, ale vycvičila se v
práci a je k ní stejně způsobná..



Koná práci každou, co on koná, na
kládá, ryje, seká, mlátí, žne avozl,
nic jí není těžké, nedá se od nikoho
zahanbit. Vaří-, m je—,pere-li do—
ma, zdá se jí, ia oby zahálela a
má—livzíti do ruky jehlu, stýská si
a naříká, že bude muset se ěitim
se piplat. Jehla jl věru není tak
milá jako motyka, cep, kosa neb
hrábě s šije—li,šije zajisté s jehlou
velkou a navlíká si do ní nit nej
hruběí, co má v truhle. Má tam
také nitě jemné, nitě kupované, ale
těch se ětítí a říká, že jich mezi
prsty není ani cítit a že se jí po—
řád trhají. Jehla malá a tenká jí
zase padá z ruky a proto se s ní
nesoužl. přidržujlc se jen své nej
větší. Šije košile :: tlustých pláten,
dává záplaty, o ěev krátký se jí
nejedná, jen když to zůstane pěkně
pohromadě a když to napouští.

A v skutku, co Bouchalová se
čila, to má stělosta když kolikráte
látka je již tatam, ěv jeji jeětě tr
vají, jako by byly že ezné. Ona ta—
ké plete punčochy, ale jen vlněné
a má to za dílo, jež prý se pro
ni a pro něž prý se ani ona nehodi.
Nejradši záplatuje šaty i punčochy
a muž a syn i ona jsou někdy sad
mé záplaty a v zimě mají na sobě
zaplat víc, aby nemuseli oblíkat po
dvou kabátech a přece jim bylo
hezky teplo.

Zvláět synáček Antonín vězívá
celý v zá latách, je hoch silný a
zdravý a kde je otec a kde je mat
ka, tam ani on neschází. Berou ho
s sebou, kamkoliv jdou a dělí se s
ním o jídlo a ob čejně hodné ho
spodyně se mu ají najíst samy a
často i něco lepěíbo mu poskytují
nežli mají rodiče. Tu zase on pa
matuje na tyto, donáěi k nim a u
kazuje, co dostal, a vybízí je, aby
si vzali a aby okusili.

Maji z něho radost a spočívá
na něm věechna jejich naděje, jež
zajisté není vysoká. Jeětě jim ne
napadlo, aby byl něčím jiným než
jsou oni a rozumí se jim samo od
sebe, že syn nádenníkův nemůže
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býti než zase nádenník. Začne jako
oni začali a projde si tu samou
ěkolu, co oni prošli. Ai ho někdo
přijme, vstoupí do služby, bude pů
sti husy, pak ovce, pak krávy neb
voly, stane se pohůnkem, konečně
pacholkem a co pacholek se ožení,
aby žil v podružstvl a živil se ná
denničením. Tak to bylo u nich,
sloužili, až se za sebe vzali. a tak
to bude i u něho, dá—limu Pánbůh
štěstí.

Je viděti, že manželé Boucha
lovi měli za štěstí, čeho si jiní lidé
málo váži a oni přičinili se, aby k
tomu synu svému dopomohli, 'iž
záhy vedouce a vychovávajícs o
k práci. Pracovat musí umět a musí
chtít, víc mu není zapotřebí niče
hož. to oni ho naučí a nebudou ho
posílati ani do ěkoly, aby ve svém
povolání se neopozdil. .

Bouchal ěkoln nezavrhoval sou—

dě o ní, že je užitečná sírospěěnádětem, jejichž stav poža njs, aby
se znaly v čtení a psaní. Čeledín a
nědenník se bez té známosti snadno
obejde, ano byla by mu na škodu,
kdyby si jí v životě svém mnoho
hleděl. Bouchal a Bouchslová ji
nemají a hle, předce se jimv práci
nikdo nevyrovná a každ hos odář
jim dává přednost pře dru mi.
Poěestnl křestané také jsou, vědí
o Pánu Bohu, co se patří a sloužeji
Mu horlivěji než mnozí plsmáři. Což
nebývají každou neděli a každý
svátek na mši svaté a což nepo
slouchají kázaní? Což nechodí ku
svaté zpovědi a k stolu Páně a což
nevykonávají své modlitby? Arcit
se nemohou modliti z knížek, ale
umějí toho nazpamět dost a mají
růžence, na nichž si říkají od rána
třebas až do večera.

Boucbslův Antonin, jenž krátce
se nazývá Toník a Tonda, již také
se modlí a naučil se tomu od svých
rodičů. Jemu je známo, že jest je
den Bůh a že jsou tři Božské oso—
by: Otec, Syn a Duch svatý, z
nichž první nás stvořila, druhá vy
koupila, třetí posvětila. On odříká—
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vá Věřím v Pána Boha, Desatero
Božích přikázání, Sedmero svatých
svátostí a je s to vypočísti i Pa
tero přikázání církevních. On ví, v
čem náleží křesťanská spravedanst,
rozeznává hlavní, do nebe volající
a cizí hříchy a hříchy proti Duchu
svatému a rozeznává povinnosti,
které Ježíš Kristus zvláčt velel, vý
borné ctnosti, kterým na hoře učil
a pro které člověka blahoslaveným
nazval, nejpřednější dobré skutky
a skutky tělesné a duchovní milo
srdné, jakož i evanjelické rady. Tři
Božské ctnosti také umí jmenovati
a neschází mu, než aby se jeětě
přiučil, kterak je lze vzbuditi. Ov—
iem odpovídá otci a matce i na o
tázky o posledních věcech člověka
a oni ee chlubí, že žádné dítě, co
navštěvuje školu, katechismus tak
nemá v hlavě, jako jejich Antonín,
jenž práh školní jeětě nepřekročil.
On tedy školy nepotřebuje, čemu
co v ní mimo náboženství učí, je
pro něj zbytečné a ačkoliv již do
ní patří, přece ho tam rodiče nepo
sílají a nemají vůli někdy poalati.

Za tehdejších časů se školou
ao to nebralo přísně a nikdo se k
ní tresty a pokutami nenutil. Mno
hé děti odrostly bez ní a zkazo
valo—li se pro ně a napomínaíi-íi
se rodiče, poslechl kdo chtěla kdo
nechtěl, zůstal doma. Teprv, když
byla ohlášena zpověď a ustanovil
se den i k svatému řijimání, 'pří
cházely větší děti, a y se k těmto
svátostem také připravily a můžeme
si pomyeliti, že některé z nich byly
velmi nevědomě a ani nyní mnoho
se nenaučily. Snad již stály v služ
bě a hospodář je do školy dovolo
val, že to netrvalo dlouho a vždy
se vybral ňáký týden, v němž bylo
nejmíň práce.

Bouchal Antonín jeětě neslou
iil a k zpovědi a k svatému přijí
mání jíti jeětě nemusel, ba ani ne
mohl, že byl mladý amalý. Minulo
mu osm let a jak jsme již slyšeli,
dopravázel otce a matku, kamkoliv
je kdo najal, a již se také s nimi

přičinil, vykonávaje díla, k nimž
stačila jeho síla. On jim a druhým
dělníkům chodí pro vodu, hlídá a
chová. kde jsou nedospělé děti, po
pohání a pase dobytek, oškrabává
brambory, přináší sůl a tabák a obo
starává jiné posilky. Když otec a
matka pracují pro sebe, je jim vždy
cky při ruce a pomáhá jim také
nositi dI-íví : lesa, aby měli čím si
uvařit a čím si zatopit.

Nastávala tuhá zima, jak se po
druh Bouchal domýšlel, soudě to z
listí na stromech pozdě na podzim,
a aby měl větší zásobu dříví, chodí
si pro ně se ženou a synem, jaa
několik dní pořád v lese.

Právě jdou domů, Bouchal ve
ze dříví na trakaři, Bouchalová je
nese v nůěi a aynáček za sebou
vleče dlouhý hák, jímž se stromů
byli lámali a trhali suché větve.
Mají k tomu právo, že soueedéi
páni ze zámku jim to povolili aoni
za to jim robotují, jak se tomu ve
vsi říká.

Toník a hákem svým je v pře
du, jde to do kopce a otec a matka
mu nemohou stačit. On poapíchal,
až se dostal na vrch, tam odložil
hák a sedl si na kámen. I dívá ae
po okolí a vida otce a trakat'em se
pachtiti, je mu ho líto a nmínil si,
že mu pomůže. Vstal zase, běží na
zpátek a hle, táhne, zapřáhnuv se
do trakeře. Otec to těší, matku
také a tato praví: „Jai hodný, To
ničku, že jsi otci přispěl.“

Toníček chce býti jeětě hod

nější a odpověděl i:: „Přispěl bychi vám, maminko, dyby se to dalo
dělat;

Rekla: „Já vím, že to nejde“
a kráčela vedle nich, jsouc blaže
non matkou a ženou.

Toník se namáhá, se opírá, se
natahuje, provaz je napnut atrakař
rychle vyjel nahoru.

„Zde si odpočineme,“ navrhl
otec, zastavil se a trakařem, matka
poetavila_ nůěi na. kámen a věickni
si sedli okolo.



Již není a nemůže býti teplo,
říjen je na konci, ale zima také
není, ukazuje se sluníčko a skrze
mlhu zasílá na ně své paprsky. To
ník je ještě bos, v lese ho to dro
bet studilo, ale zde prý ho země
hřeje, vyznal rodičům.

Chválili ho, že nasbíral on sám
skoro tolik dříví, co oni ho nalá
mali a on praví: „Je to jen chra
stl a roětl a vy máte větve, nnicbž
budou okleštkyf'

Jsou s jeho odpovědi spokojeni
a matka vytáhla poslední kousek
chleba &kapsáře, aby ho mezi muže
a syna rozdělila. Nechtěla pro sebe
podržeti ničehož řkouc, že na ní
je dost času až doma, ale donutili
jí, že si nechala stejný podil, zaně
hož zbytek chtěj neb nechtěj předce
zase si musel vzlti Antonin, že ho
otec na žádný způsob byl nepřijal.

Zdvihli se a Toník prosl: „Ta
linku, nechte mne jeti s trskařem,

jde to a kopce, já s ním jen pocítím.“
„Poletlš,“ smál se otec, „ale

trakal- je těžký, neudržlš ho a zlo
mlě vaz anebo se niku-tíž, jestli tě
porad.“

Toník od trakaře neupustil a
otec mu dovolil, aby tedy kousek
popojel, ale bude mu trakař držeti,
aby se nestalo žádné neštěstí.

Napřed pomohli matce dát si
nůši na záda, otec se cho il háku,
nese ho jednou rukou, druhou pod
poruje trakaf a syn a traksí-em
jede a kopce. Jde mu to dobře, má
a toho radost a rodičům je také
milé, že je tak silný a zastane již,
k čemu jindy vystačil jen otec.

Však musí se šetřit, ublížil by
si, matka praví, že by se strhal.

Otec chce již jeti zase sám,
volá na něj, aby trakař spustil na
nem, matka křičí, vadi se s již mu
počíná nadávat, že je neposlušný a
rozpustilý.

Toník napřed jen žertoval jsa
rád, že jede a že mu to nedělá
žádné obtíže. Vyznamená se a do
káže jim, že může jeti jeětě čerst
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věji, a počal trakař tlačit a strkat.
Měl ho s kopce zdržovat s nastojte,
když mu povolil, trskař se hnal
dolů horempádem, rychlosti mu po
rád přibývalo a naposled syn sní
otec nebyli s to ho zastavit a mu
seli s nim běžet skok na skol. Otec
má strach o syna, dřlvi se kácí na
cestu, tu kus a tam kus zůstal le
žet a když se dostali na rovinu,
šlo to ještě chvíli klusem, až trakat'
sám ulovila i s nimi spadl do pří—
kopu. Leží to všechno na hromadě
a matka vzadu běduje s nařiká, že
si snad údy a hnáty polámsli.

Bohu díky, nestalo se jim ni
čehož, než že se drobet potloukli s
poěk'rábali s Toník by se smál, že
si udělal hodnou švandu, kdyby se
mu nejednalo o otce, jenž mu ji
asi zaplatí výpraskem.

Uiel i tomu, otec se zlobil, na
domlouval, ho káral, ale nebil ho,
aby prý se proti Pánu Bohu nepro
hl'ečil, jenž je zachoval od úrazu.

Nahodil se k tomu sedlák Bl—
lek, viděl, co se děje a když pře
vrhli v strouze, pomyslil si: „Co
pak se Bouchal zbláznil, že něco
takového vyvedll“

Přistoupil k nim, ptá se, co to
dělají a Bouchal praví: „Dostal za
vyučenou ten můj chlapec a já s
ním, že jsem mu trskař svět-il.“

„Má horkou krev a tuze se
plaší,“ mínil Bílek .. poradil Bou
chalovi, aby ho vic nechal sedět
než běhat, pak prý zajisté zkrotne.

„Zkrotí ho práce,“ odpověděl
mu Bouchal, „a pracovat musí,
chce—lina světě býti živ, běhat a
toulat se my ho nenecháváme.

„Dejte ho do služby, čím spíž,
tím lip,“ navrhl Bílek, „má sílu a
již všelicos zastane“

„Jeětě ho nikdo nevezme,“ po
chyboval otec.

„Vezmu já ho sám,“ řekl Bí
lek s vyjádřil se, že právě nyní v
aimě by ho mohl dobře potřebovat.

Bouchal a Bouchalová se divili,
že v zimě by pro něj mohl míti
službu a on jim pověděl, že si na
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jal tkalce a že nemá nikoho, kdo
by mu řízi soukal. To Toník ar

cit již ovedeL bude pěkně sedět,dostane jíst, us plátna na ňákou
tu košili a na kalhoty a co ostatně
bude možná.

Rodiče tomu byli povděčni a
Toníka Bilkovi přislíbili, jenž mu
hned dalzávdavek řka: „Tu máš,
hochu, půl zlatého a pl'ijd k nám
po Všech svatých.“

I podali si ruce s Bouchalem,
Bouchal na trakař naložil a přivázal
dl-íví, Toník vzal hák a jeli a šli
povolně ke vsi.

Il.

Je po Všech svatých, slaví se
dušičky a Bouchal a Bouchalová s
Toníkem jsou Htomni službám Bo
žím. Byli tak na hřbitově, pomo
dlili se za duše svých zemřelých
přátel a matka Toníkovi vypravo
vala o očistci, kde se trápí, kdo v
milosti Boží sice zemřel, na světě
se ale nedokdl. Trpí tresty časné,
kdo však přišel do pekla, že ze
mřel v smrtelném hříchu, trestům
věčn m podléhá.

oníka obešla hrůza, když o
těch trestech slyšel, hroby na hřbi
tově, umrlčí hlavy, hořící svíčky a
sloupky ho také dojaly a když se
ozval pláč, plakal spolu amamiuky
se držel za sukni, aby ho chránila,
kdyby si snad čert delal na něj na

ději. Napadly mu všelájaké malé
poklesky, jichž se bylelbal leckohos, i otce a matku,
mlsal, byl líný, nemodlil se a ne
dávno vyvedl ten daremný kousek
s trakařem, který ho i otce mohl
státi život. Je mu toho všeho líto
a jako by to jen od matky závi
selo, má-li býti odsouzen a zatra
ceu, chce si ji nakloniti :: praví:
„Maminko, já už nebudu dělat nic
zlého, abych se nedostal do pekla
ani do očistce“

„Máš dobře, milé dítě,“ řekla
maminka, „že to dnes slibuješ; Pán
bůh to také slyší a bude si to pa
matovat; co jsi udělal, to ti odpu

opustil, e

stí; vyzpovídáš se z toho, až budeš
větší; nyní chceš býti uš zcela
hodný; bud', synu, buď, jdeš do
služby, nebudeme tě míti !: sebe,
musíš sám na sebe hledšti azacho
vati se nám i Pánu Bohu, ahysi si
zasloužil nebe.“

Toník byl pohnut, nemohl ani
mluviti a ovšem neršd šel od ma
minky a od tatínka. Však muselo
to býti, ví a uznává to, služba a
práce ie jeho povolání.

Rodiče často o tom mluvívali
a přáli si, aby se mu _brzy naho
dilo někde místo. Arcit ho mohli
uživiti doma a bylo by se patřilo,
aby si ho nechali, ač odrostea do
spěje. Byli počestní, ale byli spro
stí lidé a myslili, že syn bude za
opatřeu, jak mile obdrží službu.
Líp se bude míti všude než doma.
Oni často nemají ani chieba a sotva
se nasytí brambory. Vše musejlku
povati a nezbývá jim ani na čaty.
Otec v neděli ještě vždycky nosí
kabát svatební a ve všední den on
i syn chodí v záplatách. Kd ibude
sloužiti, dají mu jíst 'a oša mu ho
jiní. Pak se naučí pracovat a když
záhy tomu přivykne, nebude mn
práce těžká, oblíbí si ji a zůstane
jí věren až do smrti.

Z hřbitova šli manželé Bou
chalovi se synem svým ještě domů,
oobědval s nimi a pak se chystal

k Bílkovům na cestu. Ačkoliv mu
bylo teskno a smutno, předoe nebyl
bez útěchy, ano on měl i radost,
ze bude u sedláka. Dostali ho k
sedlákovi, na tom rodičům již dávno
a na nejvejš záleželo, on to věděl
a soudil z toho, že u sedláka je a
musí býti blaze. Zdálo se mu, že
se stane člověkem jako samostat
ným, i od rodičů neodvislým a že
se od této doby sám o sebe bude
starati. Dosáhl, nač rodiče čekali,
bude v službě, pomůše si, vyroste,
postoupí za cbasníka, pěkně se o—
děje. Ještě nemá ani boty a když
někdy o botách se zmínil, řekl otec:
„Zjeduáš si je, až budeš sloužit.“
Vidival, že mají velcl hodinky, l'e



tlzky, dýmky a otec ho těšil: „Však
ty to také budeš míli, ai si na to
vyslmižik“

Slušbs mu ke všemu měla po
moci, i k muzice a tanci, a hle, již
učiní začátek, odvedou ho do služby
k Bilkovům.

Bouchalová snesla všecky věci
synovy a svázala 's do uzlu. Není
jich mnoho, mš abát, kalhoty &
vestu ze šerky. jednu čepici pro
všední den i pro svátek, punčochy
a dřevěnky, tak nazvané nejšle,
staré rukavicv a dvě košile. Jednu
má na sobě a mě na sobě všední
své šaty, na nichž je zěplata na na
platě, aby prý byly teplejší.

Růženec mu matka dala do
ruky í-kouc: „Umíš se ho modlit a
modli se, jako jsi to doma činíval."

Napomenula ho také, aby si
hleděl i jiných modliteb svých, jež
umí. a aby žádné z nich neza o
maěl. Musí jí je odl'íkůvat, k yi
k nim přijde v neděli, dovolí-lí ho
hoopodAř, a ona se také přesvědčí,
podržel-Ii katechismus v hlavě, ie
mut ho s otcem byls naučila.

Toník svědčil ke všemu; po
ohlídl se ještě po komůrce, v níž
bydleli, a na každý kus nábytku
opřel zrak, iako by se s ním chtěl
rozloučiti. Mail toho mělo, je tu
postel, je tu stůl, stolice a dvě židle
a je tu truhla, do níž se zavírá
všechna jejich mohovitost. Kuchyň
skě nářadí snadno spočítšš, záleží
z talíře, mísy, nekolik hrnečků, vět
šího a menšího rendlíku a tří ple
chových lžic, :: nichž nyní jedna
zbyde, če Tonlka nebudou míli
doma.. Kuchyně Bouchalovš nemá,
vaří v příbytku, kde istu a kde
není ani prkenné podlahy.

Toník llhal na lavici za postelí
a odcházeje pryěz chudého obydlí,
přirovnal je v duchu k obydlí ae
dlška Bílka, v němž se nyní i on
bude zdržovat. Do jeho světnice
vešlo by se deset jejich komůrek a
on má světnic, komor a přlstšnků
víc mimo velké chlívy, kůlny a
stodoly.

Toník byl pyšný, le se dostane
do takového stavení a napůdalo mu,
že bude také jako jeho a povýší
ho nad domku-e anad podruhy ve
vsi. Nezaplakal ani, kdyš : bldndho
kumbšlku vystupoval, matka mu
nesla balíček a otec šel s ním s
pršzdnou. Chtěli ho deprovoditi oba
dva a nedali se odpoledne do žádné
práce, aby sami k Bílkovům ho o
devzdali. Je dušiček, světili je v
kostele, odhyli si poloviční světel:
a : polovičního svátku si udělali
celý k vůli Toníkovi.

U Bílků jaou doma a Tonlka
iii očekávají. Dnes také neděli se
u nich nic těžšího a hrubšího, snů.—
šejl s půdy stav, mají svůj vlastní,
a tkadlec ho dávě dohromady. Jít
je s tím skoro hotov a praví: „Zej
tra si připravím osnovu.

Přišli Bouchal a Bouchalovů a
Toníkem a Bílek je přivítal tka:
„Tak mi ho tedy vedete, toho ma
lého čeledína.“

Toník mu políbil roku i ledě
jeho, jak to měl nařízeno, a oni
mu ukázali, kam si mě dáti svě
věci. Bude ie míti v komoře. jiš
má ro sebe čelůdka a v zimě bude
spin za kamny, aby nemrzl venku.

Jsou přlvětiví k rodičům i k
synovi. Bílek si sBouchalem zasedl
za stůl a Bílková si Bouchalovou
vzala k sobě do síně, kde má slo
ženou přízi, odděluiíc a rovnajío ji
pro tkalce.

Rozprůvěil a povídají si a chudě
podruhyně obdivuje ss hojným zi
sobůrn bohatě selky. Hledl k ní s
úctou a mů radost, že s ní můše
obcovati důvěrně. Co pak ona je
proti ní? Nic než nádennice, pouhů
žebračks.

Bílkovů pro své děti jiš uklddů
věna, mů plůtns, kunsfssy a šerky
s Bilek má peníze, jak ie ve vai
známo. Nejmladší potomek jejich
letí ještě v kolíbce, je to dcera, a
hle. Toník se aim dovtípil, stojí \:
kolíbky a houpá ji zpívaje při tom,
aby malě babůtko spalo.

3



.
“Sl

_ Bllkovi se to líbilo, dl: „Dobře
dělič, hochu, že jsi si hned vyhlídl
ňlkó dílo, je vidět, že neumíš zs—
halet a tím si získáš moji přízeň.“

Toník umlkl mysle, že se snad
nesluší před hospodářem zpívati, ale
houpat kolíbkou ještě vlc, aby do

brou vůli dokázal.
- Hospodář řekl: „Zplvej a ne
.oatýchei se, je. to mám rád, když
je člověk vesel a ty jsi zpíval k
vůli mému dltěti, abysi je uspsl.“

Tonlk chtěl poslechnout, ale
nemohl hned vydati hlas, že se sty
děl. Začal skoro šeptem, vyrazil ze
sebe slovo a ještě slovo, n teprv,
když se Bilek a otec zase rozho—
vol-ili, osmělil se a zpíval nahlas

„jako dříve. domnlvaje se, že ho ne
poslouchujl.

Bilek nařldil, aby přinesli chléb
a dal Bouchalovi krájet.

Když si Bouchal ukrojil, zpo
mnčl si Bilek, že snad zbyly ňáké
dušičky, jež dnes mezi lid domácí
a cizí rozdávali.

Dušičkyjsou housky zvláštního
druhu a jmenují se tak, že na den
dušiček udělují se za dar a za al
mužnu. UBllků pekli dušičky dvojí,
bllé a černé. bílé davali přátelům
a známým, černě šebrákům. Bilek
Bouchalovi chtěl dáti dočičku bllou
a když se byl zeptal manželky, je-li
jeětě náká. v komoře, přinesla tato
do světnice opalku. na niž jeětě ně
kolik dušiček bílých se nalezslo.
Ráno byla plná a dušiček černých
na jiné mnohem větší opálce bylo
ještě víc, z nichž také jen málo
která. zbyla. "

Bílková vybralo sama po du—
ěičce bílé pro Bouchala, Bouchala
vou i Tonlka a Bouchalové přidala
dušička černou, aby si ji Vzala
domů. Vzala si domů černou i bl
lou & bylo jí llto, že tuto nema
komu dáti, neboť to nebylo Tunika,
pro nějž vždy, co obdržela lepšího,
schovávals. Bouchal svou dušičku
si také nechal a Toník do své se
dal hned, jedl, kolibal i zpíval.
Když odcházeli o'ec s matkou, měl

již jen malý kousek, napadlo mu,
aby jím matku obdaroval, učinil
to a matka radostí div nepíakala.
Chtěla mu postoupiti svou dušičku
bllou a hle, on se s ní rozdělil o
tu, co sám měl, a nic od ní nepři
jal, tka: „Vy to doma nemívate a
ja se zde budu míti dobře.“

Malý synáček zajisté oblažil
svou chudou matku kouskem té
první mzdy, co byl u Bilků dostal
a ještě nikdy nechutnalo ji tak
žádné jldlo jako ten Božl dárek od
jejího Tonlka. Nesnčdlaho najednou.
nýbrž jen po drobteoh a děvajic
do úst drobet poslední, povzdychla
si a pomodlila se za syna v službě,
aby upřímnosta láska knim nikdy
oevytratils se z jeho srdce.

Milý Antonín Bouchal má u
Bílků prace dost a dest, ale není
těžká a on ji snadno zastane. Tka
dlec dělá za stavem, on mu na
civk aouka přízi & když si učinil
záso u a nedostává se již clvek
prázdných, chopí se hned jiného
díla a alespoň kolíbd, nemaji-li pro
něj nic důležitějšího při ruce. Je
vždyck na nohou, slouži hospo—
daří i hyospodyoi, nemusejí mu ří—
kat, bo posilat, dáva pozo'r, je o—
chotný, vytrva pl'i všem, až to its
stně vyvedl a dokončil.

Ačkoliv je jeětě chlapec, ještě
dítě, předce si sám nikdy nezačíná
hráti a hraje si jen s dětmi hospo
dařovými, jako by to také poklá
dal za práci. Slouží a hra se pro
něj nepatřl, ba on o hru mnoho
nestal & k ní neměl přlležitosti a
neměl času, ani když ještě nebyl v
službě.

Dětí Bílkovy ho milují a syn
jeden Bilkův je s ním v stejném
stál-í. Je velký rozdil mezi nimi.
Mladý Bilek, jmenem Vit, mu po
mučí & on ho peslouchá. Vit chodí
do školy & nehledí si doma žád
ného dlla &Toník je ustavičně za
městnán, ze školy pranic nemaje.
Vit se učí čistí a psati, opakuje si
a dělá. úlohy a Toník si takových
věcí nevšímá, jako by pro něj ani



nebyly. On je k něčemu jinemu
utvořen než Vít, musí slonšit a pra
covat, bude čeledínem, nadenníkem
a podrnhem a Vít bude aedlakem
a hospodě!-am.

Než uplynula nima, nadělal
tkadlec mnoho pláten, tenkých i
hrubých, nadělal i kanafaeů a le
tak a Tondík mu na všechno na
sonkal. Zatím u Bilků ndomůcněl,
hospodáři říkal „atrýěku“, hoape
dyni „tato“ a na jaře nikdo ani ne
pomyslil, aby snad ze služby vy
stoupil. Kdyě měli prací pro něj
v zimě, budou ji mít tím epíě v
letě a iii zahy začal pěsti housatn.

Měl se dobře, hladu nikdy ne
trpěl, chléb ai vzal kdy chtěl a o
evatcích doatal věelicoe, co mohl
dáti mamince. Dal il vanočku, dal
jí koblihy a lišky, a dal jl hochl
nek a koleč.

Když mu to teta oddělovala,
ptšval se: „Smím to donesli našim ?“

Ona odpověděla: „Je to tvoie,
delej s tím, co se ti líbí“ a vidy
mu ještě něco přidala.

Ji! je take lepe ošacen, nechl
vají mu, co obnosil a co odloiil
Vít, na košili a na kalhoty obdriel
platno a na kabát ierku. Nejvíc
se těší : bot, co mu zjednali, jsou
to první, které jakživ měl a když
si je obul, běžel domů, aby se v
nich ukazal rodičům. Nyní se vy
rovnal jiným dětem a jiným lidem
boty nosícím, byl na to pyiny a
prosil, aby směl chodili do kostela.

Šel v bukovém kabátě a plá
těnýoh kalhotich, ale měl boty a
to mu vie vynahradilo.

Hospodař mu koupil boty hezky
velké, aby z nich hned nevyrostl.
koupil je na trhu a dal 'e okovaí
silnými podkůvkami. ospodyně
je měla v hrnci ušáku, kdyš je
přinesli, a Toník vida je a alyěe,
že jaou jeho, zahoukal se do nich,
ztratil sluch a ztratil řeč a nemohl
se dlouho zpamatovat. Chodí do ko
mory, kde je mt, několikróle na
den, aby se na ně podíval, a v noci

ai je ji také ual aa kamna, boje
se, to by mu je mohl zloděj ukl-ht.

Neschazl na net eoukenný ka
bdt pro svitek a aoukenně kalhoty;
ai to bude míti, jsou vyplněny
vienkay lebo naděje.

III.
Bouchal Antonin sloužil u Bílků

rok, dvě leta a více let a Bílkovi
i Bouchalovi byli jedni s druhými
velmi epokojeni.

Toník si také neudal změny,
ba jemu ani nenapadlo, žeby bylo
molnd, aby lel do eluthy jinam ; u
Bílku vyroatl, je jejich a oni jcou
jeho, on se od nich netrhne a oni
ho také nepustí.

V akutku ho měli jako za svého
a epravedlivě se o něj starali zvý
lujíce mu medu a všelijaké jiné

všhody jemu i rodičům jeho pos ytujlce. Bílek ho dlouho edm
ěatil a jíl davno má soukenný ka
bát [ soukenně kalhoty, vykračuje
si jeko synek selský. Arciť je sukne
na jeho kabátě a jeho kalhotach
lacinějií a hruběí než ku prikladu
sukno mladého Bílka Víta, ale to
ho nie nemrzí, vidyt je čeledín a
Vít je domací syn, musejí se rose—
:nůvat. Pcněa do ruky až posud
nedoetdvd ikdných a otec Bouchad
sám Bílka požádal, aby mu nic nel
vyplacel. Na počatku nebylo hrubě
co vyplácet, ěe Toník sloužil skoro
jen na lata na etravu, a ta nějak
zlatka, co co mu mimo to dala
vynaloiila ae na obzvláštní a mimo
řadně potřeby a výlohy.

Bílek čas po čase zavolal k
sobě Bouchala, usedl . ním k stolu,
vyndal se luplete kalendůř a l'e
četl mu, co na Toníka vydal. ěl
to tam napsano čistku po čtetce,
spočítal to. řekl, co mu dává a u
klaal, co mu tedy ubylo.

I ptdval se Bouchala: „Chcete
el to vysdiihnout místo syna?

Bouchal odpovídal: „Jen to
nechte aynovi. mně to nepatří, \:
vie je to lípa schováno!“ '
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„Však vy byste nm to také
dobře schovali“ namítnl B lek.

„Cut o schování by mb,ln,'
roll-il Bout-hal, ,ale jo-dna se (\ zu
cbm—ánl.U nás to ide lůžko, hned
schůzi to hned ono, iome v nijmu
ned-.athvd UOIOBČinil. ie ll'cťbll \'Ř'
lncne zřídit :: snadno b) chme muhli
aahnnuli na jmónl eynuvn, alu—ehm.:
: c-kamžiló nunze vyvázli. Cuvčk
si mysli, „vrahů, dundil,“ ale non
co a nrm : čeho, nastala nen-nan».
tuku.: nová a vezme ne zna, cu
tu ie, mu—toaby ne vrátilo a dmu
dilu. At Toník podržl co mil. Xv—
chceme ». nebudeme ho okrádat.

vymluVil mu to boapodůř a. on od
t-h- Upualll, jna apokuieo. Ještě
byl arci jen výr-utek a nechodil
mezi cbnsu. \ůak jiní m'adici \; icho
letech j-ž hýri i a byli-li čeledinnvě,
nc ji'n nvz -_vl-nze mzdy.

Buhův Vít chodil k mnzikům,
pil a tančil a ulvc mu dával pe
" zv. 0-1 iit také měl hodinky a
.lůmku, kun-mal ei tahák “ kouřil.
Tmlk &ním byl mina starý, jak
jd; vime. a nercbázcli mu na ty
v cl lasku—miny. S Vitam ni hrával,
kdyz b_yl mulý. lm lockame d pro
vaz.—l :: Vi: přicházel za ním na
nuatťu. Vit chmlil (ln školy a když

lubž mu nomůžeme pl'ldal. Vy mu lze lik-lv vystupoval, T...-Ike do ni
a tim nrhnete a ut tnbu, co ei u- ! teprv znňnli p-i-íla', ahv ne pripravil
opulji', bude míti zapotrebi, obdrtl'
to od vas ieflnull na vln-.“

T.Inik pli tum uni nebývnl,
kďyi otec . hospc-důrrm jeho činil
puřadnnat, jak ne hltůfá, a teprv
po letech volava'i bu k nemu a u..
zuli le: „C.: budeš del-t. máš zd.
tolik a tolik peněz, chceš jc, anebo
zůstanou letec?

Říkal: ,Suýčk u, íenje podrite,
já nevim, kam bych je dal a cn
co bych e nimi zača',“ a když měl
ňákou žádost, přednesl ji hnspndáři
a otci a oni mu ji vyplnili, byla-h
moudra.

Blek Tonlkovi nedával žárl
nýcb úroků '. isbn jistiny. tenkráte
se na to nehlede—lo a kdo mvl pc
nlze, nechal je obyč.-jnb leželi la
dem. T- nlk mohl jměnl své n\z
mnoiiti, kdyby je byl půičil na ú
rnky, však pujčovut na ůruky bylo
nebezpečné a snadno mohl-» vesli
k ztrate. Tonlk tomu nerozuměl a
otec v tom také neměl zknBenOat,
le byl chudý člověk a žil dle přl
alnvl z ruky do ruky. Spol'itelen,
založen a iiných takových ústnvů
jem nebyl.. jako nynl a kdo na
utratll, co měl, zavřel to do truhly
pod Zemek anebo to někomu svěřil,
aby mu to Opatroval.

Peníze utrácet syn Bnuchelův.
bobndiky, neumel a když ai chtěl
něco zjednat, co bylo zbytečně,

k prxni svaté zp-vódu a pak prv
nímu svatému přijímáni. Byl již
připraven ml matkv a otec, vel-'buý
pan lm icšlů poučil a pmzbudil a
nn náb.-iná a vroucně pl'linl svaté
“'dtmul. Ncmůřo se při lum modlili
z knížek, to neumí ohli ale modlí
se nazpaměť a na lů'enci a myal',
že to dostnči. Vidyt ntrc a muiln
také jen tak se m dlivaji a jsou
miiste dnbl'i a, lmrllvl brentmé a
<pravedlivl lidé. 0.1 nechce a 0-9
cnůze býti lepší nail Oni a když již
jest. jvincb syn, zůstane Vtom, v
čem oni ja'u a nebude se nn svůj
stav pnvyůnvat.

Toník : panáka se etal pnbůn
kem u. konečně postoupil za mlad
ňnho pachulka. Je iii velký a ie
slušný chasnlk, jak kaldý uznává,
ale chaamkaj-š 6 nedela jak" jinl
jeho soudruh-,ve. Utrc by mu nc
bránil a matka by innd : t-—ho
mela radost, kdyby se vyšňotil. m
šel si do hospody, dal ni nallt a
mwpal ei tabáku do dýmky. Ani
proti tomu by nebyli, kdyby ei za
miIOVal tanec a. blcdel ao rallbiti
děvčatům.

Délavali mu sami naději, ie
ni vyslouží, nač mu nami nemohou
(la-i, a jmenovali veci, jež bude
míli, až si je konp'.

Nosil to v hlavě, přál a žádal
si to a nyní, když si vysloužil a



měl na to penize, nrcii podlehl po
kušení, aby si to zjednal. Nebyl
zvyklý počínali si samostatně a pri
všem, co čin |, bral ohled na. honpo
dál-e : hospodyni, na otcee matku.
Domníval se., že od nich závisí a
nie nepodgtnupll proti vůli ieicb.
Chtěl-li na něco penize vydali. pro
mluvil vždy napřed . m.!kou :
poradil se ll nl.

Malka řikavele: „M nhlby si to
míli, iiui to také mail, novemto otci.“

T--nik prosnl: „Povíme mu to
sama“ a ona mu to povčdele v prl
tomnosti synové.

Nerozhodl nám, nýbrž odkázal
ho na bespudáře, jemuz prý ie pud
Hzen.

Hospodář-u se Toník neivlc o
slýcbul . proto se radši obrátil na
hospodyni, aby ona mu to u něj
vyjednulu.

Co chce?
Jednou chtěl lenčl aukno nn

kuba, po druhé ze mu zdalo, že
by potreboval hodinky, po mu se
mu zaeteuklo po dýmce : po člvrlé
dostal chut zatančiti ui u muzikv.

Hospodynč bo vldy v_v-lecl-ln
vlídně a dobrotivě & z většího dilu
žádoctí jeho podporovala. Jen kdyt
se odVUlel na iejlho Víta, že má
to a ono, nebylo ii to ňák milé &
hleděla mu dokázat, že u Vita je
to jináč : u nebo také jinač. Vl!
ie syn ze utulku, bude dědil. & ne—
obyde mu, když. nekolik těch zla
tek vydá. Mo ie od nich. dani;
mu io, [ln—llza nej. on oe nepc-lI-e
buie .. nic starat. Toník od svých
rodičů nedostává ničehož, otec ic
podruh : ie lúdonnik & nemůže
mu ničím přispět.

On po něm ani nebude dědini, ie
nic nezůstane, nemo, než co ti ry
sluužil e ltdybv to utra'il, b)l by
na hol čkách. VŠ:-k není treba, aby
utrdcvl, je čeledín & íomu nikdo
nebude míli za. zl'—, když si něco
udepl't'.

l'i-edca oznámila muži, co To—
ník cl-ce, & třebao IB za nej ještě
přímluvilu.

&? .

Bílek Tonlkovi nebyl na odpor.
V tom ohledu mu nemůže porou
čet. Co mu patři, to mu vydá, bu
(le-lí eláli na svém, ale musí si to
dobre rozvuit : je treba vedomost
o tom dáti ott'i. '

Toník pravil: „Otec o tom
ji! vi.“

Bilek le ptal: „C » on ti řekli“
Toník mu povéclřl, te neřekl

nic, přijde prý na strýčka bOspu
důi'o

„Brání li nebo nebrůnl'i'
„\'ebrúni!
„T :dy ih ti také bránili ne

mohu,“ prohlásil hospodá.
Tunlk vyznal: „Oh-.otoaklůdt

na ván“
Hmpodiř ron poručil, aby ei

ledy pro otce dolel. Promluvl . nlm
sám a když navrhne, aby ve delo
dle vůle svnovy, nebudeme jim dň—
lei žádných přokáiek . dám jim
penize.

Bouchal se dostavil &Bilek dl:
„Tohle syn si bude jednat nový
kubůh'

„Ř- kl mi to, řekl,“ odpověděl
Bouchal.

„Mime mu na něj koupit lenil
lnknu než Inků.“

„Ona ta mládež mb vlelijaků
oip-dv.“

„My lleři je mime také.“
„Toník >Opl'idrti dle which...
,Vyelovim vám je . pak si

učlňln co chcete.“
Bilekjim vyložil, že tenkó nukno

je dražší než hrubé . že io Toník
opiš roztrhá než tuto. Nyní laty,
co měl pro svátek, má pro všední
den, když ie obnoail. Pak ie bude
muset zahodit. to mu z nich aby.
don b:.dry. Aby mnoho peněz vy
dal a něco d-bréhu : milého oi
koupvl, to mu není možná. Stydél
se za borku » toužil po auknč. Jii
je má dávno a. fuji-té to, co má,
se pro oči hodi. 01 otce neral.
l-pil a syn e nfm také vystačí .
bude video a min i—ko pnoud.
když při něm zůstane. Peníze li
no.-chá:. ty mu jednou přijdou vbod



: budou proepěěněilí nel tenký
kabát.

Bouchal se the! syna: ,Co
myslíš, Toníkn ?“

Toník odpověděl: „Nemusí to
být, strýček md pravdu : jd ho
poslechnu“

„Chceš prý mít tekl hodinky !“
zmínil ee Bílek.

„Měl bych je těd, tichu jen
nike tompechovéf přiznaluToník.

„Nové nebo eterel'
„Mněje to jedno, stud by byly

laciněiěíf
„Vidíš,“ připomenul mu Bílek,

„já. jsem sedlák n o hodinky ne
ntoiím. Mim tuhle hodinky na stěně.
Venku vždy uhodnu, jek jeme na
dese. Ty uni nemusíš bidet, hádají
na tebe jiní. Ráno tě sbudím, tě
poělu, kde je pro tebe práce, tě
nvoldm nupdtek e v poledne aly
iiě zvonit, at si tu nebo jinde. Tak
to jde si do večera, pol-dd ti ně
kdo povídá, kdy má! začít . kdy
přestat & ty hodinek nepotřebuješ.
Ve všední den byei 'ich bez toho
k eobě nevzal, v ne ěli ti ukazují
nebo, kdy máš 'íti do kostela., po
koetele můžeš ělet, co chce! a již
nic nezameškdš. Hodinky mít jen
proto, aby si se | nimi mohl po
chlubit, řišlo by ti draze. D“ na.
ně, co nl za půl lets v slouží! :
pak každý rok hudci petit hodi
náři, aby ti je upravil. Hodinky
nožnduií zvláštní jistinu, : níž úroky
_en na ně se vynakládají. Ne'ei
bohů! :| k vůli perddě těžce vy &
lených peněz neznhodíě: bylo by
to nemoudré.“

Bouchal se me syna lhal:
„Co myslíš, Toníkul“ . Toník nse
odpověděl: „Nemusí to být, etrydek
me prnvdu e jů ho potleohnnf“

Tak ee etdvnío i jindy, otec a
matka. evolili, hospodyně se pl-imlu
vile n hos oddl' udělil rodu, ili se
viickni ie oníkem podrobili. Tento
hospodáři svemu věřil na elovo &
dal se od něj lpli o něčem pouěiti
|. přenvědčiti nežli od otce, jen!
nikdy určitě : rozhodně nevystoupil.

Jen to ho mýlilo ; mdtlo, ie
bonpodůí- co jemu nechtěl schvá
liti, synu svému neienom trpěl, ný
brě i edm jednal. Však pomyelil ni
a otec a matka mu tskó předsta
vili, le se k Vítovi neemí mvnati.
Vít ie syn eodldkův, on podruhův ;
Vít mt etatek a on na tom statku
slouil ze pecholka. Z toho pochá
nel rozdíl mezi ním |. Vítem a To—
ník se ne Vítají! neodvolal, uzná
veie, že nemůže mít, co on má, a
to nemůže dělat, co on dělá.

Když se Toníkovi zachtělo kou—
řiti a on po dýmce ee sháněl, pra
vila mntks, jíž ee byl zase napřed
svěřil: „Vypůjd ei ntím dýmku
otcovu.“

Otec Bouchal měl sice jen je.
dnu dýmku, ale malo kdy k0ul'il,
obyčejně jen v neděli a ve svátek,
a proto ji mohl bez ujmy půjčovnti
synovi. íkal, že mu dýmka pře
káží při práci, však on nekouřil
ani po práci, že neměl na tabák
doet peněz. Jednou byl silný kul—dk.
ale když neoženil, vypočítal ei, co
ho tabák etojí do roku : kout-ení
nechal, aby si radši zaplatil nbiom.
Měl dýmku jeětě ze svobodných
let a nebyla tedy nová a nebylo
ani hezká. Byla celá ze dřeva i e
trubkou a jen víčko měle moeezne.
Toníkovi ee nelíbila, ele předce si
'i vzal domů, aby ee z ní aleepoň
kouřiti neučil, že to jeětě neuměl.
I koupil si na cestě tnbdk & dome
si víčko hodně vytouetel kusem
starého sukna : křídou, aby se
leeklo.

Hospodyně ho viděla : ptnle
ee: „Chceš kouřit, Tunika?

Od ověděl jí : „Začnu doet p. 
ldě, vd: Vít začal dřív.“

Řekla: „Nech Víte n. pokoji
. starej ee o sebe.“

,thyl se eurem,“ nínil,"
„proto jee. ei přinesl dýmky.“

.Otcovu'i“
„Ano.“'
Hoepodyně dýmku pomalu :

pl'dlu mu, aby mu to tedy dobře
chutnelo.



Naopal si a vysel do kuchyně,
aby si tam aapdlil. Byly tam dě
večky a t , když Toníka e d m—
kon spatřily, smůly se, že mu a uši,
'ako iidovn Hints. Nechtěl mu te
dk hořet a dčvečky ho čkůdlily,

aby si vzal hned celé poleno, že
mu budou foukat.

Nepotřeboval jich, vzal si jen
hodný uhel a tahal ; bafal, až se
tabák roz dlil. Slo mu to nyní do
bře, zůsta v kuchyni, aby děvcč.
kám ukázal, že je chlapík, a dým
se mu valil z úst jako z komína,
jak jedna z přítomných ženských
řekla. Již mu šla hlava kolem, ale
on nepřestal, aby se nezahanbil, a
naposled ho kouření tak omámila,
že byl jako opilý a musel si leh
nout. Bylo mu zle a nevstal ani k
večeři, rano dýmku vrátil otci a
dal mu i tabák, co zbyl, tka: „Jiz
nebudu kouřit, až z dýmky vlastní.“

Nekoupil si jí a když ho žon—
ske pokoušely, že se mu ten první
pokus tak špatně podařil, zlobil se
na ně a nadával kuřákům, že prý
jsou blázni, zakládajíce si na něčem,
co za pranic nestojí.

IV.

Jako s kouřením tak se Toní—
kovi vedlo i s tancem. Byl již ně
kolikráte v hospodě, když tam byla
muzika, ale nikdy se nepustil du
kola. Díval se jen amyslil si: „Je
stli pak bych to také dovedl?

Nezdálo se mu to býti těžké,
nohy se mu samy zdvihaly a. hned
by se byl dal do skoku. Však byl o
stýchavý, odkládal a čekal, až se
k tomu nedostal. Musí se napřed
připravit a vycvičit, než začne o—
pravdu. Chodil do hospody jen
jako na výzvčdy a ani si nedával
nalít, že mu bylo líto peněz. Až
bude tančit, bude také pít, nyní
toho nemů ieštč zapotřebí a na pivo
a na kořalku nedrží, ddvaie před
nost syrovAtce a kyselému mllku,
že to otec také delavó..

Toník, kd ž byl někde sám a
nikdo ho nevi sl, chopil se třebas
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koštěte a rejdil s ním jako s ta
nečnicí. Obyčejně si při tom hvíz—
dal a ve světnici, v stodole i na
poli činlval zkoušky v tanci.

Jednou ho překvapil hospodář.
kd ! s lopatou v ruce se proháněl
pod kolníkem a lekl se, že mu
snad přeskočílo kolečko. I volá. na
něj: „Co pak to tropíč, Tonlku ?“

Toník se zarazil, lopata mu
vypadla zrnky a on to stojí, jako
by byl ňáký hrozný skutek spáchal.

Hospodář opakuje svou otázku,
co to zde vyvádí.

Než Toník odpověděl, napadlo
hos udeří. že snad daruje : praví:
„K e pak jsi se tomu naučil'l“

,.I já to ještě neumím,“ ozval
se Toník a myslil na tanec.

„Tedy se teprv učím“ řekl
hozpodář a rozuměl pod tím čáry.

„Ano, učím se,“ nezapřel Tonlka
„Nech tab—,“ domluvil mu ho

spodář, „ja to bohaprázdna věc a'
kdo ji provádí, zadal se šerm.“

Toník pochyboval: „Tak zlé
to snad předco není.“ '
_ „Je, milý Toníku,“ povzdycbl

si hospodář; „jedná. se o duši a
proto tě napomínám: varui se.“

Toník se na počátku domní
val, še hospodář snad jen žertuje,
ale nyní viděl, že to není žert,
mluvil vážně a v skutku se rozbor.
lil. To Tonika až popudilo. Zatra
cuje ho pro thec a s_vnusvému ta
nee trpí. Bud je nebezpečný pr)
oba anebo není nebezpečný pro
žádného. Čert na duši čeledínmvu
nemů větší pravo než na duši se
dlakovu. Ma,-li on se tance v_aro'
vat, proč se ho Vít nevaruje?

Pověděl to hospodáři řka: ,.O
mou duii máte strach a o duši sy—
nova se nestaráte. Coi nedělá, co
já chci dělat? Napomeňte ho také :—
varui se.“ 

„Pro Boha, snad Vít také _ča—
ruje ?“ 

,.Tancuje, ne čarujs,' opravil
l'eč jeho Tonlk a ptal se: .Goč
jete myslil, že jsem čaroval ?“



,Co jsi tedy dělal ?“
„Jů tancoval.'
.S lopatou?'
,Ano, a lopatou, abych se na—

učil.“
Nyní se hospodář smůla Toník

se také směl. Hospodě!- neměl nic
proti tomu, aby Toník tančil a To
ník ei umínil, ie ssěne, až ve vsi
bude muzika.

„Umíš to již ?“
„Jde to : lopatou a se žen

akou to půjde jeětě líp.“
Mohl by to ve světnici zkusit

s děveěkami ?
Vysmůly by se mu a lopata je

mu rmlejší, že se neeměje.
Hospodář hrozil, že jím to poví

a Toník řekl: ,Nečiůte to, atrýčkn,
skuaím od nich dost již skrae to
kouření.“

Zůetalo to tedy tajemstvím,
Toník se ' tanci cvičil dále a když
byla muzika, šel do hospody jiš
jako na jisto.

Hle, dal ai nalít, mů na stole
sklenici s pívem a dobře si pama
toval čislo, aby se nenapil : jiné.
Hudba hraje, póry se ji! točí v
kole a Toník ae chystá skočiti
mezi ně.

Kterou pak napřed provede ?
Tu stojí jedna, tam druhů, při

běhne hned, jak na ni aakývá.
Učiní to, až bude k tanci vío prezd—
něho místa a zatím ee jeětě napije.

Pil a pil, stával se pořád emě
lejlím a veselejěím a konečně se
octnul v kole, uni nevěděl jak,
snad ho tam sti-čili, a chopil ae
děvčete, které mu průvě bylo nej
bližší.

I dal se do toho, skákal, vy
hazoval, kopal, ilůpl na nohu je
dnomu za sebou, udeřil do kolena
jednomu před sebou, vyetrčil, po
valil pár a naposled vrazil i do
stolu, na něm! stály sklenice s ně
kolik jich roabil. Necítil ae a ne
věděl o sobě a byl by snad 'eětě
déle řádil, kdyby ho nebyl pro udil
křik a smích a nebylo ho spame
tovalo naděvdní a klenl. Ta také

k němu přistoupil hospodeký, ho
chytil za šoa a pravil: „Phat—úte,
chasníku, aioe mi tu všechno po
tlučete a já. nevím, můžete-li platit.“

Tanečnice Toníkovi již byla
utekla, sto'i u prostí-ed avětnice a
celá hospo a, jak se říká, se_okolo
něho shromáždila.

„Je to Bilkův mladěí pacholek,
je to Toník, syn podruha Bouchala,'
šeptaíy hlasy se věech stran ubylo
alyěeti: „Ten zde ještě netančil, —
snad to neumí, — anad je opilý, -—
vyvedl lvandu, :: níž se těžko vy—
plete, — bude ho státi hezkých pár
grošů.“

Toník se styděl a měl skoro
také zlost, že si ho prohlížejí, jako
by byl v staven na ukázku. Nejvíc
ho mrze o, ie mesi diváky byly
také Bílkovy děvečky, jenž ňák po
tutelně se tvůí'ily. I Bilkův ayn Vít
byl přítomen a v přístěnku trval
hospoděí-Bilek edm, jenž snad jeětě
neví, co se mu přihodilo. Uznává,
že se a bo=podským musí vyrovnati
a přeje si, aby se to odbylo v ti
choati a dobrotě.

Hospodský sbírá.roztlučeně skle
nice a počítat je a druzí mu pomá
hají, aby ěůdný kousek skla nezů
atal leželi na podlaze.

Toník by se rád nějak omlu
vil a praví : ,Takovů nehoda může
potkati každého.“

Někdo se ozval: „Ale Toníku,
ty jsi se splaěil jako kůň a nikdo
před tebou nebyl jist.“

„Ano,' volal hlas jiný; ,mdme
modriny a boule a zůstane nám na
tvůj tanec památka.“

Toník ae chce oepravediniti a
dí: „Obul jeem si nové boty a ty
jsou drobet těikéf

„Ono ti to v starých a lehkých
také nepůjde,“ smáli se chaaníci.

Nechal jich býti a přistoupil
k hospodskěmu, aby si ho vzal
stranou.

Co pak je dlužen za ty skle
nice?

Je jich rozbito lest, každá etojl
půl zlatého, to dela tři sletů.



Tonik elibil, ie tři zlaté při
neee a hoepodeký se vedl: „Pl-ine
eete nebo nepřineeetg, jd za vámi
behati nebudu, zaplatte hned.“

„Nemám u sebe tolik peněz.“
„Doma jich tolik třebas také

nemáte:
„Je zde hospodu.“
„Co pak je do hospodáře, ten

za vás platit nebude, plaťte vy a
kd i nemáte čim, necháte mi zde
ke tt anebo ty své nové boty.“

To byla hrozna rana pro ubo
hého Tonlkz a nevedel, jak by ji
od sebe odvretil. Bez kabalu abe'z'
bot nemůže ilti domů. Ma hanby
'it dost a měl by ji ještě víc, kdyby
oe odcházel z hospody. Musi mu

pomoci Vit a nepomůte-li Vit, o
brátí ze na hospodáře, nezbývá nic
jiného.

Zavolali Vita a nestojte, Vit
tolik peněz také nemá aToulk jde
: hospodským za hoapodeřem do
přlstčnku. Přednesli mu, oč se je
dní. a hospodář oe divi, že hodný
Toník tancem se tak zavedl.

Ptá ze: ,Tančil jsi s lopatou
nebo se ženskou'i'

,Se ženskou,'| odpovědělTonlk
a počeptal hospodáři do ucha, aby
o té lopatě již nic nerikal.

Mlčel tedy o ni, ale přece pre
vil: „Pi-ida. se své staré tanečnice
a ženských nech, když ti to a nimi
nejde.“

Nikdo tomu nerozuměl a Tonlk
byl rád, že strýček taiemntví jeho
nevyzradil. Řekl hoepodakemu, že
za svého čeledína eto;l, hospodský
byl spokojen a odešel slouziti ho
dům.“

Toník je zase ve vrlkó svet
nici a sedl za atolon u své ekle
nice. anbil šest nádob a ti, co v
nich meli pivo, uložili mu, aby jim
dal naplniti šest jiných. Hádul ee
sice, to jiz měli upito, ale oni neu
etuupíli a. čest čirok se připealo na
l'ůd TonlkůV.

limoutil se nad tím a dal se
do pití. aby prý elm také něco
ožil. Nebyl piják a víme, že o pivo

a
ani o keř-Ike neetůl. Duel pivo i
kořalku schvůloč a moci lil do sebe
a když ho vyzvali, aby si ješte aa
tančil, chopil se sklenice .. výprtzd—
nil ji až na dno.

Bilkovy devečky přicházely k
němu &prosily, aby je take vyvedl,
on se mračil a podivaje jim ekle
nici říkal: „Tu mne a plte.“

Nepil ee vidy také edm a pil,
ni se opil. Tu ho to ze stolem iii
netrpělo, začal mluvit, začal křičet
a zpivat, již se nikoho nebil a ne
ostýchal. Zaae mu přišla chut do
tance, nynl to půjde, poručil si za
hrátí, vzal holku a spustil ze z nl
do kola. Je to kolo podivné, co
dělů, pořád ho to tlačl ke zdi a
táhne k zemi, vrazil nem a ak zaee
tam do konta, nedbt na ni oho eni
na svou tanečnici a tato vytrhlu se
mu : zcbovala ze mezi jine divky.
Polici se a vrávorá, chce tončiti a
tou a chce tančiti s onou, volil na
Bílkovy děvečky, však ntlkajl před
ním, skrývail se a on po světnici
reidil edm. Muzikanti mu hraji, za
platil jim, řekl, le ještě přídi, dal
jim nallt, postavil ee před n!, začal
l-vůt ňákou plsničkn. Vlak nemůže
ee ndrleti na nohou, padl v pravo,
vstal a padl v levo. museli ho zdvih
nouti a když chtěl ve zpěvu a tanci
pokračovat, neetalo všeobecné rep
tenl, ie kazi muziku a nakročil ho
epodeký. aby epolečnoet od tako
veho ůda vysvobodil.

Toník ze brání, on se zdrábů
hospodského poslechnouti, je hrubě,
neustupný, hned by ee dal do raní.
Uat nejsou penize jeho tak obré,
iako penize druhých? Coi není v
hospodě člověk člověku roveň? So—
dldk tam a sedlák tam, on je čele
dln a kdyš plati, může ei také po
ručit.

Ani Vit. Bílkův syn, neumel mu
domluviti. Tonlk ee hned i na nij
obořil. Zde není jeho in a není
jeho pán ani doma. Hidepodůl' je
doma jeho pln a zde v hoepodč ani
z hoepodil'e si nic nedele.



Zavolnli Bílka :. pHotěnku a on
s Toníkem také nic nepolídil. To
ník se spouzel i proti němu a Bilek
pravil: „Je opilý a nemůže utínti
sveho rozumu, muaime s nim míti
trpělivost.“

„Proč se opill“ ozvaly se hlasy
zpurných chaenlků.

„Stalo se mu to ponejprv, byl
neopatrný, však dostal za vyučennu
a je doufám, ie zmoudřl,“ řekl ho
spodář jeho Bílek.

Chasnlcí křičeli: „My si k vůli
němu nedáme zmařit muziku.“

„Co s ním uděláme?“ ptal se
jich Bílek.

Nawbli: „Vyhodíme ho.“
Bílek chtěl se synem Vítem

Tonlka odvosíi v dobrotě a kdyš
jim nešel dělaje rauty, poprORiI
chemiky, aby jen chvíli ještě pod
kali, a poslal pro otce Bouchala &
pro matku Bouchalovou.

Doetaviíi se bez prodlení. Již.
leieli a spali, ale slýělce, jak se
Toník chová., vstali a oblekli ne :
posplšili do hospody.

Již jsou ve světnici. Matka lo
mila rukama, když spatřila syna a
heduie: „Synu, co jsi to učinil!“

Chopila se ho s otcem, líchotl
se k němu, chlácbolí ho a když se
jí protivil, činila mu výčitky. pře
zdívalo a nadtvala a již ho chce
domů hnáti jako kluka s metlou.
Předce ho dostali ven, držíce a pod
poruiíce ho o obou stran. tahají, etr
kají a někdo pravil, le mu matka
vsadila v síni do zad par buchet,
to jest, že ho rukou několikrdte
přetísbla.

Jak to při takové příležitosti
bývá, způsobil výstup mnoho smíchu
a celou noc a pak ještě dlouho se
o nem mluvilo a. se o něm dělaly
žerty a vtipy.

Nešťastný Toník Bouchal pro
budil ae ráno u rodičů. nebot ai ho
domů byli dovedli. Je mu tuze
špatně, je mu ještě hůř, než mu
bylo po kouření a kdy! mu otec a
matka povídali, co včera vyvedl,
dále se mu, ie musí umi-lt lítostí

a atudem. Kterak pak vatoupl kBílkovům do stavení Co řekne ho
spodář a co řekne hospodyně?
I Víta na cstýcbů a aeiíti ae s dě
večkami, je mu pravým mučením.

Nic není platan, musí do prace
a matka praví: „Je tě k Bllkovům
doprovodlm.“ '

Otec řekl: .Zasíavim co tam
také s tebou a budeme hledět, a—
bychme tu ňák napravilif '

Jdou s ním a kdo vč.—rabyl u

muziky, vyběhl před dům. aby sepodíval, jestli Toník již vyatřlnivčl.
Toník nemůže ani oči peedvihnouti
a u Bilků před hospodářem a před
hoapodynlse opravdu dal do pldče.
Otec a matka se za něj přimíouvaií
a on sám allbil: „Již jak liv to ne
udělám.“

Bilek pravil; „Udělal jsi to
jen jednou a stojí tě to pětku, tu
jsem zaplatil za sklenice, kořalku
a pivo.“

Matka naříkd: „Boh. ze pětku
si mohl zjednat kabát-.“

Otec myslí, že pětkou by si za
platili celoroční nájem, kdyby k ní
něco pridali.

Však stalo se již, stalo a To
ník se odřekl tance, který prý je
všeho vinen. Již se oeotnčl ani s
lopatou a řekne-li mu někdo, aby
si zatančil se ženskou, třebns to byl
otec a třebas to byla matka, odpoví
jim, aby mu a tím ai do smrti dali
pl kllj.

V.

Mladý lid ae všelijak vyráh' :.
chaanlk má. dýmku, ma hospodu,
ma muziku a tanec, jenž ho mají-
má a baví. On si také činl zná
most se ženskými a již záhy mů
svou milou, iii vyhledává : u níž
si ukracuje chvíli. Pak je obyčejně
milovník parády, obce míti pěkné
šaty, kupuje si šperky a okresy &
atro'í se, aby to dělalo oko a el
skal'o mi zalíbení a chvalu.

Bouchal Antonín. jenž aloutí
u Bilků, nome žádného takového



koníčka, jak Hkěme, a je mu věru
čae dlouhý, kd t nepracuje. On
pracuje rěd a A se do práce za
pl'ěbnouti skoro jako kůň, vyko
něvaje ji věí sílou, co mě a nic si
v ní neuleběuje. Přivykl práci jii
od maličkosti, potřebuje svě ruce,
naměhě tělo, ale neudělal si roa
um, neuěívě ho a neaaměstněvě du
cha, jenž mu při prěci nic nepři
spívá. Vědy! ani nechodil do ěkoly,
nenaučil se ěíati a poěti a počítá
jen na pruty. Již ho často mrzelo
a rmoutilo, to neumí, v čem se
zna'í jiní, znají se i chudí a apro
atl idě, jako on jest, a musel u
stoupit, prospěchu se vrdátatřebae
iěkodu trpět, že nevystaěil,k čemu
oni vystačili.

Pamatujeme se, to Toník na
počatkn evě sluěby u Bilků tkalci
aoukal přízi. iníval to v zimě po
několik let a byl jako tkalcův učen—
ník, poí'ěd obsterěvaie jeho potře
by. Poroauuěl věemu, co k tkal
covství patří a domácí mu říkali
..tkalčíku“, rozeznávajíce mezi tkal
cem a tkalěíkem, tkalcem velkým
a mel m.

onlk :; velkým tkalcem byl
jako kamarád, vylízal ai k němu
za stav a hovořívali spolu velmi
důvěrně. Tkadlec ho nekazil, jsa
hodný člověk a když Toník to
neb ono chtěl vědět, co se týkalo
remesla, řekl mu to upřímně a nic
nepodrěel pro nebe.

Toník jit mě cely stav, při
pravuje etkalcem přízi, chysta vra
tidlo, eněěí a vybírě brda, prohlíží
paprsky, dělá osnovu, pečujao zá
aobu cívek. Ji! také zkusil. jak se
hěaí člunkem, dovedl to dobře, ale
na podnoěky čili na ilapečky ne
může doeěhnout, že je ještě malý
_amě nohy krůtkě.

Věak dorostl a i to konečně
nastal, dotýkaje se nohama podno
iek jako velký tkadlec a pracuje
aa etavem 'ako tento. Hdzel nit,
přitlučoval ", bilo, klepalo to podle
taktu, hoapodyně měla strach, že
jí plěíno pokazí, hospodě!- křičel,

“.

aby toho nechal a tkadlec l'ekl:
„Podívěme se, jestli to dílo jeho
aa něco sto'í akdyi naatojí za nic,
já. je oprav m.“

Dívali se able, dílo Toníkovo
b 10 dobré a nikdo na něm ne
0 lodal chyby.

Toník napotom tkalce častěji
autěval. ovšem jen vždycky : o
choty, a když bylo věc pristrojeno
a v obyčejném pořádku, nepřiěel
nikdy do nesnáze. Přihodilc-li se
něco obzvláštního, také_ se stávalo,
že ai pomohl, a neuměl-Ii si po
moci, nechal všeho a tkadlec musel
pokračov t.

Radilo se rodičům Toníkovým,
aby syna dali na tkalcovství. však
oni do toho neměli mnoho chuti a
syn takě odporoval.

Otec Bouchal pravil: „Arcit'
by mohl býti tkalcem, ale anad jen
špatným. eledín není ipatný a
nadennik ěpatný také nebude. Je
k tomu povolán jako it a nesmí se
z toho vytrhnout k vůli ňěkě no
votě.“

Matka Bmchaluvě myelila, že
do toho nemá peněz a že by si do
smrti nemohl ani stav zřídit. Kdy
by si ho zřídil, bude v podruží
jako oni, musí míti větší světnici,
ta je drah:! a on nevystačí na ně
jem.

„Se atavem se stěhovat, je apo
jeno s obtížemi,“ vyjádřil se otec,
„a člověk nebydlí pořůd na jed
nom místě. Bez stavu je tkadlec
vždy jen tovaryě a když si ho ni
kdo neajedna, kdo mě atav. ne
mile konati žadnou tkalcovakou
práci.“ Matka přidala: „Ti, ooata
vy mají, neiaon viickni místí-Lmají
je také aedlěci a u těch by Tonik
předce musel sloužit.“ Jeětě to se
podotklo, te sedláci pro tkalce mí
vají iraoi jen v zimě a v latě by
byl Toník bez price, kdyby ae
stal tkelcam, Co by dělal, čím by
aa iivil? Co v zimě vyaíakal víc
nei čeledín a nědenník, moael by
v letě doaaditi anebo by chodil na
robotu, aby neaaděl na boličkěcb.
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Vlak robota by ho již netěšiia,ho
věl si přes zimu za stavem, odvykl
těžce ae namdbat a nebyl by vletě
k ničemu.

Toník sám proti tkalcovství
neměl aice ničeho, ale předce se
zdráhal děti se na ně, že k němu,
jak pravil, je zapotřebí mnoho uče
nosti a mnoho rozumu. Tkadlec
musí umět počítat . musí umět
psát a tedy také číst, sice je hud
lal' a mělo dokáže při svém teme
sle. Toník se o tom přesvědčil,
kd ! u Bilků s tkalcem se sezná
miř, jenž mu všechno svěřoval. Šla
mu hlava kolem, když ho slyšel
počítati, říkal, to musí míti tolik
a tolik ředen, tolik a tolik am
ků a to ik a tolik nití, aby to neb
ono plůtno udělal a naetojte, při
kaldém plátně to bylo jinač, jed
nou žádal víc, po druhé míň, při
ělo na přízi, je—litenka neh brubl.
On si to také zapisoval a Toník
viděl, ie si poznamendvd křídou
věelicos na stav, aby to nezapo—
mněl.

„Nikoliv', myslíval si, „k tomu
bych je nebyl. Takle sa stavem
ledět, šlapat a házet a přirážet do
vedu, ale vypočítat si ty tenkostia
tloultky, šířky a délky, předena,
úvazky a nitě, je mi nemožno'.

Viek ani to ustavičně sezení na
ntavem se mu nelíbilo a řekl, že by
ho nesnesl. Raději kona něco jiného,
při čem může státi, chodili, pohy
bOvati se a proto — tkalcem ne
bude.

Toník měl u Bílků příležito-t,
pamati ještě jedno řemeslo. Oo
tam sice poznal ještě dvě řemesla,
ale pii jednom byl aaměstndn jako
při tkalcovatví a dokonale je pro
zkoumal.

Bilek stavěl nové chlívy a pra—
covali na nich mnoho neděl sed
níci a tesaři. Toník aadnlkům po—
sluhovsl, že byl hodně silný, a do.
nešel . dovtžel jim malé a velké
kamení. On se jim také etaral o
vápno, písek a vodu, dělal maltu a
otec a matka mu pomáhali, jsouce

od Bilků k stavbě najati na na
denníky.

Zedníci Toníka měli rbdi a
jednou, kdyt jim byl opati-il po
třebně zásoby a stál u nich dlvaíe
se a nic nedělaie, řekli mu: „Pojď
a zkus, jak cbutnů naše řemeslo.“

Toník čel, dali mu kladivo a
lžíci a on pracoval s nimi. Věděl
již, jak ao čeho ma chopit, kladl
kamení, vrhal na ně lžící m-ltu,
tloukl do nich kladivem, šlo mu td
výborně.

I ptali se ho:
zedníkem ?“

Odpověděl jim: „Je snadněji s
vůmi dělat, než vám oidenničit.“

Smáli ee: „Jen až by simusel
měřit, pak by si jinak zpíval.“

V skutku, Oni hkě měřili a
počítali. meli předepsáno. jak co
ma byti, drželi se sáhů, střevíců a
palců a jeden mesi nimi byl první
po mistru, říkali mu palír, a neta
vičně na ně dohlížel, aby nic ne
pokazili. Často ai vzal do ruky
ňůký papír, byl na něm nekladnl
rys stavení, co vyváděli, a udaljim
na vlas, kde a jak velké maji býti
dvere. okna a všechny jine otvory.

Toník se tomu divil a když
mu"pověděli, že je již napřed zji
štěno, kolik vyjde cihel na klenutí
ajinam, oznamil jim, že by ei s
tím hlavu nelamal.

Prohlídl si také krokví, zeptal
se, k čemu je a oni mu ukázali,
jak se jí užívá.. Nechtěl s ní nic
míti . pravil, že s nl neumí za
cházet.

Řekli, že by byla ned m'a,
kdyby stavěl bez ní a že by se
svalila. nad ovšem on zedník by
musel odpovídat jee vinen toho ne—
“četl.

Jako _Zedníci měřili a počítali
i tesaři a Toník k vůíl tomu mř
ření a počítání Zawhl zednickéi
tesařské remesla. Kdyby tuje-n pri
ělo na tělo a sílu jeho, vystačil by
ke všemu, ie ale zapotřebí je také
ducha, na nějž on se nemůže npo—
lehat ucvadělav a neobobativ si ho

„Nechceš býti



prospěšnými vědomovtmi, uznal a
pochopil, že neilépe udělá, kdyš
zůstane pacholkem.

Rodiče Tomkovi byli stejného
mlněnl a honp-dář Bilen je tomu
rád, že ni váži hodného a pracovi
tého čeledha.

Cbllvy ntoil . jenu pod otře
cltou, stat-ha ie dokonána azedtác'
& tvsul'i !( Bilkmům již nepiichs
tfii. Toulkovi co po nich slýpků a
když na zimu zase přišel tkadlec,
vynahrařuie mu tento jejich společ
r-Ost. Jít davno mu noaouka přízi
na cívky, činí tu hoch pasák, icnů
v zime nenutí co dělat a on zastá
ta služby tržil. Jakmile si odbyl,
on měl uloženo, io u tkalceaztrdvt
a nlm každou prázdnou chvíli. Vy
pravuil a povldajl rl, tkadlec tohn
\l mnoho a čim také v knihách.
Někdy večer a v neděli skoro vždy
clty ena u Bnků nablal a domaci
pOolnnehají.

I Tunika to zailmaajednou si
vzal odloženou knihu do ruky, dl
vul ne na ni, obracel listy, ramy
vlil se a konačtě pravil: „Je předce
lltodn, že neumlm čin-ti.“

„Chceš to umet?ll ptal se tka
dlec.

„Chtěl bych, kdyby bylo mo
hl,“ rekl Toník.

„Co by si z toho měl?“
„Co vy : toho matt-.“
„Jt jsem řemealmk.“
„Také bych mohl býti řemesl

alkenu“
„Můžei jim býti i bez toho.“
„hlohu, již jsem to povdžil,

ale byl bych Iemcelnlkem iako bez
hlavy a to co vy bych nedokázal.“

„Co pak chceš dokázali"
„Vy si všecko vypočltate, po

znamenáte a zapišvte, uilvato hlavy
a ja jen rukou. Tak se mi nic ne—
může podal-it, co vyžaduje ňakou
iioou schopnost než tu ruční nebo
teleanl. Přesvědčil jsem se o tom
u vás, jenž jete tkadlec, a přesvěd
čil j-em se o tom 11 zedntků a u
tesař-ů, když zde byli v díle. Všu—
dy mi překáží a vedl, le ai nemo——

hu pomoci, kdy! se jedni o znalo
ati, jichž jiní nabyli ve škole, a
proto jsem odsouzen, abych až do
smrti za nimi zůstal pozadu a ko
nal neco, co konati může také mrt
vá. malina a nedovtipný dobytek.“

Toník mluvil trpce a bylo na
něm viděti, le nespokojenost a lí
tost mu svírá duši. Tkadlec vždy
cky myelil, to ie lprusťiček a měl
bo skoro na přihlooplého. Nyní se
dověděl, že nenl bez citu a touha
.ebo aleopcň po takové vzdělanosti,
takou mail, co do školy chodili,
mu dokazoval., ie mu neacbtzl ani
na rnzumu.

I mel tt nlm ůtrpnoat a aby
ho poté“, pravil k němu přívě—
tivě: „Nenutil si to tak brát k srdci.
Vidlb, jí také mnoho neumim a co
umim, nenaučil jsem se viecko ve
škole. Navštěvoval jsem ji malo &
sotva jsem četl a pul adrobet po
čltal, kdyš jsem . nl vystoupil.
Hua-d bych to byl zase zapomněl,
te iaem si toho dlouhý čas nehle—
dél. Viak dali mne na řemeslo, je
musel počítal, ja musel psat a co
jsem nap-tal a co napsal mistr,
ovšem také číst. Tu jsem se nase
do toho nebral, učil a naučil isem
se vlc než isem uměl and tódoby
pnl-ad čtu a přemýšlím a zapisuji
si, že mi to prospívá. ami to, milý
Tunlku, dela radost.“

„Mně by to také radon dě
lalo,“ řekl Toník a povadyohl ai.

„Tak uo tedy do toho dej, je
š'ě nenl pozdě,“ mloil a nutil tka
dlec. V

„Zertuiete, anebo to myslite
opravdu?

„Opravdu to myallmf
„Je to možné?“
„Začni a nepochybujJ'
„Kterak začnu?“ Je mi ostn

mtct let. Snad mna nepošlete do
školy ?“

Tkadlec ae smál, že takový
ukrutdnaký velikán ve škole by se
nevešel ani do lavice a že by to
byla pěkna podivana, kdyby cho
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-dil v eru s ňěkým malým klu—
čnkem.

„Jak to tedy udělám ?“ ptal se
nedočkavě Toník.

„Budeš se učit doma.“
„U rodičů neb zde u Bílků ?“
„Ovšem zde u Bílků.“
„Sám to nedovedu“
Budu ti pomáhat.“

To Toníka tak dojalo a po
hnulo, že by tkalce hned byl obej—
mul. Naučinil toho, ale poděkoval
.se mu tka: „Zaplať vam to Pan
bůh.“

Tkadlec Tontka začal učit.
Učil ho každý den večer po práci
a v neděli věnoval tomu celé od
poledne.

. Toník si koupil slabiku, po—
znal písmenka a aklbdal je a brzy
se upustil i do čtení. Jde mu to
pot-bd líp a on iiž také píše na sto
le, na lavici, na tabulce i na pa
píře. Spojil čtení a poaní dohro
mady, dava pozor,je piín , pokra
čuie a všickni se mu ob ivují.

Napřed i sám hospodář to měl
na kritiku aděvečky Tonlka škůd
lily, nazývajíce ho študentom a pí—
aařem, kdyš: se chopil péra a kni—
h . Neděíal si a toho nic a nezlo
bll se, jako kdyš byl stíhán pro
kouření a tanec. Na kouření a ta
nec nyni ji! ani nemysli a v ho—
spodě ho nikdy není viděti. _

nl
Cbasnfei ze vsi opovrhuii

apoamívail se mu na potkaní.
„dbají jen o to, jak by se vyráželi,
mají dýmky, Vyhledávají muziky,
oddávají ae pití, namlouvají si dív
ky a vydávají peníze za hloupoua
marnou parádu. Toník již nikdy
nema dlouhé chvíle a peníze mu
zůstavají-, kdežto jim ustavičně se
jich nedostává, -že víc utrácejí, než
přijali.

Otec Bouchal a matka Bou—
chalova nevědí, co o synu svem
maji soudili a skoro se jim zděJe
mu tkadlecňákou zbytečnost vsa
dil do hlavy.

'. To si také myelili hospodář a
hospody-ně, však Toník ani oni z

toho neměli a nemohli míti škodu
a proto se mu to s obou stran
trpělo.

VI.

Než minula zima naučil se To
ník čísti a peáti a ačkoliv zvlášť v
psanl ještě mnoho uedokčzaí, předce
uměl víc, než mnohý šak, jenl ně
kolik let chodil do školy. On aa
hanbil i domácího syna Víta, že
tento, když si odbyl školu, již v
ničem nepokračoval, nýbrž ve všem
šel nazpátek aapomínaie, v čem se
byl v cvičil.

kadlec odešel a Toník nyní
vzdělával se sám bera si s sebou
knihy a papíry i na pole, aby aspoň
mezi polednem ai nakou tu ůlohu
sestavil dohromady.

Mezi polednem zůstal dobytek
obyčejně venku, vypřěhli ho a on
se zatím napul. Měl ho hlídati po
hůnek, kdyš druzí odešli k obědu
a pohůnek nejedl, ai když zase
přišli a polívku a ještě ňtký po
krm mu řinesli.

Toní sispohůn'kem vyjednal,
že bude službu jeho zaatdvata po—
hůnek tomu byl rád, moba jíti do—
mů s velkými a naobědvati se u
stolu. Bez toho všdycky vyatydlo,
co mu a sebou vzali aon pak mu
sel poapíchat, aby s jídlem byl ho
tov, neš dobytek aaae zapřahli a
dali na do práce. Toník si to ne
chal libit k vůli tomu učení a ho
spodář proti tomu neměl ničehoš,
že se tím nic nezanedhalo. Smaval
se, že se Toník stal .podivínem a
jen o to míval starost, aby doby
tek nezašel někam do škody, když
se Tonlk zabral do knih a íeiel v
nich, jako by o světě, ba ani o
sobě nevědel. To ae=předce nikdy
nesta'o a tak Toník se mohl učit
a se učil," kdykoliv poiedne držel
na poli.

Toník i při práci myslíval na
-své učení a tu nejvic měl v hlavě
počty a dával si sám příklady, jež
pak naapamět rozluěfoval. Týkaly
se z většího dilu hospodářství, on



sil, klidil, prodával, trlil peníze,
kupoval si všelijaké potřeby.

Ji! také umel měřit, nosil mí
ru třístřevícovou v kapse, kašda
věc mu za to stála, aby určil nejen
její sáhy, nýbrž i také palce.

On měl na ařcteli i tíži věcí,
rozuměl vlhám s jednalo-li se o
počet věcí, odděloval je na tucty a
kopy.

Přízi na stouček plůtna. at byla
tenká nebo tlustá, si již mohl vy—
brali sám, věděl, mnoho-li je od
každé třeba a tkadlec pravil, že
nyní by mohl úplně zastat jeho ře
meslo.

Toník ještě nebyl odhodlán
důti se na řemeslo a chtělvslužbě
vytrvati u Bílků, a! se někam u
sadí za podruha.

Kdy! se sešel s tkalcem, což
se stávalo velmi často, že v neděli
a ve svátek spolu psšvali a čita
vali, ptdval ae tento: „Jak jsi si
to rozmyslil, bude! tkalcern nebo
nebude! ?"

Když šel okolo zedníků, jenž
letos pracovali zase u souseda, vo—
lavsíi na nej: „Pojď mezi nás, mů
teme te potřebovat.“

Říkal: „Za nadenníka, poda
vače jako v loni, není-li pravda?“

„Nikoliv,“ ubeZpečili “ho, „z
tebe bude zedník, chces-li."

I tesaři mu nabízeli, aby se
dal mezi ně a on odporoval viem
nemohu se pro to ani ono rozhod—
nouti.

Konečně ptedce přišel k oz
ndní, že bude mit lehčí a lepší ži
vobytí, když si vyvolí ňáké řeme
slo, než kdyi až do smrti bude
sloužit a nadenničit a počal si vy
bírat mezi tkalcovstvím a zednictvím.
Drive bo zdržovalo, že se k tomu
měl za nesobOpna nemoba se spo
lehati na svou hlavu, nýl už jen na
své ruce, nyní 0 sebepoosti své jiz
nepochyboval, že si ji byl vydobyl
pozdějším přičiněním svým, a proto
dostával chut pul-Ad větší a větší

státi se řemealrlkem.
Toník, když myslil na zimu,
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dával přednost tkalcovství a když
myslel na léto, milejlí mu bylo
zednictví. V zimě sedeti za stavem
v teplé světnici arci! je příjemné a
v lete se zase víc líbí býti se zed
níky venku. Zedník v zimě nema
prece leda ie staví plotny a vy
mazává kamna a tkadlec v lete
také může pracovat, pracuje-li u
mistra anebo je-li sám mistrem.
Však víme ji:, to Toník ustavič
nébo sezení za stavem se hal a
nyní zvlášť z té příčiny nechtěl od—
dati se tkalcovskému řemeslu.

Co tedy uděla?
Otec Bouchal pravil: „Vidím,

že nezůstane! v tom, v čem jsi. Již
mas v hlavě něco jiného anikdo ti
to nevymluví. Chybíš-li,“ bude to
tvoie vina. Když nechceš býti, co
jsem ja, vyzdvibni se třebas výš.
Přeji ti štěstí. Však de' po:.or, aby
si nespadl pode mne. dimi, chvála
Bohu, se vede dobře, vedlo se vždy
cky dobře a snad ul zle nebude.
Jsem nadenník, ty buď tkadlec a
buď také zedník. aby si měl něco

pro zimu a něco pro léto. Podruhudoč jako ja a zatím můžeš býti
u mne.“

Hle, sprostak Bouchal to roz
soudil : čím si učený syn dlouho
byl hlavu lámal, na to on přišel
tak jako z nenadání.

Ano, Toníkovi se zdá, ze je
rada otcova moudré. a hned se sta
ral, aby ii co nejdřív uskutečnil.
Povědeí Bilkovi, co má. za úmysl,
prosit ho, aby ho ze služby pro
pustil a Bilek řekl, že nema právo
ho zdržovat, když vytrvd až do
konce roku.

To Toník arci! učinil, b i ho—
spodaří vděčen za mnoha dobro
diní, co mu proukůzal,a při novém
roce vystoupil.“

Zase pro něj přišli otec a ma
tka, aby si ho odvedlia Toník pla—
kal, kd ž se s domácími loučil a
když od nich odcházel '

Bilek se ptal, chce-li své pe

níze a rodiče a ago žádali, aby jeještě nechal u ae e. —



„
B I jím po vůli, udělali pond

nost, on": si zapsal, mnoho-li má
u Bllkn státi a Bilek se mu na m

podepeal. Měl jmění ani půl druého sta zlatých a to otci nmatce
bylo tak velkým bohatstvím, že
nad ním až ustrnulidomnlvajíce se,
že jejich Tooík mě dost pro celý
život, třebas by při tom tkalcov
ství a zednictví již nic neuspohl.
Vždyť prý mnohý synek nedostane
tolik anizchalupy, ba ani ze stat
ku & Toník si to vydělal s zacho
val jel jen čeledínem. Byli na něi
věru pyěni & doufali, že ta nová
drdhe, na níž se uchýlí nepovede
naZpAtek, nýbrž ku předu.

Toník se dal do dila ku pří—
teli svému tkalci, jenž začal pra
covati doma, a v temenle iii tak
byl vycvičen, že se nepotřeboval
ani učit. Zůstal přes zimu av létě
ěel mezi zedníky, jimž se také brzy
vyrovnal. Pak se vrdtil ku tkalci
a od tkalce zase přestoupil k zední
kům. Po druhém roce dostal za vy
učenou tu i tam a' ačkoliv již co
nčennlk bral plat, přidalo se mu a
bral víc, když byl přijat za tova
ryěe.

U otce Bouchala měl Toník
nyní svůj domov, však byl pol-ad
pryč a obyčejně jen na neděli a na
svátek přicházel. e se mu vždy
cky v sobotu vyplácela mzda, při—
našel si peníze a někdy věru ne
věděl, kam je dá a co si s nimi
počne.

Rodiče to také nevěděli říka
jíce: „Jaou tvoje, my z nich nic
nechceme.“ .

V skutku se jeho peněz nikdy
nedotkli, oni na něm nic nežůdali,
ba ani od něj ani nic nepřijali,
když jim nabízel svou podporu a
pomoc. Nemohou mu sami dávat,
jak by se slušelo a patřilo, jsou
chudí a z malých výdělků jim ne
zbyde, že jen z těch musejí býti
živi. Aby on dival jim, byla by
nyní jeětě hanba, že jsou schopni
]: práci. Až je někdy síla opustí,
syn jich zajisté nenechá žebrat, oni

vezmou, co jim dá, : řeknou mu:
„Zaplať Pdnbůhl“

Však jsou zdrlvi & snad se až
do smrti budou moci přičinit, aby
ani synovi se nestali břemenem. To
si přejí : o to se modlejí, kýž ee
vyplní jejich naděje!

Toník si na počátku peníze
sch0v£vsl.do truhly, již měl spo
Iečně s rodičemi. Byl u ní sice zd
mek a u zámku byl klíč dost vel
ký, ale zámek iratně ch tal akliě
skoro jiz neměl zubů. ynahradil
ho lecjský háček a Bouchal truhlu
otevřel třebas hřebíkem, když klíč
očkem odložili. Schovavali ho do
oostelc, do krbu a jinam a matka
ho čano strčila do kapsáře. I za.
pomněla, že ho má a hledala ho s
nimi, až na něj náhodou přišla.

V truhle měl Toník peníze pod
šaty a kdyz jednou zdvihl víko a.
ona vyskočila myě, lekl se, že by
mu jeho papíry mohla sežrati, vyn
dal je ven a nechal tam jen stří
bro. Do stříbra ze mu myši nedají,
ale mohli by mu je vzíti zloději,
jenž snadno do světniceido truhly
by se dostali. Světnice se zavírá.
jen na kliku, již musí vytáhnout a
někde v síni ukrýt, kdo peslednl
odchází, a. dávají ji obyčejně do
okýnka a pod nehody na půdu.
Věak je lze i bez kliky dveře ote
vřitajiz všem se to podařilo. Zlo—
děj by se mohl do světniceioknem
vedrat : Toník má. strach, že by
mu ukradl peníze. Vzal tedyistl-i—
bro z tmhly a donesl si toto a pa
píry k Bilkovům, kde panovala
větší bezpečnost a jistota.

Leckdes Touíkovi za práci zů
stali dlužni a leckdes si Toník pe—
níze nechal sám, aby jich nemusel
jinde ukládat. Měl v mnohých do
mech více méně státi a i v přes
polních vesnicích podrželisi hospo—
děřové rádi výdělky jeho za sebou.

Potřeby Tonlkovy byly pol-dd
skrovné a výlohy a útraty malé.
Ještě se nenaučil kouřit, ba on to
již ani nezkusilzastdvaje proti kaž
dému, že kouření je věc zbytečně,



Ošklivá a škodlivá. Jemu by mimo
to překážela v řemesle, v tkalcov
ství i zednictví, a proto jí nechce
privyknout a nepřivykne, kdyby
třebas ji mohl míti zadarmo. Ona
je ale draháa bylo by mu líto pe
něz, co by ho do roka stála.

Pijákem Toník ještě také není a
(lá-li si někdy nalít sklenici piva,
druhá zajisté nenásleduje.

Myslili, že je skrblík a hádali,
že by si asi hodně přihnul, kdyby
jim někdo zaplatil pitku.

Zedníci často dostávali piti,
když zde vyvedli do rovnosti, jak
se říká, a přihodilo se, že Toník
byl mezi nimi, když se to stalo.
Napil se jednou, dvakrát, měl dost“
a říkal, že píti nemuže bcz žlžně.

„Na pivo není třeba žížně,“
volali chasm'ci, „to žížcň způsobuje
a chutná vždycky.“

] pili, až se opili, pak byli ve
selí, zpívali, ktičeli a aby mohli
tančiti, poslali si pro Haěinet. Hrál
jim za jejich peníze ahned se sbě—
hly dívky tancechtivá , opuslivěe
třebas pilnou práci. Nepřekáželo
jim, že byly bosé a jen ve vied—
ních ěatech a mnohá si čerstvě
vzala lepší zástěru, aby alespoň
drobet svátočně vypadala.

Zedníci hejřili až do večera,
večer se jim nechtělo rozejíti se a
proto trvali až do rána. Zapla
tila se jim slíbená pitka, z níž se
byli náramně radovali, ma'íce jiza
dobrodiní a za přidanou a le, nynl
museli přidávat sami, že vypili mno
hem víc, než měli zaplaceno. Udě
lali si tedy ještě vydání a to ne—
bylo maličké, že na jejich řád pili
&jiní domnívajice se, že jim tím
ůtrat nepřibyde.

Antonín Bouchal se vzdálil dřív
než v pili pivo darované a když
pak (: těli, aby s nimi platil, co se
prepilo, odpověděljsem: „Píidržte
se těch, co vám pomáhali“

Tito zase se vymluvili, že byli
jen jejich hostá a že je sami vy
hídli, aby si zavdali. Za to nemo
hou, že přestoupili míru, nevěděli,
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jaká je jim vykázána a jestli sejiž
naplnila, když nyní majívětšl účet,
než se jim zapraví,je to jejich vina.

Toník od nich mnoho zkusil,
že se vyhnul jejich společnosti a
on to činil i jindy, když vyražení
hledali v hospodě. Nešeltamnikdy,
aby tančil a měl tanec v nenávisti
od té doby, co při něm tak špatně
pochodil. Již tančiti ani neumí, co
uměl, zapomněl a je tomu rád, jak
se často vychloubá. U ženských
právě. : té příčiny, že netančí, není
oblíben a posmívají se mu, že děla
již dědka, ačkoliv je ještě mladý.

Nověímá si jich a ještě nemá
holku, jak říkávají, ncvyhledávaje
příležitosti, seznámiti se blíž s ně—
kterou. Když byl u Bílků, pokou
šely, ěkádlily a pronásledovaly ho
děvečkyfa to ho proti všem žen
ským jaksi popudilo a zatvrdilo.
Štítí a boji se jich »je v rozpacích
a v nesnází, když má s nimi mlu—
viti.

Nadávají mu, že je hloupí a
pochybuj í, že se někdy ožení. On
sám nezačne a aby začaly ony, za
to věru nestojí. Bude starý mláde
nec a ňáký takový písmák, že po
řád dbá na knihy. Snad se chce
státi zpěvákem, že by mohl před
říkávati písničky, a byl by z něho
také dobrý kostelník, že by mohl
zapisovati, když někdo dá na mo
dlení. Sprosti lidé počínání Tonikovu
nerozuměli a láska jeho k čtení a
psaní se jim zdála býti podivná.

Nalezal v tom pořád větší a
větší potěšení a že to již dobře u
měl, četl a psal nyní, aby nebyl
skutečných vědomostí.

Brzy se stal při zednictví pa
lírem, mistr poznal jeho sebepnost
a dal se od něho zastupovat. Ano
on se povznesl nad mistra, všecko
dovedl vyměřit a rozpočítat a byl
by již sám vystavěl dům od začát
ku až do konce.

Vzimě zase byl tkalcem, zdo
konalil se i v tomto řemesle a dě
lal i ubrusy, ručníky a jiné práce
skoro již umělecké.

4
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Radilo se mu od moudrých,
zkušených aučenýcb osob, aby zů
stal při tom nebo onom, zednictví
nebo tkalcovství, a dělala se mu na
děje, že pak zvlašt vynikne a zna—
menit m výtečnikem se stane.

n váhal a zatím jeho jmění
se tak rozmnožilo, že s ním mohl
důležitou věc podniknout.

VII.

Antonín Bouchal si staví do
mek. Koupil si místo ve vsi a bez
prodlení se dal do práce. Má pc—
nlze a může řadně vyplácet řeme—
slníky. Sedláci jsou mu dlužní a
nyní si to oddělují, Chodí po nich
a říká.: „Vy máte les, dáte mi dří
ví; vy máte vápno, date mi, co po
třebuji; vy máte cihly, zaopaths
mne jimi; vy na svém poli máte
kámen a máte písek, dovezete mi
ho a vy mi vypomůžete potahem,
že se mi ho nedostává.“

Věickni hodněmu tkalci a spolu
zsdníku radi přispívají, nemusim bo
vypláceti hotovými ai nádenníků
má dost, že i u domkaři: a 11po
druhů má stati dluhy.

Otec Bouchal mu také náden
ničí. to jest, on vlastně dohlíží na
druhé, ale je nejbedlivějěí mezi vše
mi a má radost, že slouží svému
synovi. Matka se pro něj také při
čiňuje, však hrubou a těžkou práci
nekoná, ačkoliv je 'í zvyklá, syn jí
v tom brání, to ne opouští, onajim
musi vařit snídaní, oběd, svačinu a
večeři obstarávatavodu a pivo do
naěet.

Stavba jde rychle ku předu,
domek stojí, již je pod střechou a
nyní se připravuje uvnitř. Tesař,
truhlař, zámečník a sklenař odbyli
si obě. díla a kamna si do dvou
světnic mladý Bouchal postavil sám.

Otec dal výpověd s bytu, v
němž byl v nájmu a přestěhuje se
na podzim k synovi. Nechtěl sice
přijmouti jeho návrh, aby bydlel s
ním řka, že mu na dům nic nedal
a že s matkou by mu byli obtížni,

však Toník mu to vymluvil, ho po
hnul upřímnými slovy, že konečně
svolil. Vždyť on dům stavěl s ním,
ho podporoval, mu pomáhal a ma
tka také učinila, seč byla. Obtížni
mu nebudou nikdy, on jim také ne—
byl obtížný ani když ho u sebe měli
co dítě, ani když u nich byl nyní
co vyrostlý člověk. Jsou jeho ro
diče jako on jest jejich syn, patří
k sobě a vlastní domek jich nesmí
rozloučit. Když v něm budou s ním,
bude to větším dobrodinlm a větším
prospěchem pro něho než pro ně.
On často odchází, odchází přes pnle
do vzdálených vesnic a měst a zdr
žuje se tam třebas měsíce. Budou
mu dům hlídat, budou za něj ho
spodařitavykonají to zajisté spra
vedlivěji. než někdo cizý, koho by
musel najmout.

Rodičům to lichotilo, že si jich
věží a že k nim má takovou dů
věru a otec pravil: „My utebe ne
budeme zabáleti anechceme, abysi
nas snad živil. Obstaróme ti domac
nost a tím se ti odsloužime za byt.
Pak půjdeme na výdělky jakojsme
až posud chodili, a nebude nam
scházet chléb vezdejší.“

Matka řekla: „My arci! nejsme
cizi, ale ty si předce vyvollš amu
síš vyvolit jinou hos odyni nežjsem
já a mne potřebuj jen dokud se
neož'eníě.u

Toník oženění nechtěl slyšcti,
ačkoliv i otec myslil, že to musí
učinit. Kde by vzal nevěstu? Neví
o tědně. Ošidil by ses ňákou, kto
ra se k němu nehodí, ak němu se
hodí malo ktera.

Toník odporoval, ale předce si
to ve svém domku tak zařídil, še
se z toho dalo souditi : „On se ožení.“

Hle, postavil si do dvou svět
nic kamna, jak jsme již slyšeli, u—
prostřed byla síň a z té do dvou
oddělených příbytků se Vcházelo.

„V tom menším.“ vyjádřil se,
„bude bydleti otec a matkou jako
na výminku a do toho větslho dům
se já.“

Což v něm bude sam?



Zatím v něm budou veiokni
pohromadě.

Tedy jen zatím, co pak se sta
ne pozdě'i? .

Toní na to nedal odpovědi,
ale začervenal se a čerstvě to za
mluvil. Zajisté měl na mysliženéní
a nejen otec a matka, nýbrž i jiní
to uhodli.

Snad to někde vyzradil, snad
se již oblížel po nevěstě, snad zka—
zovaí, radil, vyptával ae? Nikoliv,
toho Toník neučinil, on se choval
jako vždycky, vyhýbaje se ženským
a nic se o ně neetarale, jako by b |
jejich nepřítel. Tyto eamy účely
řeč, že se bude ženíti a skoro ai to
vymyslily.

Jedna pravila:
musí míti také ženu.“

Druha na to dl: „Však on se
ožení.“

Třetí k tomu přidala: „Již si
ani bledá nevěstu.“

Nevěděla žadná nie, ale ti, co
to slyšeli, povídali dále, že je To
ník ženich již opravdu a že hned
vstoupí do manželství. až mu přiide
na ranu a přijde v hod ňakě slušně
a hodně. osoba.

Však on je nesmělý, je ostý
chavý a se ženskou se nedomluví.
jestli mu nikdo nepřispěje.

Lidé mu hned začali přispívati
a kdekoliv se s ním sešel, se mu
zmínil o nevěstě. Znali jich mnoho
domácích i cizých, slušných ahod
ných i bohatých. Každý mu odpo
roučí svou, dostava poselství i od
jejich rcdičů a otcově a matky mu
nabízejí dcery.

Napřed se domníval mnohý pc
druh a domkář, že za něj své děvče
odbyde, vida ale, že aeo něj uchá—
zejí chalupníci a sedláci. uetou il
do zadu a pomyalil ai: „Byla y
marně moje prace.“

Však on patří k řemeslníkům,
dceru selekou si nevezme, je tu
kovai', krejčí, švec a ten'i onen by
mu dal své dítě.

Szad ee přidrší zedníků atkal
.ců, že je zedník a tkadlec?

„Ma domek,
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Zedníci a tkalci si tedy naněj
dělali největší naději a nám zedni
cký mistr, u něhož byl v díle, by
s ním rad byl zasnoubil svou dceru.
Otec Bouchal a matka Bouchalova
neopovažili ae přěti si pro syna

,vzneěenou nevěstu jsouce toho nd
hledu, že se musí apokojiti : dě
večkou. Vždyť 'a jejich a oni jsou
nůdenníei, byl Šeledín, byl pacho—
lek a _pebude ee enad vypínat nad
stav. Ze se Toník 'ížvskutku nad
stav jejich pozdvi , tomu oni ne
rozuměli, vykazujíee mu ustavičně
stav, v němž se narodil.

On adm ze sebe také víc nc
dělal a věru se od nich nelišil. Je
ětě vždycky noeí šaty sprostě a
jestli jednou toužil, aby měl kabat
z tenkého sukna, již dávno ho to
přešlo. Kupuje ei eukno hrubé, ale
pevné, dáva ei žíti u krejčího, jenž
ěiie otci, a zavrhuje všechnu pará
du. Ani hodinek jeětě nema a ovšem
také nemů dýmky, že nekouří.

enekě na něj nedržely, dokud
neměl svěho domku, že nic nevy—
blížel jako mladí chasníci, nemilo
val jejicb způsobů a zvyků, nevěi
mal si jejich vyražení. Nyní i ty,
co ho dříve pomlouvaly a co ři
kaly, že by o něj nestaly, se mu
naklonily, vyhledávajíce teho pří
zeň, ačkoliv neuměl ani tančiti. I
předcházely si ho, hleděli pozornost
jeho na sebe obratit a rady by ee
mu byly zalíbily.

Toník neviděl, neslyšel akdyž
mu někdo namlouval nevěetu a kd ž
tyto samy si ho vydobývaly vie i
jakými prostředky, zůstal chladný
a tvrdošíjně všem odporoval.

Uplynula zima, uplynulo zase
léto a mladý Bouchal ještě neměl
zndm0st se žadnou ženskou, ještě
neměl nevěstu. B lo patrno, že ee
ženěním nepoepíc :. a přestalo se
mluviti. že se ožení a že co musí
oženit, když má svůj domek.

Domek ho tedy neučinil ženi
chem ani mužem aje možná, že
již zůstane evobodný, když se k

ženění pranic nechystá. 4Jeetli jeětě*
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jeden podzim a jednu zimu vydrží,
aniž by se byl oženil, pak je již
jisto, že se chce stati atarým mla
dencem, a mladencem bude až do
smrti.

Naetojte, Bouchal na podzima
v zimě ještě se neoženil a dívky
ze ho počali odříkat jedna po druhé.
Již se nebude ženiti nikdy anebo
se ožení teprv, až mu umře matka,
jenž jest jeho hospodyní. Věak ma—
tka je ještě silně a statečné. žena,
bude živa mnoho let, snad déle než
on, a dívky nemohou čekati na tak
pochybného a neepolehlivého žo
nicha.

Ohllžely co tedy po jiných ne
pochybných a spolehlivých a Bou
chal byl rád, že ho nechaly a že
mu již nejsou obtíží.

Chodil o praci a vydělával
peníze a vy ělěval pořad více víc,
že pol-ad k práci se stával schop—
nějěl. Přemýšlel, četl, radil se, do
cházel tam, kde mohl nabytí zku—
šenost, již měl doma vlastni atav
tkalcovský a odbýval na něm 0
pravdu zvláštní i umělecká díla.

Utratil za domek jmění hotově,
nyni mu již opět rostlo a naučil se
s ním lépe hospodařit. Již neleželo
ladem, půjčoval na úroky, uklědal
do ústavů, spolčoval se a jinymi a
podnikal, co zisk vyněěelo.

Bylo ve vsi na prodej pole s
loukou. on je koupil a přivtělil k
svému domku, aby otec a matka je
vzdělavalí & nemuseli již u cizých
nádenničit.

Přělo mu ětěetí, vedlo se mu
dobře, každý říkal, že jeětě výě po—
stoupí. Byl věru znamenitý člověk,
zdál se sproetak avynikal nad jiné
rozumem.

Když Antonín Bouchal měl
prázdnou chvíli a neseděl doma u
knih, býval obyčejně u Bílků, kde
mnoho a mnoho let byl sloužil. Bí
lek a Bílková ho milovali a syn
Vít byl jeho dobrý přítel, ačkoliv
dl'íve co s pacholkemaním nechtí
val ohcovat. Styděl se za něj, že
není k ničemu, dělal mu hanbu v

hospodě, nebral podílu na jeho za
bavách.

Vít se oženil, jc stalejěí a used
lcjěl a nyní sám vyhledává Tonika
a zve ho k aobě, aby se a ním
moudře a ušlechtile povyrazil.

Otec Bílek a matka Bílkovt
jsou na výminku a Vít se ženou
svou již hospodaří. Mají doma jeětě
jedno dítě nezaopatřené, je to dcera
Františka a tu Toník kolíbaval,
když se k Bllkovům dostal. Vy
rostla mu před očima a chodila je—
ětě do školy, když se u nich začal
učit čistí a psáti. Čltěvala a psů
vala s ním a napotom měla vždy—
cky zalíbení v knihách, jež si iod
něho vypůjčovala.

Nebyla jako jiné holky, ačko
liv takě hezky ae etrojila, ai vážila
parády a chodila k muzikěm. Tan
čila rada, uměla. to již co dítě a
chtívala, aby Toník ses nl točil po
světnici.

Toěil no s ní, ale pořadně ni
kdy netančil, což ona mu měla za
zlé říkajíc, že ho v tanci vycviěí.
Byl by navrh její přijal, kdyby se
nebyl atyděl děveček, ale aby tyto
ho neviděly, skryl ae raděi a tančil
s lopatou a koštětem.

Od tě doby, co se mu tanec v
hospodě nezdařil, již ani s Fran—
tiěkou po světnici si nezerejdil a
když ho nutila, pověděl ji, že mu
na tanci pranic nezáleží, poněvadž
k ničemu dobrému nevede. Ona
předce ai na něm zakládala a To
ník vida ji tančiti, nepustil ji s očí
ačaato ai řál, aby on ses ní mohl
prohěnět. řiběhla vždycky k ně
mu, když bylo po tanci, mluvila s
ním, vyptávala se a když ji jeho
rozpravka zvlášť zajímala, zůstala
u něho seděti a tanec si odepřela.

Tančilo se někdy u Bílků, když
přišel do domu kolovrětek a když
o masopustč chasa chodila po vei
s hudbou. Ze Toník netančil, dělali
si z něho mužští iženské posměch,
ale Františka ho vždycky branila
a zastávala a k vůli němu třebas
také netančila.



Kdyš Toníkovi vytýkali, že se
nenosí jako jiní mladí lidé, bylo to
Františce lítoadomlouvala mu, aby
se také drobet vyíintil. Nevěděl,
jak se má vyňntiti a ona mu chtěla
býti nápomocna vhajíc mu na krk
šátek a učesávajíc mu vlasy.

Hle udělala mu velkou mašlia
vlasy mu hodně přihladila. Jemu se
to nelíbí, rozdaval mašli, udělal si
uzel, vlasy roadrchal. Františka se
smála, ho pokoušela a konečně ře—
kla: „Skoro ti to lépe sluší, kdyš
jsi, jaký bývaš, jsi tak hezčí.“

Toník měl radost, mladá,dívka
byla jeho milaček, opravdu ho bla
šila ieií společnost. Jí se uněj také
nestýskalo, vyhledávala ho, přichá
zela k němu na pole a ve žních
chtěla za ním sbírati, když mu na
před klobouk byla ozdobila kytkon.
Dostaval od ní i pomlásku, vždy
mu dala tu nejlepší co měla a jed
nou k ní řidala také šátek, že jí
to matka yla dovolila, jsouc To
níkovi nakloněna jako ona.

Toník opustil dům Bilkův,
Františka pro něj plakala a i na

otom často se s ním vidívala.
Ravštivoval je pilně a můžeme říci
s jistotou, že nejvíc k vůli Fran—
lišce.

Vyrostla, dospěla a Toník jeu
ní pořad v přízni. Nikdo si ho tak
neváží jako ona, zda se, že mu ze
všech lidi nejlépe rosumí, a 'eho
pokroky a prospěcby ji nap ňují
velkou útěchou. Však již není dítě,
potkala ho; šla okolo, kde praco
val, byl u nich, romluvil na ni a
ona se začervena a nevědouc věru
proč. I ostýcba se ho a on ji také,
jsou nesmělí a prudce si vyjevují,
še se mají rádi.

Františka užívá světa jako jiné
dívky, ale co ony nedělají, to při
tom dělá. ona, čte, přemýšlí, nasle
duje Tonika. Mohla se již vdati a
nevdala se, Toníkovi je třicet, jí je
třiadvacet let, oba zůstali svobodní.
Zůstan ou-li svobodní 'eště déle anebo
vždycky, to se hne dovíme.
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VIII.
Je ve vsi posvícení, v hospodě

jiš hraje hudba a chasa se počíná
scházeti. Hudba zpustila a ještě tu
skoro nikdo nebyl, hospodský otev
í'el okno, ačkoliv venku již bylo
dost zima, a klarinety a trouby je
slyšeli na návsi.

Na toto znamení lide snad če
kali, děti přibihají domů a ozna
mují: „V hospodě se již hraje,“ :s
samy se tam dostavily první.

Leckdes ještě se sedi u jídla a
ehasníci řekli: „Ať si se tam hraje,
však my nic nezmeškůmeď“

Dívky také myslili, še je dost .
časuanohály se, še přijdou pozdě.
Předce však chasníciidívky si po
spíěili a než nastal večer, byla v
hospodě světnice jiš plna. Pořad
přibývalo hostů, s mladými přišli i
stal-í, s domácími přišli i cizíatito
navštívili hospodu třebas bez do
macich, že se jim 'edna100muaiku.
Byl tu také mnoh ženich, jenž si
hledal nevěstu a snad o nějaké ve
vsi již věděl, s níš se chtěl blíž se
známit.

UBílků ještě nevstali od stolu,
jsou tu pratele Vítovy ženy a ti
vyřídili, še jistý synek ze vsi, od
kud jsou, míní se ucházet o jejich
Františku. Vychvalili ho, že ma
všechny vlastnosti dobrého ženicha,
je hodný, hezký a — bude děditi
velk statek.

ílkovům se ty zprávy líbily
a kdy! tatelě řekli, že ten jejich
známý nes sem přijde k muzice,
pravili k Františce: „Inu, musíme
ae tam také podívat.“

Františka navrhla, aby se tam
podívali bez ní, ale oni se směli, že
si toho ženicha nebudou hrat a že
tu bude jen k vůli ni.

„Já si ho také nevezmu, pro
hlásila Františka a otec se s ní va
dil: „Ještě ho neznáš a již ho za
vrhujeě. Počkej až se ptesvědčíš,

Laký je. Sejdete se a pak učiníteaždý dle své libosti.“
Matka si Františku zavovala

do komory a tam jí domluvila, aby
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nejednala lehkomyeluč naproti tak
vytečnému ženichovi. Je to pro ni
čest, že si ji žada za manželku.
Mohl by jíti jinam a nikdy by mu
dcery neodepřeli. Ona již nenímla-
da a chce—lile vdati, nesmí si po
řid vybírat. Snadno by mohla zů
atat sedět a to tím spíš, že má ro
diče na výminku, nač prý se mnozí
ženichové ohlížeií včdouce, že ne
budou moci odnášet, jako kdyby
jeětě hospodařili a jim hodně da

Františka otce i matku vysle
chla trpělivě a bylo jí věru do

— láče, kdyš pomyalila, že se snad
bude muset vdavat.

Což se vdavat nechce?
Ona sama neví, chceli anebo

nechce-li, ale to ví, že toho ženicha
v hospodě ei dobrovolně nevezme.

Co proti němu ma?
Nic roti němu nema.

Byl gk jí jiný mileiší?Jí je aždý stejný.
Má. někoho již v srdci?
Na tuto otázku ai Františka

neodpověděla a nemá času, dále o
ní přemýšleti, již ii posílají, aby se
oblekla do hospody.

Sl. a oblíka se a zatím přišel
Bouchalův Antonín, jenž je u Bílků
jako d0ma. I pověděli mu, že půj
dou k muzice a matka mu svěřila,
že se tam nachází ženich, jenž si
chce namluvit Františku.

Zbledl, když to slyšel, ale ni
kdo to nezpozoroval a matka ho
ještě na omenula, aby na toho že—
nicha d hezky pozor a řekl jim
pak, co o_něm soudí a mil-li si ho
vzíti anebo nic.

Ubohý Antonín matce přievěd
čil, že tak uděla, promluviti nemohl
slova a mlčel, až se rozpomenul a
až uzavřel, že on do hospody ne
půide. Oznámil jim to a když ho
nutili, aby do hospody šel s nimi
a k vůli nim, stál na svém a již se
chtěl odebrati domů.

Tu do světnice zavítala Fran
tiška, je již oblečena k muzice a
matka k Tonlkovi dl: „Hlad, jak

se vyetroiila, bude—li pak se mu"hit?“
„Komu se mám "hit?“ ptá se

oatýchavě dcera.
„Komu jinému, než tomu ženi

chovi v hospodě,“ odpověděla jl
prostořeka žena.

Františka praví : „Ja se nikomu
nechci líbit“ a stydí se a hoří v
tváři, až jí size vstoupil do očí.

Matka ji chce pro Toníkcm
omluvit a pochlebuie mu: „Ty iai
jako míň a můžeš všecko vědět.
Před jiným bych zatajila, že má
Františka ženicha. Kdo ví, iestli z
toho co bude. Ty nic nevyzradíš a
Františce zaiieté přeječ štěstí.“

„Přeji jako sobě,“ vykoktal ze
sebe Toník a bylo mu tak smutno
a úzko, že to nemohl ani vydržet.
Půjde domů a ulehčí si venku na
povětří.

Již dava s Bohem, Vít mu za—
stoupil cestu a volá: „Nepustím tě,
musíš s námi do hospody. JL ne
budu a ty také nebudeš tančit. Po
nechime tanec mladším, sedneme
za stůl a dáme si nalít. Je posví
cení, vyraž se s námi.“

Toník ae zdráhá., Františka to
vidí, přemohla se, přistoupila k ně—
mu a prosí: Doprovoďte nás, An
toníne, vždyt ja také o tanec ne
stojím.“

Matka Bílkova Toníkovi ještě
vždycky tyka, ačkoliv již několi
kráte mu začala řikat vy, čemuž on
se ale protivil. Otec Bílek mu tykd
jako žena, ale také iiž řekl: „Měli
bychme ti vykat, jsi tkadlec a iai
zedník, vykají ti páni a skoro již
patříš mezi ně.“

Toník to arcit nedopuetil ane
přijal, aby prý u nich nebyl jako
cizýa když mu začala vykat Fran—
tiška, jenž dříve mu také tykala1
musel to trpětatrpěl to, aby nikdo
nemyslil, že ieou k sobě tuze dů
věrnL

Prosba Frantižčina, aby Toník
s nimi šel do hospody, měla dobrý
výsledek. Toník ii neoslyšcl a ne
mohl oelyšeti. jc obměkčen, je po



hnut, Františka mu vyznala, že o
tanec také nestojí a to srdce jeho
dojalo.

Odpověděl jí: „My spolu arcit
nebudeme tančiti, ale ty tam na
jdeš tanečníků dost a můžeš se
hodně vyrejdit. Přeji to a půjdu se
tam na vas podívat."

Toník řekl k druhým přítom
ným, aby se před nimi ospravedl
nil, proč se dříve zpouzel jíti s ni
mí: „Ja jsem v hospodě zbytečný
a jen tam ukradám místo, nemohu
& neumím tančit a pít a muzikan
tům a hospodakému dam málo vy
dělat.“

Vít se smál: „Budeme plti na
jeden í'ád, ia snesu vlc, ty poneseš
se mnou větší útraty a hospodský
na tobě vydělá jako na mně.“

Bouchal s tím byl spokojen,
ačkoliv Bílek jen žertovsl, ustano
vilo se, že všichni budou píti na
jeden řad: domací i přátelé jejich
a Toník s nimi, a šlo se společně
do hospody.

Tonikovi to jaksi lichotí, žeje
přijat do rodiny Bílkovy, dnes pa
tí'í jako k ní a dělá. eiztoho čest,
což ovšem je stejná čest i pro ni,
že mladý Bouchal je člověk, který
se každému vyrovná..

Jde vedle Františky po vsi.
rad by mluvil, ale neví co a ona
je v tom samém rozpaku. On se
předce dříve zpamatoval a praví:
„Budvete tam až do rána ?“

Rekla: ..Nebudeme, od nás tam
tak dlouho nikdy nebývá a jít do
konce ne.“

Zmínil se: „Snad se zdržíte k
vůli tomu ženichovi“ a upí'el na ni
zrak, jako by jl chtěl duši pro
zkoumat.

Neodvrátila se od něho, nýbrž
také mu do očí hleděla — upřímně
a srdečně.

Dí: „Mně nezáleží na žádném
ženichovi a nevezmu si toho v bo
epodě ani jiného.“

Nyní skopila oči. Toník je
sklopil také a ptá se: „Tedy se
nechceš vdávat?

Odpověděla: „Nechcif“
„Zůstaneš svobodns?“
„Zůstanm“
„Proč?“
„Takový ženich nepřijde, k ně

muž b ch měla srdce.“
„ idíš, Františko,“ svěřil jl

nyní Toník. „mně ee vede jako
tobě, nechci se ženit, zůstanu svo
boden, nemam nevěsty, již bych
mohl dali srdce. Ta, které bych je
dal, by je snad nedala mně a tak
snad budu muset kráčeti po světě
sám až do smrti.“

Toník mluví s citem, cit abu
zuje cit a Františka by se s ním
hned byla roz lskala.

Tak to byvau zamilovaných avěru není již třeba tajiti, že oník
a Františka k sobě hoí'l Hakon.
Ještě si ji nevyznali a snad to uči
ní nyní, že se jim naskytla dobra
pí-lležitost. domluviti se a otevříti
si duši. ()plývají oba vroucností a
Toník s Františkou za druhými
schválně zůstáva pozadu, aby se jim
ta cesta do hospody prodloužila.

I vzal ji za ruku a praví:
„Rad bych tě. Františko, učinil
štastnou.“

Řekla: „Ja ves také, Anto—
nine“

„Opravdu?“ tazal ae.
Odpověděla: „Opravdu, Bůh je

svědek."
„ ím můžeš a čím chceš pl-i

spěti k mému štěstl?“
„Já nevím. Víte vy to?“
„Věděl bych, ale bojím se

mluvit.“ '
„Jen mluvte, mně se nemusíte

bat.“
,Tedy slyš a nehněvej se.

Sloužil jsem uváe, byl jsem vaším
čeledínem, napřed malým, pak vel
kým. at jsi byla ještě mladé děv
če. Koíbal jsem tě, vyrostla jsi

řed mýma očima, chodila jsi do
skoly a já. napotom odešel od vás
co pacliolek. Od té doby hlasíme
se k sobě a jsme jako svoji. Pu
mohl jsem si, mám domek, pole a
louku a mam i peníze. Umím je
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vydelavati a požehná—limi Pánbůh
jako posud, snad si ještě přihospo
dařlm n rozmnožím své statky.
Schází mi hos odynč, schůzí mi
žena, tebe mi uji od maličkostí,
Františko, ažádal bych o tvou ruku,
kdybych směl doufatí, že ji neode
přci ty a že ji neodepřou vaší —
bývalému svému pacholkovi.'

Toník se třásl, když to vyslo.
vil a Františka mlčela, nemohouc
pronesti slova. Již jsou u hospody,
druzí již eo ní vkročilí, ozývá se
vesela hudba a vejskot a křik do
ráží na ulici. Je iiž skoro tma, To
ník Františku nechce pustit a ona
se mu nevytrhuic, od něho pryč
neposplchó.

I prosí ji: „Nyní promluv ty,
Frantiska, mohu si na tebe dělati
naději?“

Šepta: „Můžete.“
„Nejsem ti starý, sprostý, ne

příjemný?u
„Nejste.“
„Vezměs si mne?“
„Vezmu.“

„lžíkm o tebe žádat'n“„ adejta“
„Jestli pak vaši svolí?“
„Já myslím, že ano.“
„Jinému neda! přednost?“
„NedámJ'
„Ani tomu ženichovi zde v ho

spodě ?“
„Nikolim“
„Tedy s Pánem Bohem, vyra

žej se dobře, ia ti nebudu pře—
kažet“

„Bez vas mne netěší žádné vy
ražení.“

„Děkuji ti za to. Je netančím,
ale můžeš tančíti, iak chceš. Nic
proti tomu nemám.“

„Dnes budu tančiti, ale potom
toho necham, jako vy, Antonína“

„Tuze isi mne oblažila.“
Toník byl v skutku blažen,

pustil Františku a ani ji nepolibil,
jak by si srdce bylo přálo. Ona
snad na to nepomyslila, je překva
pena, pomatena, vstoupila s ním do
hospody a hlava jí jde kolem. Již

ji chytil chasník, ienž si ji chce
dnes namluviti stočí se s ní v kole.
Toník přišel k Bílkovi, udělali mu
místo a pije s nimi z iedné skle
nice. Pivo mu chutná a sam Vít
se tomu diví řka v žertu: „'
chceš užít, co zaplatíš, proto si ta
přihybai“

Měli z něho radost, hovořil,
byl šprýmovný a dal se s nimi
také do zpěvu.

Františka tančila a nejvíc ii
prováděl ženich z přeopolní vesnice,
odkud byla její švakrova. Je Svar—
ný chla ík akdyby se postavil ve
dle To ka, bylo by viděti velký
rozdíl mezi nimi. Hle, má stříbrnou
dýmku, stříbrné hodinky astříbrný
řetízek u nich. Tančit umí, že se
mu zde nikdo nevyrovná.. Každá
dívka to pokládá za čest, když na
ni promluvil a jí vzal k tanci. Je
tu dívek mnoho, jenž by mohly a
chtěly býti nevěstami. Kýž se jim
nechodí takový ženich! Tento se
jím líbí, jim je milý, má prý velký
statek. Předcházejí si ho otcové a
'matičky také po něm koukají, bra—
tří, příbuzní a známí jim ho nad
hdněií.

Nastoite, on v znamenava Bíl
kovu Františku, volil se ií, ji si
vyvolil mezi všemi. Štastná holka,
že na ni padlo jeho oko. Však ne
zasluhuie ho, přátelé iího přivedli,
snad ji necha a vybere si jinou.

I zmocnila se jich závist a
mnoha již přemýšlela, jak by ho od
ní odvrátila.

Zda se, že neustoupí, je pořád
okolo ní a připijí si sotcem, sVí—
tem i ženou jeho. Přišla i matka,
aby se na něj podívala, on jítakó
zavdal a již jsou všickni jako jedna
rodina.

Zenich ma pěkné šaty, sukna
na nich je tenčí a dražší, než zde
kdo ma, hedbavna vesta se mu le
skne, kastorový klobouk si nechává
na hlavě i při tanci. Již svleklka
bát, ale klobouk nesundal a utírd
se šátkem vyšívaným, o němž ně—
kdo řekl, že se víc hodí pro žen



ské nežli pro mužské. Mezitaucem
nepřestává kouřit a po tanci chodí
se sklenicí v ruce po světnici, ne
šetří piva, krojí jím podlahu, dáva
pit, komukoliv se zachce. Muzikan—
tům poroučí skoro sám a také jim
platí, poslouchaj! bo, váží si ho a
on, když jim to ňákou zlatku hodí
na talíř, volá. také, co jim dal a
oznamuje, že je písnička jeho. Arcit
potom jsou s ním v kole i jinl, ale
on děla 0010 a nařizuje, co a jak
se ma hráti.

Zbudil všeobecný obdiv, starý
Bílek it'ouchů mladého Bouchala a
upozorňuje ho, že je to povedený
kubík, stara Bílkova je pyšná, že
se hlásí k dcořiaVit se ženou vy—
pravují o něm sousedům, že mi
statek, jakého zde není.

Toník již byl v srdci na něj
drobet žůrlivý a že víc pil než
obyčejně, hned by se byl také do
tance, aby mu Františku z rukou
vyrval. Neučiuil toho a měl dobře,
zajisé by byl sklidil ostudu.

el s Bílkovými zase domů,
ženich vyprovodil Františku a dal
si k tomu zahrat, což potvrdilo
domněnku, že si ji vezme.

IX.

U Bílků bude svatba, Fran
tiška se bude vdávat. Zenich, co si
ji namlouval o posvícení, ji nedo
stal. Chtěli všickni, otec i matka,
bratri švakrovů, aby mu roku po
dala. Zdráhala se, odepřela jim to
určitě a ueprcspělo žadné domlou—
vání a nuceni.

Nejvíc se vadila matka. Tako
vý ženich již nepřijde, snad ne
přijde již žadný, zbyde ua ocet,
zůstane starou pannou. Povede se
jí zle, třebas by byla u bratra; oni
umřou, jí si nikdo již nebude vážit,
bude na domě vic děvečkou nežli
dcerou, budou ji mlti za železnou
krávu, jak říkáme.

Františka si slova matčina nic
nevzala k srdci, nebojí, neleka se,
ano ona potutelně se usmívala,
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když jí matka způsobem timto za
čala hru-zit.

„Jsi lebkomyelnžť zlobí
tato. „

„Nejsem, matička;lt chlácholí
ji dcera.

„Nevdůš se.“
„Uvidíte, že se vdžm, jen když

vy budete chtít.“
„Máš snad jiného ženicha?“
Mám “

J
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„ .
„Holka, kdo by si to byl na

tebe pomyslill“ "í“
„Mám ho teprv od posvícení.“
„Není možné, dříve jste se ne

znali ?“
„Známe se, co jsme na světě,

to jest, co ja jsem na světě, on je
starší.“

„Chce si tě vzít ?“
„Chce-“
„Ty ho také ?“
„Zajisté, matičko.“

“
"
„Třeybaa hned.“
„Kdo pak to je?“
Františka nechtěla s barvou

ven, ale musela, matka se nedala
odbyt. Praví nesměle: „Bouchslův
Antonín si mne sada za man
želku.“

„Bože,Toník,“ vykřikla matka
a děsí se: „Toho chce! míti za
muže?“

„Budu štastná. když ho do—
stanu,“ jistí dcera.

Ou u nás sloužil za pacholka.“
„SloužiL ale již neslouží.“
„Je domků-.“
„Ale jaký domku-!“
„Otce je podrub.“
„Tím větší čest a zůsluha je

to pro něj, že se tak pozdvihl.“
„Jak, nač, kam se pozdvihl?“

ptala se nevrle matka.
„Stal se váženým a moudrým

řemeslníkem; neměl nic a nyní ma
jmění; je mu nejlépe rozumím a
jsem přesvědčena o jeho hodnosti a
vzdělanosti; věřte mi, že nezůstane
stát, nýbrž pokročl ještě dál a ještě
výš a já s nim, matičko,“ podotkla
určitě dcera Františka.
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Bílkova se drobet upokojila
Je pravda, co Františka řekla. To
ník se jí nezda již býti špatným
ženichem. Jen napřed ji to tak za—
razilo, že nebyla připravena. Musí
to oznamiti otci a ten to rozsoudi.

Inemeěkala otce si vyhledata
otec :: počátku tak nad tím ustrnul
jako ona, že to neočekával. Však
brzy také nahlídl, že Toník je lepší
ženich než mnoho jiných a snad
zasluhuje přednost i před tím, co
tu b | o posvícení. Ten človíček
mnoho hejřil a mnoho utrácela Bí
lek se napotom dověděl, že v ho
spodě ani všecko nezaplatil. Také
se mu doneslo, že má dluhy a že
!! nevěstou hledí obdržeti peníze,
aby si pomohl. Toník peněz a po
moci nepotřebujeaútrata není, což
ho arcit tu odporoučí.

Syn Vít byl toho samého na—
hledu a jen žena jeho opravdu od
porovala zlobíc se, že zavrhli že
nicha, co som vyzvali její přátelé.
Pocházel s ní mimo to z jedné vsi
a ji to urazilo, že proti němu něco
mají a že se Františce nelíbí. Jí se
nelíbí Toník, ačkoliv ho dříve dobře
mohla vystát, nyní ho pomlouva,
všelicos mu vystavuje, se st dí, že
má vstoupiti do jejich přátečtví.

Však muž obrátil i ji na To
níkovu stranu a šlo to věru dost
snadno.

Františka ma na domě stati
svůj podíl a budou jí muset dát i
dobytek a hospodářské nářadi. To
ník si to hned nevyzdvihne, ale ten
druh' ženich požadal by to bez
prodření aoni by přišli do nesnáze.

To mladou Bílkovou pohnulo,
že se s Toníkem smířila, vychva
luje ho a již si sama přeje, aby ze
sňatku 'r—hosFrantiškou něco bylo.

Tak jsou všechny překážky
odstraněny, Toník může přijít a
staří a mladí řeknou „ano.“

Františka Toníkovi zvěstovala,
jak to u nich stoji aToník se chy
sta k Bílkovům na námluvy. Ještě
je lajno jeho rodičům, co ma Za
úmysl, musí jim ho vyjeviti a uči

nil to večer po práci. Sedí s nimi
u kamen, on uprostřed, oniv pravo
a v levo, a je hezky teplo v svět
nici. Venku burbcí vítr, pada sníh
a silně se chumelí.

Tonlk se zmínil : „Jestli pak
se pamatujete, jak jeme tenkratc na
trakaři vezli dříví v.lesa a ja skácol
pod kopcem ?“

Casto o tom mluvívali a otec
řekl: „Mohlo to vypadnout zlo, Ie
želi jsme oba v jamě.“

„Ano. do příkopu jste spadli
a trakai'i dříví s vámi,“ pravila
matka a dosadila: „To jsem se vam
lekla.“

Tanik se směje: „Synůček byl
rozpustilý a vyvedl pěkný kousek.“

Matka si vzdychla: „Zaplat
Pánbůh, že se vam nic nestalo.“

„Jen drobet jsme se potloukli
a poškrabali;I připomenul jim otec
a praví dále: „Jsem rád, že pro
dříví do lesa již nemusíme chodit,
nyní ho Toník ku uje a my staří
se s trakařem neta ame.“

„Však bychme již neuvezli to
lik jako dříve a šlo by mtm to
těžko i s prázdným“ prohodila
matka. Otec jistil, že by předce nosili
a vozili„ kdyby to muselo býtaže
jen Toník to pohodlí v staří jim
připravil.

Toník to chtěl zamluviti a vy.
ravuje, jak k tomu přišel Bílek,

když převrhli a najal si ho do síni-
by. Od té doby uplynulo přes dva
cet let, oni tu nyní sedí ve svém
domku u teplých kamen a nic jim
neschází než ňaka mladší osoba,
která by zastala matku.

Matka a otec poslouchají a
Toník pokračuje: „Co říkáte, ne
měl bych se oženit?“

Radili mu oba, aby to učinil a
hned se mu starali o nevěstu. Ma
tka jich jmenuje mnoho těch níz
kých, chudých a sprost'ch a jsou
i děvečky mezi nimi. eště nepo
chopila bývala podruhyně a náden
nice, že syn má právo na nevěstu
vznešenější a je žádostiva slyšeti,
kterou si vybere.



Tonlk jim oznámil, že 'iž ne
věstu m6 a že v neděli půjde na.
námluvy.

Divili se, ie o tom nevedl.
Vždyť Tontk nikam nechodil za
holkou, neudělal si žádnou zna
most, jak pak půjde hned na na
mluvy. .

„Půjdu -k Bllkovům,“ řekl To
ulk, „a půjdu tam najisto“

„Kdo pak u Bllků slouží?“
ptala ee matka.“

„Ja si vezmu Bllkovu dceru
Františku,“ překvapil ji potutelný
syn. Ta novina Bouchalovou jeětě

vlc (poděsila než Bilkovou, když sejl o dcery byla dověděla. Vola
cela bez sebe: „Synu, co pak ti to
napadu“

„Já. myslím, že je dobre, co mi
napadlo,“ pravil syn, „což proti
Frantiice něco mate ?“

„Nemám, nemám,“ jistila ma
tka, „ale ona si tě nevezme“

„Vezme, již mi to řekla.“
„Bílek ti ji nedá“
„na, již také svolilf'
„Budou branit přátelé.“
„Nebudom matka, bratr, žena

jeho, všickni s tím jsou spokojeni..
„Bože, co se to stalo?“ raduje

se chudá. „Můj syn přijde k Bílko
vům na námluvy, bude mit svatbu
:! Bilkovou dcerou. Toho jsem se
nenadále, ani ve snu mi to na mysl
nepřišlo. Kterak pak jů. atuhle otec
budeme smlt hlasiti se dotoho pře
telstvi.“

Otec to pojal moudře a dl:
„My se nepotřebujeme hlásit, syn
bude jejich zetěm a z toho nebu
dou mlti hanbu. My nepůjdeme ani
na svatbu, aby se za nús nemuseli
stydět, a je ovšem také nepůjdu na
námluvy se synem, aby se jim lidé
nevysmálif'

„Máte zbytečné starosti,“ ozval
se syn. „a já vám je hned vymlu
vim. V jste rodiče a patříte ke
mně. K yž si vezmou mne do přa
telatvl. vezmoa si i vás. Stydet se
za vás nesmějí, že já se nestydím.
Lidé budou všelicoa o nás povídat
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a uděla-li si z nás někdo smích,
dokáže tim, že je hloupý. Vy půj
dete se mnou na svatbu i na na
mluvy a Františka vás musl ctít
jako ja vae ctlm.“

Matka bude, že by se neslu
ielo, aby ona také šla na námluvy
a syn jl navrhl, ab ona navštívila
Bllkovou a Františ u, když on s
otcem bude u Bílka.

Při tom zůstali a v neděli od
poledne po oiehnánl mladýastarý
Bouchal ode rali se k Bilkovům.
Jsou oblečeni, jako do kostela, jd0u
po nával a kdo je vidí, netuší, co
je vede za úmysl. Ještě nenl zna
mo, že se Antonin Bouchalův bude
ženiti a Františka Bílková bude
vdavati a že právě oni dva se vez
mou za sebe. Ani čeládka u Bllků
se to nedověděla a když Boucha
lové přišli, myslili si pacholci i dě
večky: „Co zde chtěji, že si dnes
ňák vážně a slavně počínajl?“

Bílkova je zavolala ven, aby
ve světnici nepřekáželi, a to ještě
víc zvědavost jejich povzbudilo.
Jedna všetečna služka poslouchala

by za dveřmi, kdyby hospodyněsem tam nechodila snášejlc do u
chynč rozličné věci k jídlu, jako
by chtlča strojiti zvlastni večeři přl
tomn'm hostum. Již jim dala na
stůl ochnlk bílého chleba a nůža
pořad je nutl, aby si krajeli.

Starý Bouchal tu často sedával,
ale nikdy si ho tak nevážili akdyž
mu dali krájet, přinesla Bílkova
chléb černý, jenž byl ustanoven pro
čeládku. Ukrojil si malou skyvu,
Bílková se vadívala, proč nezajel
hloub a sama velký krajlc mu od
dělila, aby si ho vzal domů pro
ženu. Jen někdy obdržel od ní
chléb bílý, měla-li ho pravěvruce,
a byla to jako almužna, Za niž ne
zapomněl řlci: „Zaplať Púnbůbl“

Víme, že tenkrate, když do
služby přivedl Tonlka, on, matka i
Tonlk dostali po bílé dušičce,jenž
jim b la vzácnosti, a dnes před
nimi ežl celý bílý pecen, z něhož
si mohou amajl krajeti dle libosti.
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Ukrojil si otec, ukrojil si syn,
nechali kousky před sebou na stole
a syn chce napřed zprávu a na
vědomí dáti, proč k Bilkovům za
vítali, než jejich chléb okosí.

Otec ae zdráhá býti pro syna
namluvčím, nesmi pry on chudak
podruh a oádenník za nevěstu “.
dat dceru bohatého sedláka.

Promluvil tedy Toník sám a
nedělal mnoho slov a mnoho okol
ků, když svou prosbu o Frantíšku
přednášel.

Bílek bo vyslechl přívětivě a
vlídně, neřekl „ano“ ani „ne“, ale
předce mu pověděl. že se nepostaví
na odpor, bude-li s tím matka spo—
kojena a je-li to vůle dceřina. Dě
lal, jako by úmysl jejich mu neb l
známý a když se k nim přidružila
manzelka, pověděl jí, oč sejednša
ona také se stavěla, jako by mezi
nimi nic nebylo umluveno.

Praví: „Přijde to na nás, jů
proti tomu nejsem.“

Otec řekl: „Ja také ne, musí
to rozhodnouti Františka.“

Matka došla pro Františku a
Františka zkázala, že se podrobuje
rodičům.“

Otec a ženich chtěli, aby svou
odpověd jim vyslovila sama a ona
chtíc nechtíc musela přijíti do svět
mce.

Přišla a na otázku otcovu,
chce—Iisi vzítí tuhle Antonína, vy
znala jim upřímněnpevně: „Chci“

Bouchalové hádali, že jsou ná
mluvy ukončeny, ale Bilek zavolal
ještě syna Víta a ženu jeho a ze
ptal se jich na jejich mínění.

Bylo tomu novému sňatku také
příznivé, jak bez toho již věděl, a
Bouchalové myslili, že tedy nyní je
již po námluvách.

Ještě po nich nebylo, Bilek
poslal pro souseda HořejšíhoaD-o
Iejčího, aby byli svědkové při sva
tební smlouvě a pacholek a děvečka
je přivedli.

Co se to u Bilků děje?
Hořejší a Dolejší se nedovtl

pili a vidouce tsm seděli starého a

mladého Bouchala, domnívali se, že
od nich snad něco kupují. Mladý
Bouchal má peníze, již si vystavěl
domek, koupil pole a louku, snad
chce mít ještě větší živnost. Bíl
kovi snad budou vdávat dceru a
sice za toho ženicha, co zde byl o
posvícení, jak se povídá., a třebas
něco odprodeji, aby pro ni měli
věno.

Nenapadla jím ravds, ani pa
cholkovi, ale deveč a tomuto po
šeptala v síni: „Ty, Prokopa, mně
se zdá, že jsou u nás nimluvyft

Prokop se smál: „S kým pak,
ty novinku-ko ?“

Děvečka řekla: „S mladým
Bouchalem.“

„Nešlap si na rozum,“ poradil
jí pacholek.

„Mám rozumu víc než ty, uvi
díš a přesvědčíě se,“ zlobila se dě
večka a odešla za hospodyní do
kuchyně.

Bílková již strojí, vaří, peče,
smaží a dčvečka se ptá: „Viďte,
teto, že budeme míti svatbu ?“

„Budeme-,“ pravila teta a bo
dila kus masla na rendlik.

Děvečka dí: „Františka si vez
me mladého Bouchala?“

„Vezme si ho, to jest, on si
vezme ji,“ Opravila její a svou řeč
hospodyně.

Byly by spolu ještě víc mlu
vily, ale tu přišla stara Bouchalovó
a zůstala s Bílkovou v kuchyni.
Děvečka ňák pobrdavě se na ni
podívala, odešla ven, aby mohla
říci pacholkovi, že vyhrála,:tmyalí
si v duchu: „Ty matky se k sobě
nehodí, jedna je podruhynč a na
dennice, druhá selka, & jejich děti
se vezmou za sebe.“

Bílkova to také cítila, avšak
přemohla se, jedná. s Bouchalovou
přátelsky a důvěrně v kuchyni a
muži zatim domlouvají se ve svět
nice.

X.
Františka Bílkova obdrží dost

velký podíl, má ho na domě poji
štěný a Antonín Bouchal zavázal



ae. že ho nechá dětem, dá.-li jim
jich Pánbůh. Umře-li ieden z nich,
druhý po něm dědl, peti-l iim vše
cko a olečně a kdyby to bylo děti,
jsou ědicově areil i tyto.

Antonin ma vlo jměol než
Frantiěka, to se samo sebou roa
uml, a Františka ae nevda hůř, než
kdyby přišla na aelský statek; že
Antonin k temu, co ma, ai ieště vy
dela, jas výborným a hledaným l'e
meelnlkem, iemuž aev zimě i v le
tě se všech stran hrne prace.

Mnozl lide to usnsli a mnozi
přece měli za to, že Františka Bll
kova mohla dostati lepšího ženicha
a že jako seatoupl dolů a ae snlžl,
když si vezme Bouchalova syna.

Tak soudila a tak tomu roz
uměla aama stara Bouchalova, mat
ka ženichova, a zvlášť, co se její a
otcovy oeoby týkalo, byla přeavěd—
čena, že oni u Bllků jnou, jako by
mezi ně nepatřili. Když ji Bílkova
vyznamenávala již jako přlbuznou
a nic ae na ni nestyděla, měla z
toho radoat nevýslovnou a pořád
poplakavala. Musela k mužským
také za stůl, když se iedlo a pilo,
a tolik jl toho dali na talíř, že by
to nebyla snědla ani na týden.
Chtěla z toho dávati druhým, však
ti toho měli také dost a ještě ji
přidávali. Je v společnosti sedláků,
Bllek a Bllková jl řlkail maminku
a hle, již i Františka ji tak řekla.

Kterak pak ona ji nazve dce
rou ?

Dnee toho ještě necha, aby se
ji to nevzalo za ale, ale rada ji již
má., jeho dceru a je na ni pyěna.
Chce dokazati, že il přeje, vola a
pobíel ji, aby také jedla a již pra—
vila: „Mam toho tu moc, jeste se
mnou !“

Když ai byla i zavdala a sám
Bilek ji podával sklenici, nevl ani,
čeho se napila a dává. pít Františ
ce a matce je'l. '

Mužštl při sklenici zůstali aedčt
za stolem a Bílkova Bouchalovou
odvedla do komory, aby ji tam u
kázala věno dcel'ino.
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Nevidí ty plátna, kanafasy a
čerky ponejprv, pamatuieme ae. že
'e viděla hned když Toník k Bll

ovům vatupoval do služby a Bíl
kova ji otevřela truhly, aby si pro
hlldla bohaté jeil zdaoby, a od. té
doby jich ieětě přibylo, ačkoliv již
podělila druhe děti a postarala se
o všechny domácí potřeby. Nyní
již nemá. pro koho apetit, pro nebo
si nechá malo, Františka ei vezme
to ty zbytky.

Jsou to zbytky, jenž by pro
několik nevěst vystačily a Boucha
lovd divailc ec na ně mysli: „Kdy
by mi tenkrat, když Tonlk byl
chlapec a sem přišel aloužit, někdo
byl řekl, že v těch truhlách je vč
no pro jeho nevěstu, byla bych mu
odpověděla, že ai ae mně dělá.blka
na. Nyní je tomu v skutku tak,
Toník si bere Bílkovu dceru.“

Jeětě toho dne dověděla se celá
vea, že je Bílkova Františka a Ben.
obalem Antonlnem zasnoubena. Kaž
dý co tomu divil, nikdo to netušil
a netřeba podotýkat a opakovat,
jaké to způsobilo řeči.

Brzy následovala svatba, pro—
šly ohldšk a Bllkovi aezvali tolik
hoatů, že by se jim nebyli vešli do
světnice ani do stavení, kdyby se
věickni hyli sešli. Však na avathy
ae obyčeině zvou i ti, o nichž se
vl, že nepřijdou a oni sami také
vědl, že se ueočekěvail. Žádá. to
tak zdvořilost a slušnost a poallajl
ae dary, jenž pak zaae ae splaceií,
když svatbu atroil někdo iiný.

Bouchal nepozval nikoho, že
na body u Bilků nepřispíval a otec
a matka tam půjdou a nim, již to
Bllkovům přislíbili.

Jednalo se před svatbou také
o to, ma-li býti muzika a ve vsi
se mluvilo, že bude a mual býti,
poněvadž prý taková ayatba bez
muziky ie neslýchana. Zeuicb ar
cil netančl a anad ani neuml tan.
čití, však budou tu mladenciadru
žičky a ti a nevěstou, jeni ai také
ráda akočl, bez muziky ae neobe
jdou. Při té príležitosti i mužům a
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ženém býva tanec a zpěv milý a
Oni též muziku budou žddati, aby
starý obyče' zachovali. Vždyť na
si budou p atiti všickni a zjednají
si ji jistě, třebas by nemotorný že
nich odporoval.

Lidé si přáli, aby také tohoto
dostali do kola a již napřed se
smáli, jak se bude ohánět a míétit
s nevěstou a s jinými mrštnými a
obratnými tanečnicemi. Tančit musí,
tomu tenkréte neujde a nevěsta
snad hned bude litovat, že mě mu
že, jenž již o svatbě ji děla hanbu.
nedovede se šikovně ani otočit.

V skutku i lekovi chtěli míti
muziku. Ani ženich proti tomu ne
byl myele si, že je mu to jedno, at
je nebo není. Když druhým na ten
ci záleží, on jim radost nepokazi,
ale sám tanci „sevyhne jako vždy
cky, třebas by byla jeho svatba a
všechny ženské i s nevěstou se na
něj s_esypaly.

Rekl to Františcc a hle, Fran
tiška se prohlásila proti muzice, vě
douc, že na ni Antonín nedrží a že
mu přijde vhod, když nebude.

Přemlouval ji, aby uchránila,
ale ona stála na svém a vymohla
to u rodičů, že muziku odepřeli.

Přátelé se tomu také podrobili
a cizí museli býti spokojeni, ačko
liv dost reptali a se zpouzeli.

Bílkova svatba byla tedy tichá
a proto přece dobře vypadla.

Zenieh ani k oddavkém ne
zjednal si parádu a měl šaty jedno—
duché & z hrubého sukna a doma
ušité, jaké obyčejně nosíval.

Nevěsta vystrojila se dle jeho
příkladu a také žadnou marnotou
se neozdohiía.

Mládonci s družičky vynikali
nad ně a oni nie si z toho nedě
lali, že se těmto přiřkla větší chvě—
la a sláva. U moudrých si předce
získali vážnost a sem velehný pan
vyznal, že ho svou skromnosti pře
kvapili. Znal ženicha i nevěstu a
držel k nim řeč před oltářem, v níž
vylíčil jejich hodnost.

Chovali se vždycky mravně a
ženich dokázal, kam to může při
vésti člověk piln a přičinlivý. Je
dítě chudých ro ičů, neposílali ho
ani do školy, nic na něj nepřiho
spodařili a nemohli přihospodařit,
jsouce živi z mozolů těžké prace.
K Bohu ho zajisté vedli, vypravo
vali mu () Něm. modlili se s nim,
naučil se od nich _katecbismus a
poznal svatou víru. Skolu si později
vynahradil sám aěemu se v ní vy
učuje mimo náboženství, všecko si
přisvojil. On čel ještě dále, vzdělaí
se a vzdělává se ustavičně, umí a
chce pracovat, je schopen vydělsti
si chléb vezdejší nejen rukou, ný
brž i hlavou, což mu zajisté slouží
ke cti. Co má, mě od sebe a má
ze sebe, není na to pyšný. mravy
jeho se nezměnily, zůstal prostým,
neúhonuým poctivcem.

Slova duchovního otce ženicha
v očích všech povýšila, i otec nc
věstin s oblibou na něj pohlížel a
když o nich zprávu dal matce, kte
ré nebyla |I'ítomna, že doma stro
jila oběd, radovala se s ním a je—
vila vděk za tak váženého zetě.

Velebný kněz pl'ijal pozváni
a dostavil se také k jídlu, což při
jiných svatbéch nečiníval, že při
nich bylo mnoho křiku a hluku a
kazily se muzikou.

Starý Bouchal a staré Boucha
íova se svateboíky sli také do ko—
stela a pak s hosty seděli u stolu.
Pan farář si je vzal k sobě a Bou—

obalová pravila, že se jí zde, jakoby byla na svatbě v Kani Gailcj
ské. Chtěla s Bílkovou rohiti v ku
chyni a pořád říkala, že by měla
pomáhat, ale nepustili ji a nedovo
lili, ahy dnes konala ňakou službu.
V kuchyni bylo bez toho ženských
dost a byla by tam jen překéžela.
Praci jejich rozuměla málo a ani
Bílkova neměla tam pořad co dě
lat, dohlížející k hostům do světnice,
přicházejic a odcházejíc.

Bouchaíové také dostala nůž a
vidličku jako druzí vzécni hosté,
ale ji stačila lžíce a nůž měla svůj,



tak nazvanou kudlu, vytáhla ho z
kapsáře a toho užlvala. S nožem
dlouhým a s vidličkou neuměla za—
cházet a myslila si, že je to jen
pro pěny a že by se v našela nad
svůi stav, kdyby to ta é do ruky
vzala. Ba ona to u sebe ani netr
pěla, museli to vzíti a děti jinému
a jl nechali kudlu. Však nepotí-e
bovala ani této, že skoro nic neje
dla, nemohouc pro pohnutí aradost.

Přala jiným a sice zvlášť těm,
co nebyli na svatbě a přiěli sem
jen na podívanou anebo na potrho
vačku, což se stávalo nejen od dě—
ti, nýbrž i od velkých Iidl, jenž si
chtěli vydobytí ňakou pochoutku.
Stali za dveřmi a za okny, vtlačily
se až do světnice a děti zalezly až
pod stoly. Tam čuměly, potrhovaly
a řikalo se o nich, že jsou na ču
mlku, ns potrhovačce. Dal jim,
kdo co chtěl, dostaly mimo kaěi a
hrách i kusy masa, vytiraly omáč
ky, schovali si do kapes buchty a
koláče. Všeho tu bylo hojnostaže—
hraci si hned s sebou přinesli hrn
ky, aby si do nich ukryli, co by
jim odjinud bylo vyteklo.

Stara Bouchaleva ovšem měla
na paměti, že na svatbách selských
bývala také mezi diváky a když ji
někter' ten hospodář a některá ta
hospo yně, u nichž nadenničila, po
dělili výsluhou, poděkovala se jim
úsměvem, strčila ji pod zástěru a
vzala si ji domů, aby i muž a syn
ji okusili.

Toník, když byl chlapec, také
chodil na svatby a mohl na ně
chodit jako jiné děti, jenž byly hc.
liat'si a pocházely třebas ze statků.
Nebyla to tedy žadná hanba anynl
on i matka na to zpomlnail. jsouce
na bohaté svatbě první mezi hosty,
ano majice tu svatbu sami.

Bouchalevá. rozdavě, cokoliv
na talíř se jl položilo, velebný pan
jí málo, ale bere mnoho a všecko
přepnuěti a ponechána ětědré matce
čenichové vedle sebe. Zajima a těší
ho jejl dobrota, pozoruje ji a vidí,
že nejvíc po dětech podruhů a na
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dennlků se ohlíží a jsou-li tu otco
vé a matky s nimi, podává. jim ty
největší podíly. Dnes pro sebe ni—
čeho nepodržl, srdce “dě, aby chu
dé oblaěila, cit ji k tomu nutl.

[ starý Bouchal má před se
bou talíř prázdný a neděli si žid.
ných zásob, aby je snědl později.
Neni to pýcha, nikoliv, je to vděč
nost k Bohu, bychme tak řekli, pan
farář to uznává., llhl se mu to a
druzi jako on si to vykládají.

Milý Antonín plesa v duchu,
že jeho rodiče si tak upřímně po—
člnajl, Františka se k nim liehoti
jako k vlastním, nazývá. je otcem
a matkou a oni ji musejí jmenovali
dcerou.

Bilek a Bílkova a viiickni pl'a—
tele si je také předcházejí a arcil
především k vůli ženichovi, jenž si
byl ziskal všeobecnou přízeň a na
klonnost, jsa milován a ctčn i od
duchovního pastýře svého, velebné
ho pana faráře.

Hedy se ukončily vesele, utě
šeně a spokojeně, mnoho hostů od
jelo a odešlo pozdě v noci a mne
ho jich zůetale až do rána.

Druhý den se k Bouchalovům
stěhovala nevěsta a ačkoliv to bylo
doma ve vsi, předce tam nenosili,
nýbrž., vozili její věci.

Zeny chtěly, aby si také na vůz
sedla, ale ženich se tomu směl a
ona s ním šla pěšky. Zeny ji depro
vodily a mezi nimi byla i matka
Bílková., jenž s dcerou jii doma se
byla rozloučila.

U Bouchalů přijali ie ženichovi
rodiče a opravdu srdečně pozdra
vili a přivítali předrahou nevěstu.
Již pro ni bylo všechno připraveno,
rozestavil se její nabytek, uložily
se její věci a každý se podivil, jak
hezky a jak pohodlně si Bouchal
zřídil svůj domek.

Otec s matkou jsou již ve svém
odděli-ném bytu, maji tam, co mi
vali jinde, kdyz byli v podružstvi:
postel, szůl, lavici a dvě židle mimo
truhlu, do níž zavírají své vlastni
ctvl, vlc nepotřebuji a nedali si od
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syna darovali, aby pr' to u nich
net—učilose a nehynuo nadarmo.
Kříž a několik svatých obrázků ar
cit neschází a jsou tu také staré
hodiny na stěně, jež otec Bouchal
dvakrát za den, ráno “. večer, na
tahuje.

Syn bydli naproti, má dvě svět
nice, z nichž jedna mu slouži za
thalcovskou dílnu a druhá za pří
bytek společný se ženou. Do této
přišlo její věno a je tam také, co
Bouchal již měl lepšího a vzácněj
šlho. Mezi tím vynikají knihy a roa
ličně nástroje, na něž Bouchal již
byl vydal mnoho peněz. Záleží mu
na nich nejvíc, vykázal jim přední
místo, vzdělává, učí se ještě vždy
cky jejich pomoci a zdokonaluje se
ve svém povolání co tkadlec i zed
ník. On nepřestal býti ani rolni
kem a že má. své pole a svou lou
kn, vynasnsžil se, aby z toho měl
i hodný užitek. Opravuje tedy, dě
la strouhy. hnoji & otec vše dle ra—
dy jeho vyvádí. Pracovali uměli
oba, ale syn nyní pracuje s roz
umem, přemýšlí, užívá knih & ná
strojů a půda mu vynáší víc než
těm, co při práci spoléhají se jen
na ruce a nic na hlavu.

Bouchal má také pěknou za—
lnradku a stromy v ní, založil si ji
sám a opatřil si i včeličky.

V chlívě mu stojí čtyry kusy
dobytka, dvůr je se všech stran u
zavřen zdí a všudy se nalezli po—
řádek a čistota.

Františka Bílkova dostala se
na vhodné místo, všichni to uznali,
ji preji štěstí, muže jejího vychva
luji.

Otec a matka. jsou spokojeni se
svým zetěm a on je spokojen s ni
mi se všemi řikaje, že předce ncj
radši by byl sedlákem, kdyby mohl
býti ňakým moudrým, velkým, vý
tečným a vzorným sedlákem.

Je mu líto, že v mládí neměl
podílu ná. velkém dobrodiní, co dě
tem poskytuje škola. a že napotom
nevycvičil se pro nějaký stav řádně
a dostatecne, aby v něm mohl vy

nikat. Začal toho mnoho a ve všem
mu něco schází, že nemůže prora
zit jako člověk ve školžch připra
vený. Dokázal dost, sám je tomu
povděčen. ale kdyby se držel jed—
noho a měl ducha obohaceného
vyššími zněmostmi a schopnostmi,
jež těžko ano snad nemožno jest
nabytí od sebe a ze sebe, byl by
dokázal ještě víc a zasloužil by jme
no „míst:-“, kdežto nyní až do
smrti zůstane ncdouk.

Jon vrolnictvi by to ještě při
vedl k větší dokonalosti a rad by
se mu zcela oddal.

Da-li mu Pánbůh děti, dd-li mu
syny, nebude šetřiti útrat, aby dobrý
a pevný základ položili hned ve
skolach a stavěli pak na něm dále,
vybravše si povolaní, k němuž mají
chuť a vlohy.

XI.
Uplynulo celých deset let od

svatby Antonina Bouchala s Fran
tiškou Bilkovou a ještě vžickni jsou
na světě-, co tenkrate živi byli a
vede se jim dobře.

Bouchalovi i Bilkovi rodiče se
starli, již málo mohou pracovat a
nežádá se na nich, aby pracovali.
Bývají každý (len v kostele, Bilek
tam má. svou stolici a v ni nedává
i starý Bouchal a stará Bouchslovš,
že je tam berou, volkvají a vodi
vajl.

Bouchalová se obyčejně posta
vila někam doprostřed kostela a
hle, z Bílkovy stolice na ni kývají,
aby přišla a'přisedla si k nim, což
ona vždycky ráda'učiní, že si u
nich v stolici hezky pohovi. Již
těžko stojí i klečí a ačkoliv jí ře
kli, že do stolice jejich má a může
choditi jako do své, předce se o—
stýchavě a musejí ji pobízet a nu
tit. Když kostel navžtivila s Fran—
tiškou, vzala ji do stolice tato a
když ve všední den vstolici je dost
místa, že tu není nikdo z mladých,
říkává Bouchalova: „Dnes vám ne
budu překážet“, a naloza se tu a
BílkoVou trebas sama. Vždy se za



to stydí, že je vselskě stolici, jako
by prý byla nějaká bohatě vý
minkařks, bo'í se, že jí to lidé bu
dou míti za é, aomlouva se, když
o tom s někým mluví.

Bílková se s Bouchalovou po
sluibach Božích často zastavuje
před kostelem, povídají si o dětech
a jedna je obvalí víc než druha.

Bouchalova to mě za velkou
čest, že ji Bílkova má za hodnou
své společnosti, osadníci jdou okolo
nich a pozdravuji je, sam pan fa
rář si jich všímá a nedělá mezi ni
mi skoro ani rozdílu. Sprostá žena
se diví, že ji Pánbůh již na světě
tak povýšil a již kolikrat z vděč—
nosti k Němu se rozplakala. Vždyt
prý si to aninezasloužila. Toník od
nich nami nic a přece se jim od
měňuje a elivy a štěstí jejich je
původcem.

Mladý Bouchal stará se o své
rodiče, jako by od nich pocházelo,
co mi, a vším hodlím je zaopa
třuje. Jsou pry jeho výminkaři,
chlubívů se, a mají se věru líp než
mnozi výmínkaři, jenž snad svým
dětem postoupili velké statky. Jedi
s ním ase ženou jeho njednoho stolu,
Františka jim přeje a přilepěuje i
když on není doma-, což se stává
často, zvlast v leté, že bývá, kde
všelijaké stavby se vyvádějí.

.le již mistrův společník a sou
čsstník, mě podíl na jeho zisku a
není píaccn na den, jako druzí zed
níci tovar či. Podnikají důležité vč
ci, stavi om , staví mosty, staví
silnice a že jsou moudří, opatrní,
schopní, vyplývá. jim z toho hojný
zisk a užitek.

Mistr se spolěhě víc na Bou
obala než na sebe a napřed on vše
cko musí proskoumst, vyměřitavy
počítat, než uzavřou smlouvy.

Ms'í—liprací na dvou místech,
dohlíží aidý při jedné a oba ve
dou ůčty. jež pak srovndvají.

Jednsva se jim také o velké
zásoby a tu musí Bouchal jezdit,
vybírat a ku vat a mistr dava pe
níze, že mě již větěí bohatství.
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Bouchalovi také přibýva a to
tím víc, že vydělůvě i v zimě a si
ce tkaloovstvím. Tn otec a matka
soukají, aby měli také co dělat, a
v letě hospodaří doma s Františ
kou, jel pečuje o pole.

Bouchal si nyní drěí jednoho
konlka, jezdí sem a jezdí tam, kde
je přítomnosti jeho zapotřebí, kůň
s pschoíkem se vrací domů a on_
často mnoho dní zůstůvě v cizině.
Zatím se odbýva polnípráceakdyi
Bouchal jinde pořídil, co chtěl,“ a
cholek s koněm zase pro něj go
jiždí.

Frantiěce se po muži stýskůva
a již mu vyznala, že by to těžko
vydržela, kdyby neměla u sebe je
ho rodičů. Je ze selského statku,
na praci selskou zvykla a lituje, že
muž není sedlákem. Arciť mů nyní
víc příjmů, ale jemu by i_rolnictví
víc vynděelo než jiným, že mu roz—
umí a zastával by je dle novějších
pokroků a zásad. Věak mají jen
jedno pole a jednu louku, to mu
nestačí a on musí síly své jiným
úlohám věnovat.

Františka není nikdy bez za
městnaní, ano mi. ho pol-sd víc a
víc, že se rozmnožuje jejich rodina.
Bůh jim dal již tři děti, dva syny
a jednu dceru & nejstaršímu hochu
jde již na devatý rok. Arciť chodí
do školy a chodí do ní i sestra, již
minulo šest let.

Doma 'e vychovavsjí matka a
babička a dědeček jim omahů. O
tec vychovaní jejich ří , poroučí,
zakazuje a věickni ho poslouchají.
Ano on je také učí a když není v
díle, nabývá se s nimi nejvíc vzdě
lsvaje jejich rozum a jejich "srdce.

Pamatoval si a ví jeětě dobře,
že jediným učitelem a jedinou uči
telkou v mlůdi byli jeho otecajeho
matka a že od nich nenaučil se nei
modliti se a znáti Pina Boba.
Prospělo mu to, větipili mu do duše
víru a ta si posud se tam zacho
vala.

I dovoluje matce, ano prosívů
ji, aby ona vnukům to samé dobro
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dini prokazovala jako jemu. Babič
ka kollha, chová a jak mile dčti
začaly mluvit, modlí se s nimi avy
pravuje jim o Pánu Bohu. Pozná
vají svatč náboženství také od ní a
hle, než jim nastala škola, mají v
hlavě přední částky katechismu.
Však ony je mají nejen v hlavě,
nýbrž i v ardci, pochopujl je, roz—

. umějí jim, že nyní babičku a dě
dečka od orují matka a otec, jenž
vše. dů la nšji pojímají a do všeho
hloub pronikli, rozeznávs'ice pod
statu od skořábky a smysl,od slova.

Bouchalovy děti nikdy ve ško—
le nescházejí a jsou nejbedlivčjší a
nejpilnčjší mezi všemi. Činí také
nejlepší pokroky a otec chce, aby
je činily, jaa panu učitelovi a panu
faráři povdččen, když je k učení
bodnč přidržují.

Však není zapotřebí přidržovat,
pobízet a nutit jich k učení, ony si
chut k tomu již přinesly : domu,
otec a matka ji v nich zbudili.

Starý Bouchal, dčd jejich, ří
ká: „Já měl syna také do školy o
aílat, když byl malý, nyní to na lí
žím, ale tenkrát se mi to zdálo býti
zbytečné, nepomyslil jsem ai, že bu
de víc, než já jsem, nádenník apo
druh.“

Stará Bouchalová, babička dětí,
k řeči této přidávala: „Našemu To—
níkovi bylo souzeno státi se něčím
jiným, at do školy chodil neb nc
chodíl, vůle Boží ae vyplnila, on ai
pomohl sám a přivedl to dál, než
děti z vyšších a bohatších stavů.“

„Každému by to nešlo,“ mínil
Bouchal, „Toník mčl nadání a zmoc—
nila se ho touha po zvláštnostech,
již nemeškal následovat.“

Předce oba litovalí, že jejich
syn nevzdělal se ve škole, mohl to
přivesíi ještč dal a mohl umčt, co
umí, bez toho velkého namahání,
co ho to později stálo. Proto nyní
vnukům svým školu přáli a školu
odporoučeli a měli radost, když v
ni hodnč prospívali.

Starší syn Antonínův jmenuje
se Vácalav, mladšímu říkají Vojtech
a dcera sluje Ludmila.

Vácslav : Ludmilou jsou ško
láci a babička si je často zvědavě
prohlíží, jak prý jim to krásné sluší.
Vácslav na knihy a papíry má ka—
belu, Ludmila košík a když jdou
do školy, vždy jsou oblečeni jako
ve svátek, jak babička říká. Chtívá
jim šaty spravovali, vidí-li v nich
ňákou díru a díra v nich musí býti
hodně velká, aby ji babička videla.
Malé díry si ona nevšímá a na vel
kou dlru dává záplatu ještě mno
hem větší, aby prý se okolo nero
zežrala.

Víme již, že Toník, její a a,
měl záplatu na záplatč, když yl
malý, a že je přišívala hrubou nití,
velkou jehlou a dlouhým švem. I
vnukům by dávala takové, kdyby
to na její chuť a vůli přišlo a ako.
ro se zlobí, že jí v tom Františka,
matka jejích, brání. Tato je do ško
ly poaíla bez zaplat na šatech a
přišije-li jim na šaty, co noal doma,
záplatu nama, dělá to tak řádně. že
to babička za záplatu ani nemá,
poněvadž prý ji není lze rozeznat.
Jí se za zá latu hodil každý kus,
at byl jakákoli barvy a že Františ
ka vybírala, měla jí matka za zlé
soudíe, že je to zbytečné.

Také jí vytýká, že děti dost
nechrání před zimou a myslí, že by
jim bylo víc teplo, kdyby měly na
šatech víc a tlustších a ailnčjšieb
záplat. Však syn je chce otužiti a
aby jim neb lo zima, jedná jim .
radši šaty teplejší, než aby se spo—
lehl na záplaty, jenž b je a jenž
by ho zostudily. Vždy není chu
ďas, není žebrák a matka jeho to
již pochOpila často o aknjíe: „Naše
děti jsou jako pans 6 a panským
dětem se v skutku vyrovnajl.“

Malý Václav již čte a píše, že
se tomu každý diví a nejvíc se diví
babička, majíc ho za dítě, jemuž
prý dal Pánbůh hlavu, jenž se nedá
koupit ani za tisíce.



Sestra jeho Ludmila nemá horěí,
neboť se ji! také do toho učení
pouští, ie člověku zůstává rozum
stát, když ji vidí a slyěí.

I ten klučina Vojtěch je velký
mudrlant a jak mile se dopldil kří
dy, ěmárá po lavicích a nadělá třebas
uhlem na podlahu rozličných čár e
háků, to to věru vyhlížíjako písmo.

Bsbičce se to mit zdá býti
písmem, ie psáti neumí a písmo ne
rozumí, a když ae dívá na ísmo
skutečné, jsou to také v oěío je—

jích l;“ čmáry a ěkráby.ojtiěek již také maluje obrán
ky, dělá panáky a tatrmany a ba
bička je má za velmi krásné. Ať
si je nos větší, než cela hlava a
hlava větší nei celé tělo, babičku
to nemýlí a kreslí-Ii Vojtěch zvl
í'átka, hádá třebas, že je husa, co
on jmenuje koněm.

Bouchalovy děti uvykají dome
především na pořádek, jenž se i od
nich žádá jsa zaveden do veške
rého hospodářství. Muse'í se mu
podrobiti bee výmínky, k yž je čas,
jedí, modlí se, racují, hrají si, jdou
do kostela a j co do školy, nikdo
jich nepotřebuje napomínat, pobízet,
nutit, trestat. Co poručil otec a co
poručiía matka, to se stane bez od
poru a co jeden neb druhý zaká
zal, to zajisté se opcmine. Jen ros
kasd a zákazů babiččiných se ně
kdy nešetří, že je babička tuze sho
vívavá a povolná, ele kdyi jsou
přítomni otec neho matka, neopo
váží se ani čtverák Vojtíšek nevyo
plniti babiččiny vůle a přealech
nouti slov jejích. Podváděti, zapí
reti, lháti dětem Bouchalovým do—
konce se netrpí, ba oni to ani ne
umějí, ie u nich ae nemluví než
pravda a nejedná než upřímně a
a poctivě. Arcit již poznaly, ae pl'e
svědčily a vědí, že tak nemluví a
nejedná všudy a to se jim vysta
vuje za výstrahu a za příklad, jak
jest to ošklivé, eáhubně, hříšné.

_ Bouchal své děti vede k etl-íd
mosti a šetrnoetí, již sám miluje, a
naučil je nevážiti si nápojů, za něž
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se v hospodách vydávají peníle.
Jiní lidé je dětem vychvalují1 na
ně iim dělají leskominy, jimi jim _
přilepěují, on jim je dává okusit,
aby se jim zprotivily a apíčily a u
kasuje jim ty, jeni v epiletví ne
moudrých a špatných činu ee do
pouětějí.

Peněz je škoda, když za uby—
tečné, snad škodlivé věci se vyha
sují, člověk je vidělá těiko a má
jich užívati k dobrému.

Mladí Bouchalové nepromlaejí
ani krejcaru, aby o tom rodiče ne
věděli, nýbrě spoří e letí-í a kdyi
mají větší, menší částku pohromu
dě, jednají si již umí, co jim můie
prospěti.

Zvíáět Vácalav, to jest nejstar
ěí, se v tom ohledn vyznamenává a
má již několik knih a malých po
třebných nástrojů, jež ei koupil za
vlastní peníze.

Učitel ho cvičí také sonkromně
a otec mu rád víc platí, aby se mu
odměnil. On chodí i na tam k ve
lebnému pánu a učí se tam, čemu
učitel nevyučuje, a aby pokročil v
nábožnosti a ve službě Boží ee stal
horlivým, doprovází velebného pána
]: oltáři a je jeho nejmilejším mini
strantem.

Otec i nám svým dětem dává
úlohy a ráce jejich prohlíží a je
odhodlán ácalava poalati na študie,
až k tomu dospěje.

Po desíti letech ětastného man
želství obdrželi Antonín a Františ
ka od Pána Boha jeětějednoho sy
na a dali mu při křtu svatém jmeno
Prokop.

Mají tedy již tři syny a otec
říká v žertu: „Všichni budou co
jsem já.“

Starý Bouchal také říkával, ie
Toník bude, co je on: nádenuík a
podruh.

Toník nádenuík a podruh není
a čím budou jeho synové?

Toník to vysvětluje takto.
()n je rolník, tkadlec a zedník.

Z jeho synů vyvolí si každý jen
jeden stav, aby se mu mohl oddat

. 51.
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zcela a přivedl to v něm dál než
on. Arcit k němu musí míti
chut a vlohy a otec si umínil, že,
co na něm jest, to i ono v nich
povzbudí pečlivým vychováním. O
statně se spolehě na Pěna Boha a
dě-li zdaru, uskuteční se jeho na
děje.

XII.

Ve vesnici Nioově je na pro—
dej velký statek. Vyhořel tam sed—
lák Vychytil, o němž jsme se do
ětli v lonskěm kalenděři Moravanu
v povídce: „Pozůstalost bohatého
pijaka.“ Již nemůže dům svůj vy
stavěti, že mu schází prostředky.
Pil, utrácel, dělal dluhy a nyni mu

již nikdo nepůjčí. Je přinucen sta—tek prodat a prodal 0 i s otcem,
jenž má na něm pojištěný výmínek.

Kdo koupil vyhlaěený statek
Vychytilův?

Koupil ho Antonín Bouchal, o
němž zde letos vypravnjeme.

On se tedy stal v Nioově Vy
chytilem, ačkoliv mě 'iné jméno.
Statku jeho se od ddvnych časů ří
kalo „u Vychytilů“, že ho měli v
držení Vychitilově, a říká se mu
tak posud, že domácí i cizí to mají
ve zvyku.

Bouchal se do Nicovs nemůže
hned řeetěhovati, že by tam ne
měl k obydlet. Napřed si musí vy
stavěti shořelý dům a pak teprv o
pustí vesnici, kde se narodil a kde
stravil minulou částku svého života.
Jeětě jsme ani nepověděli, jak se
jmenuje a nebylo toho třeba. Po
víme to nyní, aby milí čtenáři snad
něji se na rod Bouchalův mohli
vyptat. Bouchslové jsou z Konopic
a z Konopic do Nicova není dál
než dvě hodiny.

Antonín Bouchal neměl tedy
do svého nového domova daleko a
dal se hned do stavby, když sta
tek Vychytilův přešel na něho. Byl
zedník, spoluúčastník misírův, měli
zásoby, měli svůj lid a v Nicově
u Vychytilů vyrůstaly zžklady a
zdě jako ze země.

Stavení bude zcela jiné než
bylo, větší, pohodlnější a pravidel
nějží. Brzy je dostali pod střechu
a mezi tím činili přípravy truhlaři,
zámečníci, tesaři a kováři. Šlo ry
chle jedno po druhém, čeho dřív
bylo třeba, dřív se udělalo, záhy z
jara začali stavěti a v letě již kli
dili do svých stodol.

Bylo teplé a jasné počasí toho
roku, nová budova čerstvě vysý—
chela a na podzím dosednul na ni
Bouchal se svou rodinou.

Je věru výtečně, hezká. a dů—
kladně a mi. jedno poschodí, co jí
děvě podobu malého zžmku, jak ji
lidé 'iž skutečně nazvali.

Řehoře jsou také pokoje a ač
koliv v nich není žadné nědhery,
přece velmi aluěně jsou upraveny.

Dole je velká světnice, tak če
ledník, a jsou světničky malé, z níž
jedna mě sloužiti za byt starému
výmínkěři Vychytilovi. Jsou tu také
komory, špižírny, kuchyně a sklepy
a vzadu na uzavřeném dvoře jsou
chlívy a chlívky, stodoly a kol
níky.

Bouchalova žena Františka nej
víc se raduje, že bude na sta'ku
hospodyní a selkou. Bylo to její
přění, jak víme, a nyní tak stkvěle
se vyplnilo. Mužovi se také stala
vůle, nebot i on chtěl býti sedle.
kem a nyní je jeho statek Vychy
tilův, největší v celé krajině. Dal
za něj věecky hotové peníze co měl
a ještě si udělal dluhy, však prodal
svůj domek, louku a pole v Kono
picích a _skoro vžecko zaplatil.

Arcit mu bylo líto milého dom
ku, na němž se stal svým pánem.,
ale byl zedník, vystavěl již domu
víc, líbily se mu a s každým se
musel rozloučit, aby ho jiným po
nechal. Učinil to i se svým domem,
stěhuje se zase do svého, kde do
končí, dě—liPánbůh povolání svého
života.

Otce a matku si Bouchal vzal

s sebou a bude nyní míti dva víšmínkěl'e a jednu vymínkdřku, je
jim říká.



Otec i matka znají statek Vy
chytilův, často o něm slýchavali a
starého Vychytila vidívali osobně.
To byl sedlák, jemuž tu nebylo rov—
ného, měl bohatství, stal ve vážnosti,
činil dobré, komu mohl, lidé o něm
i v Konopicích vypravují. Zvlášť
žebráci roanesli jeho chvalnou po
věst a Bouchal a Bouchalovů si my
sll'vali: „Vychytil stojí nad námi
tak v soko jako slunce nad zemí.“

le, nyní je Antonín je'ich sim
Vychytil, patří mu Vychytillův sta
tek a starý Vychytil je s nimi na
výmlnce.

Mladý utrácí, co zbylo r. vel
kého jmění a žije v spolku s nešle
chetnou ženskou. Jde to s ním dolů
a s jejich synem to jde nahoru, každy
si připravuje svůj osud, jeden ne
štastný, druhy štastný.

Jim je u syna blaze, nedědil
po nich statek, nýbrž zmohl se na
něj sám a koupil si ho na vydělané
peníze a předce se stará. o své chudě
rodiče, jenž se o něj starati nemohli.

Vychytilův syn otce i matku,
od nichž měl všecko, zavrhl a opu
stil, žadného slitování a milosrdenství
s nimi nemaje, ačkoliv mu oni da
vali a přáli a mu byli po vůli hned
od dětinství.

Arci! si ho sami pokazili sho
vivavostl a dohrotou svou, matka
chybu již zaplatila smrtí a otec v
stáří je odevzdán cizým.

Díky Bohu, že jsou to dob"
a ělechetní lidé a bude se u nich
míti líp, než by se měl u vlastního
syna.

Starý Vychytil bydli sám pro
sebe topí se mu, mě všecko pohodlí,
ji u stolu nynějšího hospodáře. O
statní výmínek dostava pořadně, dě
la si s ním, co chce a k práci se
nepřidršuje žádné. Předce pomáhá,
dohlíží, chce býti a je v skutku
užitečným.

Antonín si ho váží, Františka
též s zachazejí s ním zrovna tak
laskavě jako s otcem.

Je nejradši sám a bere si k
sobě bývalého svého nědenníka jenž
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na statku nase nalěza výživu, když
chce míti společnost.

Chodí pilně do kostela, starý Bou-_
chal a staré. Bouchalova s ním a
že již v stolici Vychytilově, jenž
jest v předu u oltal'e. nechce seděti,
sni tito do ní nejdou, aby prý se
nad něj nevyněšeli.

Však vyhýbá. se jí i Antonín s
Františkou, nejsouce hrdí a pyění

a nebažlce fo přednostech předdruh mi osa níky.
dyž Vychytil svůj život do

konal, Bouchal a Bouchalově ještě
byli na světě, ano oni přežili i Vy
chytila syna, jenž pojav na manžel
ku hldnici, na. níž se byl uvázal
hrlšuým spojením s'nl,přišelo všecko,
ootuul se na mizině a od almužen
závisel. Podporovali ho nejvíc na
statku, jenž jednou patřil jemu, ale
uapraviti ho nemohli, pil až zahy
nul a jako otec od Vychytilů byl
pochován.

Otec Bouchal a matka Boucha—
lovó. dosáhli vysoký věk a umí-eli
brzy jeden po druhém. Nikd ne
omrzeli syna a nebyli mu o tlžni
ani tenkrat, když jim všechna síla
již byla došla. Přičinili se, dokud
mohli a prace jim byla potřebou,
že se k ní jako narodili, jak Bouchal
říkal. Zastavali pořad míň a míň a
konečně se již jen piplali, nechtlce
zcela uahůlet. Radi by si chleb svůj
zasloužili až do smrti, jsou nadan—
uíci a zůstali nědenníci, ačkoliv je
s n na velkém statku mi u sebe.

adenničl nyni u něho, však již po
znali, že mu málo prospívají a že
je živí z milosti.

Pravili často: „Museli bychme
žebrat, kdy bychme syna a sice ta'
kověho syna neměli.“

Syn míní: „Jsto láska, co vam
prokazují, ne milost, jste rodiče a
moji výmlnkaři, Bůh mi ožehnal,
davam mu a toho úroky, Když vas
mám u sebe.“

Chtěli někdy, když bylo tune
pilno, zůstati doma a nejíti do ko
stela, ale syn je posílal řlkaje : „Jděte,
jděte, však my si zde pomůžeme.
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Výmínkař v kostele nesmí scházet,
on se modlí, když druzí pracují,
modlí se také za ně, nepracoval se
stím již dost, pracuje ještě pí-ede
mší svatou a po mši svaté, ve všední
den je v kostele celého domu za
atupcem. V neděli a ve svátek jdou
do kostela všickni a výminkdl' může
třebas zůstati doma, aby někoho za
stoupil, kdo by do kostela nemohl
pro službu, k níž i v neděli a ve
svátek je povinnen.“

Bouchal a Bouchalova chodíce
ve všední den do kostela, jednali
tedy co praví výminkeři a velkou
čest si z toho dělali. Js0u výmin—
keři na statku a lice na statku
Vychytilově, jenž jest na osadě nej
přednější. Bůh je povýšil, větší
štěstí je nemohlo potkati, nesasloužili
si to, jsou vděčni Penn Bohu i synu
a nyní za syna a za celou rodinu
jeho orodují v nebesích.

Antonín u Vychytilů to přivedl
věru daleko, ano přivedl to dál,
než sám doufal a očekával.

V chytilův statek byl zanedbůn,
starý chytil hospodařil na něm
jako je o předkové; co dal, to dal
a on daval mnoho, že byl velký a
dobrý. Vzdělat a zvelehit ho Vy
chytil neuměl, ba on ani nevěděl,
že 'o to možné. a držel se zdědě
nýc pravidel.

Vychytil syn statek svůj kazil
a mařil, prodával dobytek, neměl
hnoje, neměl nil-adí, hubií lesy,
všecko promarnil a nic nekoupil a
nic nezlepšiL

Statek. b 1 na mizinš, když ho
převzal Bouchal, však ujal se ho
moudře, nelitoval nákladu, zvýšil
jeho výnos. Strčil do něj mnoho,
ale dave mu to naZpžtek stonesobně
a mk od roku poskytuje větší ú
roky.

Nejedno dílo a nejedna oběť
teprv po letech se vy latí; lesy,
sady, zahrady, co založ" a strom ,
co nesazel, nepřinášejí hned nžitek.
Pole a louky jsou vděčnějěí a Bouv

obal z nich již klidí jednou tolik,
než nekožtík Vychytil.

Vzdělavá ae, skouma ustavičně,
činí pokusy, čte v knihách, chodí
na zkušenou jinam, radí se s vý
tečnými hospodaří. Již si zavedl
jiný pořádek, než ve vsi panuje,
již seje co se zde nesívalo, již má.
semena, jež obdržel z daleka, již
chovů dobytek, jak' mu byl .od
znalců odporučen. racuje bez u
navení, vše ll vyměří,vypočítá, za
píše a každý rok si přiděla kus
dobré půdy z neúrodných past
víěťat.

Manželka ho podporuje, je mou
dra jako on, pokračuje s časem,
není nad ní výborně'ší ,hospodyně.

Oba jsou živi s romně, varují
se parády a jiných marnosti, neza
kládají si na hospoth 9. muzi
kdch. nevyhazujl peněz za drahé
nápoje.

Bouchal anebo Vychytil, jak
mu nyní říkají, ještě se nosí po
sprostu a již nebyl vážnosti doma
i v cizině, jaké praví Vychytilové
nikdy nepožívali, ačkoliv jednou
sláva jejich b la velká..

Jako ro iče tak si počína'l i
děti. Nejstarší syn Vacslav byl ěn
do realných a technických škol,
Vojtěch do těch samých škol na
stou il po něm aProkop, když do
rost, prošel školy hospodářské.

Otec rolník nepřestal býti ze—
dníkem ani tkalcem a synové roz—
dělili se do jeho řemesel.

Václav je zedník a neprovozuje
nic jiného, stal se mistrem, stal se
vyhlášeným stavitelem a otec mu
odevzdal všecky své práce v obo
ru tomto.

Vojtěch na počátku dělal za
stavem, dostal se do dílny tkalCOv
ské, pán poznal jeho schopnost a
učinil ho zprůvcem. Po čase pře
vzal dílnu sim, řídí jiohratně, ve
de znamenitý obchod a oplývá bo
hatetvím.

chmladěího syna Prokopa po
držel sí otec doma a je sedlák a
rolník jako on na statku Vychytilově.



Již přikoupili polí, vyrovnají se
větěím statkéřům a jsou skuteční
a opravdoví pani.

()tec již zanechal zednictvíi
tkalcovství, když k tOmu i onomu
byl dochoval iyny a je nynjsman
želkou svou u Vychytilů stastným
výmínkůi'em.

Věak předce jeětě porouěí, robí,
stara se o časnýi o duchovní a
věčný prospěch svého rodu.

Dcera Ludmila vycvičila se
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že v hospodářství polním nalézá
potěšení jako matka.

Synové si vzali za manželky
schopné a ctnostné nevěsty. wc
slav, zedník stavitel, mů v městě
dům; Vojtěch, tkadlec fabrikant má.
svou dílnu a Prokop rolník mé sta
tek Vychytilův.

Věichni vědí, uznávají, že jim
k tomu dopomohl otec a jsou mu
vděčni a jestli jim jmění ieště přl—
byde, což zajisté lze očekěvat, bude

také ve školách a sice dívčích a. i to dědictvím a pozůstalostí syna
již je provdána za hodnéhosedláka,\ chudého nidenníka.

O zlaté Praze.
Zpomínéme-íi sobě na Prahu,

tane něm na mysli dvojí obraz této
královny vlastí našich. Jest to pro—
devěím Praha stověžatá s tou ča
rokrůsnou polohou a znamenitou
výstavností, město naše krůl0vské,
je! čítáme a chloubou mezi nejkrá
snější měata Evropska. — Jest to
za druhé Praha historická, ve kte
réěto kaědý kémen historii hlíně,
dějiny alavy a poroby národa na
šeho. Duch Libuěin, bohatýrskě

ostavy Přemyslovcův, k'rvavý ka
lich Husitův, doby rozbroje a ža—
lostného úpadku, jakož i jití'enku
krůsnějií budoucnosti nad Vyšehra
dem vzcházejlcí — věe to jako ble
okem projede mysli při zpomínce
na Prahu.

Za dob minulých ale jiný jeětě
obraz přikouzlilo jmeno Praha před
zraky pritel i nepřátel našich. By
Istě Praha častokráte skladištěm
bohatství a nadhery králův a císa
l'ův, nepřebernou pokladnici skvo
stů nevídaných, sídlem umění a
přepychu béječného. Tak za Pře
mysla Otakara II. kréle zlatého,
tak Za otce vlasti Karla IV., tak i
pozdějí jeětě za Rudolfa II., tohoto
uěence na trůnu.

Pojem bohatetví tak úzce slou
čen byl s Prahou, že jihoslované

posud jmenuji hlavní město krt
lovství Českého „zlatou Prahou.“
Proto ovšem byla Praha žádoucím
cílem věech cizozemských lupičů,

oklady její rozveieny co bohatě
kořist do všech uhlů světa, a tak
se stalo, že důkladné věda dob no
vějších v cizině étrati musí po
zbytcích dávné sl v , vzdělanosti
a nadhery vlastí č ých.

Za tou příčinou podniknul i
historiograt Moravský Dor. Beda
Dudík r. 1851 cestu do Švéd, a
podařilo se mu nalézti mezi mno
hem jiných veledůležitých pamatek
historických i podrobný seznam
všech pokladů a vzécností, které
r. 1648 Švédové Prahy se zmocnivšl
v'tak zvané „Rudolfově komořepro
umění a vzácnosti“ nalezliaco ko—
řisť válečnou do védska odvezli.

Chcemet přehled věcí těch i
čtenářům „Moravana“ podati, aby
i toho neznali. že nenosí Praha
darmo název „Prahy zlaté.“

Seznam pokladů královské ko—
mory Rudolfovy drem. Dudíkem v
zámku Wrangel-ovu v Stoklosteru
nalezený uvadí nús do ětyr veli—
kých síní, do nového a španělského
aslo, do zbrojnice ano i do varné
pisérny Císařské na Hradě Praž—
ském, aby nús obeznámil so viemi
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skvosty, jež od zakladatele komory
císaře Rudolfa 11. až do Ferdinan
da 111., tedy asi od r. |1576—1648
tuto nahromaděny byly.

V první síni uloženy byly ve
20 skříních a na 9 stolech, roze
stavených ve výklencích oken, né
stroje hvězdářské iměřické, stříbr—
né nádobí, rozmanité věci ze zlata,
drahokamů, ze slonové kosti a z
perletě; drahocenné náčiní lovecké
a jezdecké, erské a indické nářadí
a zbraně. a skříních rozestave
no bylo 93 starožitných i novějších
soch z kovu, ze sédry, alabastru a
mramoru; na prázdných místech
stěn pak skvěle se jedenáct veli—
kých obrazů.

Na stolech a ve stolech byly
rozdivné věci z perel, mušlí, z rudy
stříbrné azlaté, přebohaté to skvo
sty až do dvou centů tíže, turecké
listy, železné nastroje, zapalovací
zrcadla atd., nad nimi 20 obrazů
kovových a 13 jiných maleb, a
mnoho skvostných zrcadel. U pro
střed světnice stálo 7 uměle praco
vaných hodin, okrouhlý stůl český
mi 'aspisy, granáty a zlatem vy
k aný, na němž jednorožec ležel,
uměle ze železa shotovené čidle,
dvě sochy mramorové a rozličné
jiné umělecké věci.

Druhé síň obsahovala 6 skříní,
v nichžto na odiv vystaven porcu
lán a rozličné krásně malované né
dobí hliněné. U stěny: Císaře Ru—
dolfovo poprsí a kůň; obé z kovu;
blíž oken jeskyně z koralů a jiné
nerosty.

Třetí síň měla rovněž 6 skříní,
v nichžto umělecké obrazy'_ malo
vané, kreslené, vyšívané, vyřezá
vané, v miniatuře (drobnomalbě),
na pergamenu, ve zlatě atd. -- pak
toule, šípy, rolničky, turecké závoje,
praporce ozdobeny zlatem a per
lami, jakož i knihy s rytinami ve
mědi atd. Uprostřed síně stalo stří—
bro pro kaplu, pozůstávající z vel
kého, stříbrného dřevem ebenovým
obleženého oltéí-e, z velikého stři
brného kříže a dvou jiných podo

bných prostřední velikosti, 6 vel
kých stříbrných, silně pozlacených
svícnů, a 6 jiných menších taktéž
stříbrných avšak nepozlacenýcb,

tak ze tří stříbrných, pozlacenýchalichů, z konví, kropeuek, zvonků,
dvou malých obrázků v rémcích
dřevěných jemným stříbrem otěh
nutých atd., pak mumie je na, a
rozličné ti ury ze sédry. U oken
„truhla z ůže ambrové“ vyšívané,
se zlatým kováním; uvoitř rozličné

ěatstvo ze španělských vonnjchkůží atd. Při stěně: Císare Ru ol
fovo poprsí z kovu na podstavci z
černého mramoru, obrazy kovové,
velký globus (zeměkoule) aj. v.

Čtvrté světnice sloužila za pří
rodnický kabinet. Tu byly kostry
cizých zvířat, rohy, kůže, lastury
std., však i „veliké. kniha, již za— "
zděný mnich Broumovský napsal,“
pak zrcadla a stoly ku hře.

Ve zbrojnici bylo na 170 až
180rozmanitých drahocenných střel
ných zbraní, mnoho pobočních se
zlatými a stříbrnými rukojetmi,
zbroje lovecké, 8 mečů pepravných
veliký meč od papeže Řehoře XIII.
císaři Rudolfovi věnovaný meč z
Morav , (Hradištšti měětané místo
daní každoročně odváděli meč v
ceně 30 dukátů, kteréžto výsada
jim od kr. Vladislava r. 1472 za
odměnu věrnosti udělena byla.) dý

ky, graporcz, lebky, ětíty, pancířea t.a t. .
V písérně císařově bylo 50

malých a velkých překrásně malo
vaných obrazů, pak 20 sošek bron
covych & kovové socha Themidy.

Ve španělském sélu stély roz
ličné stroje hrací a varhany, veliké
zrcadlo ocelové, 3 postele zlatem
a perletí zdobené, stůl s mosaznou
plochou, na nížto podobizna vévody
Sasského vyryta byla a p.

V novém sélu .qu pět soch
kovových, mezi nimi poprsí krale
švédského, indické židle zlatem zdo—
bsné s p.

Obrazů rozvěěených v místno
stech těchto bylo 764, mezi nimiž



byla umělecké. díla nejvzácnějiiho
druhu.

Tot jen ovrehný přehled vel
kolepébo pok adu, jenž se nalezal
na královském bradě Pražském,
když Svédský general Konigsmark
hradu toho,jakožicelé Malé strany
se zmocnil. Stalo se to následovně:

Arnošt Ottovalský rytíř Fran
kovský, bývalý důstojník ve vojště
císařském přiěed o všechno jmění
své právě když Švédové dobyli
Chebu, darmo u císaře Ferdinanda
o podporu se ucházel. Ze msty stal
se zrádcem vlasti a uchýliv se do
Chebu nabídnul se Kónigsmarkovi
službami svými. Tento mileržd ho
přijal i velitelství pluku jednoho
mu přislíbiv. Za to sosnoval Otto
valský plén, jakby nejsnáze města
Prahy dobyti lze bylo, použiv při
tom známosti svých 0 městu a o
pevnění jeho. I nabízel se Kůnigs
markovi, že sám chce branný lid
do Prahy vésti a beze ztréty jedi
ného muže menší město Pražské i
s hradem do rukou mu dáti.

Po dvě noci času letního v le
sích odpočívajíce spíchali na to
Svédové ku Praze, rozhlésivěe o
sobě, že proti Loktu táhnou. U
města Rakovníka zanechal Kónigs
mark všechna děla i těžké vozy,
všechny cesty ku Praze pilně etl-Ici
dal, a přejde Berounku a v lese
tři míle od Prahy vzdéleném po
celý den se ukrývaje za večerního
soumraku ku Praze přirazil a pod
samé zdi městské u kléštera Kapu
cínského nepozorovaně se dostal,
kdežto nasypané hlína a. lešení zed—
níků tuto část ohrady pravě staví—
cích přístup do města usnadňovaly.
Ottovalský se stem mušketýrů po
spíěil k samým ěancům, uchytiv
strážníka od něho heslo vyzvěděl,
bez hluku ho skolil, stráž přepadl
a pobil a jsa již ve městě ku bré
ně Strahovské pos íchal, kteréž
násilně se zmocniv Řónigsmarkovi
o tom návěští dal. Tento vtrhnuv
do města obsadil je vojskem a
každého, kdobykoli z okna vyhléd
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nul, nebo na ulici se ukázal bez
rozdílu zastřeliti rozkázav prodral
se, ani Pražané pravé dospévali,
až ku bráně na mostě, kterouž
taktéž obsadil. Udalo se to mezi
3. a 4. hod. ranní dne 26. července
na den sv. Anny.

Mezi tím podařilo se prapo—
rečníku pluku Valdšteinova Při
chovskému ač smrtelně raněnému
o děsných událostech v noci se
sběhěích zpraviti Staroměstské.

Ovšem že ihned ku zbraním
séhéno a všech příprav činěno, aby
alespoň Staré a Nové Město uha
jeno bylo.

Tu pak hlavně ětudenti sta
tečnou myslí se vyznačili, an každý
kdo zbraní vlédnouti mohl na va
lech města hajiti pomahal. Kojili se
Pražané tou nadějí, že snad ale
spon hrad Pražský ubréni se Švé
dům; avšak okolo 9. hod. zahu
čely tři rény z děl do města, z
čehož poznali, že i hradu i krélov—
ské zbrojnice nepřítel se zmocnil a
věechny potřeby vojenské opanoval.

„Tehdáž“ dokládá Beckovský,
(z něhož tuto z ravu čerpáme,)
arcibiskupa Pražs ého, Sv. Ř. C.
kardinála Arnošta hraběte—zHar
rachu, také král. místodržící ajiné
pany v menším městě pražským
Švédové javše, je podle libosti

šacovali, kostely a kláštery lu ili,
z císařské konat-komory všechny
drahé věci, také z knibérny všecky
knihy pobrali, zlost nepřítelskou
provozujíce a věechny kořisti do
Švéd poslali.

General Kolloredo, komandant
Pražský, jemuž ta neěfažtné a zemi
českéicísaři velmi ěkodné příhoda
byla přičtena, byv ještě tehdáž
velkým snem obtížen sotva v leh
kém oděvu ze svého domu skrze
vinici a zahradu svou uěed, k bře
hu Vltavy přiěelaodtud do nového
Města na lodičce přeplaven byl.
Takhle Pražské město, ačkoli men
ší, však v jédru nejlepší spalu s
hradem Pražským do rukou Švéd
ských přišlo; přijehožto opanovéní
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general Konigsmark toliko jednoho
vojaka ztratil, a dva raněni byli.
Tři dni to město menší bylo lou—
peno, a vojáci drahé věci za malé
peníze prodávali; jako jeden vojak
prsten, který za 6000 tolarů říš
ských byl ěacován, prodal za pět
tolarův jednomu rejtaru, kterémuž
zaň gen. Kónigamark tisjc zlatých
a dobrého koně dal. Svédově z
hradu i z meněího města Pražského
do sedmi milionův vyvezli bohat
ství.“ Tak Beckovský.

Jak Švédové v těchto dnech
řadili, o tom nám dává svědectví
seznam druhý od Dr. Dudlka ve
Švédsku nalezený, 'ejě zhotoviti
dal velitel Svédův ne 10., 11. a
12. září 1648 tedy asi za šest ne
děl po dobytí hradu, o všech teh
dáž ještě v komoře královské na
lezených věcech. Jaký to rozdíl!
Po viem stříbrném náčiní až do
200—300 m. těžkém, po neoceni
telných téměř dr'ahokamech, dis—
mantech, topasecb, smsragdech js
koi i po těch 3000 tuctech (!) vel
kých a malých granátů, po 74 zla
tých drahocennými diamanty ozdo
bených knoflících a po jiných 276
zlatých umělecky pracovanýcb —
ani památky tu více. Obrazy se
tu jmenuji toliko souhrnem a o
stolech a skříních se tu“ praví, že
prézny nalezeny jsou. Zcela prav
divá. jest tedy z réva, jež se nám
zachovala, že Keinigsmark krátce
před 12. srpnem pět vozů zlatem
a stříbrem naplněných k Vezete
odvezl a že vůbec 60 vozů draho
cenné kořisti do Lipska odvezeno.
A přes toto téměř báječné ztrativěl
se bohatství, královna Švédská
Kristina dadouc vše co zbylo do
Švédska dopraviti, p ece 'eětě na—
byla pokladu, jehož pře led nás
obdivem a úžasem naplňuje.

Zajimave jest zvěděti, s jakou
touhou královna Christina na pří
voz pražské kořisti čekala.

Celá ta kořist. k nížto také
Rosemberské. knihovna náležela,bez
pochyby v druhé polovici měsíce
září lG48-zabedněns a do Domitzu,
malé to pevnůstky v Meklenbur
sku poslána. Odtud řiělo všechno
do Vísmaru a tak i moři.

Královna nemohonce se tou
žebně očekávaných pokladů dočkati,
poslala stran převozu zvláštní vlast
noručný list veliteli Vismarskému,
Erichu Hansson-ovy Ulísspare—mn
ode dne 17. dubna 1649, jenž
takto zni: „Svou milost a t. d.
Nechceme Vám, panu plukovníkovi
a veliteli Erichu Hanssonovi Ulfs—
spare—mu, tímto milostivě zatajo
vati, ie jest -— jelikoi při této
překrásné povětrnosti moře mezi
Vismarem a zdejškem snad brzo
čisto a otevřeno bude, 9. My by
chom rédi viděli, aby knihovna, u
mělecké komora a mnoho jiného v
Praze dobytého a ve Vismaru u
chovaného nejblíže přlěti příleži—
tostí sem odeslano bylo — nsěe
milostivě vůle a rozkaz, abyste tyto
věci na silnou loď naložil a jak
mile shledéte, že by led plavbě
nepřekážel pod dozorem spolehli—
vých lidi sem odeslal“ a t. d. —
Rozkaz také zevrubně vykonán a
již koncem května 1640 mohla kré
lovna Christina ve Stokholmě ko
chsti se v bohaté kořisti Pražské,
a rozkézati svým dozorcům biblio
thekéři Freinshemius-ovi a kustosu
muséa Marquisovi de Tresue—mu,
aby poklady ty přiměřeně uložili a
rozestsvili. .

Tak zaplatila „zlata“ naše Praha
Švédům za pomoc, jižto byli pro
testantům německým přinesli. —
Možná že z pouhé uznalosti roz
viuuje spolek dle Švédského krále
a vůdce Gustava Adolfa prozvaný
tak znamenitou činnost ve vlastech
našich. .

Vl. Siastný.
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Mikuláš Koperník.
Zdělnje Dr. Bílý.

Jeden katolický kněz, podře
ditel fakulty tlicologickě v semináři
města liv—rmnsberlmv pruiském krá
lovství (vlastním) vydal k 300let6
památce nadací slavného biskupa
Varminskěho (Ermelend) Kardinala
lloaia, životní obraz našeho slavněho
rodáka Mikuláše Koperníka.

Tento !ivotní obraz má do se—
be tu zláětnost:

1. že pochází od katolického
kněze, jen! jest dle národnosti Ně
mec a slovo Dr. Hipler, který jest
pilným badatelem dějin biskupství
Varmínskěho, a již nejedním plodem
literárním proslynul, a tento živo
topis z pramenů posud namnoze ne
použitých byl čerpal.

= 2. ze v tomto životopisu zláště
poměr tohoto slavného hvězdáře k
náčelníkům !. z. reformacie se zaji—
mavě odhaluje ku prospěchu Ríma.
a církev kat. a

3. konečně, že Němci, ač vzorní
katolíci předcs nám'toho muže slav
ného upíraií dokazujice. že on ne
mohl. být: Slovanem, nýbrž že musel
být:" Němcem.

ad 1. Látka k sestavení áivo
topisu tohoto výtečníka jest dosti
skrovná. Více než 100 let po jeho
smrti psal hvězdář Gassendí „život
Koperníka“ (v latině,) která kniha
však pouze & tištěných děl sesta
vena jest. -— Německá biografie
vyěla r. 1822 v Kostnici od West
phala. — Nejmenovaný spisovatel
německý sestavil životopis Koper—
níka v Berlíně r. 1856. Mimo to
máme jeětě články či statě od L.
Prave (ze ěvédských archivůa kni
hoven r. 1853), jichž se Dr. Hipler
zhusta dokládá.

Nejvzácnější však látka pro ii
votopis slavného hvězdáře nachází
se v biskupském archivu města
Frauenburku; v 19 svazcích foli
ov'ch leěl zde pozůstatek nad míru
ho isté koncspondcnce (dopisův)

varmlnskěho biskupa Dantísha (Ja—
na z Hófen 1537'- 1548), který dl'l
ve byl v slancem krále polského
Sigismun a přidvoře císaře Karla V.
Jakkoli tato sbírka listů a dopisů
až do této chvíle dosti jest bohate:
nicméně nelze dosti želeti toho, že
větší část její od Gustava Wolfa,
od generála a nástupců jeho do
Svéd zavlečen a tam zase rozvle
čena a roztrhána jest byla.

Ačkoliv na požádáni vlády
prušské r. 1833 část kusů posud
pozůstalých b la jest vrácena: předco
ještě Leopol Prave nalezl v bibli
othěce universitní ve městě Ypsala
sbírku dopisů Dantiskových.

Ministerstvo vyučování pruěskě
vymohlo to. že tento vzácný mate
rial p. Dr. Hiplerova',knězi katolické
mu k vědeckému použití nabíd
nut b I.

\; obojí této sblrce, jako v tě
Frauenberské, tak i v Ypsalskě
obsaženy jsou však velmi zajímavě
dátky a vysvětlivky o našem slav
něm hvězdáři, kterých p. Dr. Hipler
v dotčeném spisu třistaletá památ
ky s pilností a láskou použil a vy
kořistil, a tak k docelení životopisu
slavného kanovníka podstatně přispěl.

Chod a běh života jeho byl
podle bádání Hiplerových, z pra—
menů samých čerpaných, ve krát—
kosti, jak následuje:

Mikuláš Kaperník narodil se
19. února 1473 v Toruni. Jeho otec
Mikuláě byl vááený oběan stoje ve
velmi rozsáhlých pořízenostech ob
chodnich. Jeho matka Barbora byla
dcera. staroměstského starosty Lu—
káše Wasselrody—ho, který vedle
Barbory zanechal jeětě jednoho sy
na Lukáše, který se stal později
biskupem Varmínským a jako vel
možný strýc sestrovce svého Koper
nlka podporoval.

Menší ěkoly, jak se Dr. Hipler
domnívá, odbyl ve městě otcovském
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a v Chelme',kde'tro'cesti (trivium)*)
a ětverocestí (qua rivium) vycho
dil. Na podzim I. P. 1491 nachá
zíme ho zapsaného v matrice vy
sokých ěkol Krakovských, kteréž
tenkrěte slýnulý daleko výtečnou
nadanosti professors mathemethiky
Vojtěcha Brudzevskí—ho(také Adal
bert Blar).

Zde tedy byl zaklad oložen
k pozdější činnosti bvězděřs ě Ko
perníkově. Jil tehdáž vykládal spi
sy velikých astronomů Peurbacha a
a Regiomontana, a sám později se
k tomu přiznával, ie své vědomo
stí universitě Krskovskě děkovati
má. Hlavní zásluha v tom ovšem
náleží výbornému Brudzevski-mu.

Po skončeněm ětverběbu (qua
driennium) Vrátil se 21 letý jinoch
do Prue, kde mu jeho biskupský
pan strýc zaopatřil místo kanovníka
ve Frauenburku.

Podle stanov kapitoly Frauen
burskě musel každý nováček ka
novník, nebyl—liui doktorem něja
kým, po jednoročním posedění na

místě svém odebrsti se na nějakou
proslavenou výsadami Opatřenou
universitu & tam v jedné ze tří fa—
kult (theologii, medicině či v pra
vech) tfřz'léta bez přetržení štude
vati. Koperník, který posud nebyl
promovován. odebral se r. 1497 do
Bo'nom'e, kdeito vědě právnické
se oddal.

Ze právě vědu právnickou so—
bě obral, dá se velmi snadno vy
světliti z jeho postavení. Bylt za
jisté členem kapitoly, z níito se
skládal přirozený senat biskupa,
jenž byl zároveň suverenem (neod—

') Bylo sedmero Rak nazvaných svobodných ů
mění, kterým “ středověku na vyiiich iko
lbeb se učilo. Byly to jazykosíovi, ieěnictvi,
dialektika či umění se učenl- hedau. muzika,
geometrie (měřictví) s utronomie (bvězdo
slavi). Dělo pak se vyučovlni ve dvou oddě
leních, : nichž prvé slonlo trivium či trojcestl
a zabývalo se. jazykeslovim, rečnictvim a
dialektikou, druhé qnsdrivium (čtverocesti)
pěnmvalo nelesní vědy. Nebylo viady ns u
Raver—.híkolulcb obojího odděleni.

vislým vladařem světským) I mu
seloť mladému kanovníkovi ovšem
na tom zAIežeti,aby se zlěětní způ-'
sobilostí ve svém úřadě význame
nal a aby takým během pro jeho
výtečnost zapomenulo se na mlád'
jeho. Jak výtečným právníkem se
byl stal, toho důkazem jest ons
obratnost a jistota, se kterou po
zději jako vyslanec kapitoly a
správce biskupství práva knížectví
Varmínskěbo naproti přecbmatům
německé/:o řádu ústně i písemně
byl zastával.

Také se tato přímá mysl a
cit pro spravedlnost při něm dě
snadno vysvětliti již z jeho záliby
a vloh pro matematiku, která s
přísným právem (jus) jakési vnitřní
do sebe má. zpříznělosti.

A však ro svě právnické štu
dia nedal se Pkoperník zdržovati v
Bononii též své mathematickě a
hvězdářské vědomosti zdokonalo
vati, k čemuž jemu zláště přátelské
obcování s učeným bvězděřem, jmě
nem Dominik Maris z Ferrari, je
muž na tak učněm, jako spíše o
mocníkem byl a svědkem bvěz al“
ských pozorování. Zde jak se zda,
začal pochybovati o přesnotě pto
lemejské soustavy, a zde tuším obe-
známil se s íilosoíií Pythagory a
Platona, a jejich učením o pohybu
země.

R. 1499 nacházíme ho ještě v
Bononii, kde (jak to u ětudentů
zhusta se stává.), došla mu zásoba
peněz a neměl drobných jeěto mu
sel vydržovati i bratra Ondřeje,
který za ním do Bononie přišel.
Inu! pan strýc bohatý biskup
ovšem pomoci musel. R. 1500 byl
Koperník v Rímě, kde před velikým
poslouchačstvem o mathesí učil.

Vrátil se pak do Frauenburka
a však s pevným úmínkem, vším
způsobem, stůj co stůj vrátiti se do
půvabně Itali. I počalo ho to —
jak stím se pronáší — velice mrzetz',
že pohyb stroje světového, který nei—
lepši a nejmwdřeiší stavitel k vůli



nám vystavěl, až posaváde s větší
jistotou vysvětlen nebyl.

Aby o tom zevrubných študií
pednikneuti mohl, umínil sobě i
řeckému jazyku se naučiti, k čemuž
témeř jedině v Italii příležitost se
naskýtala.

Protož zadal prosbu ku své
kapitole r. 1501, aby mu ještě je
denkréte povoleno bylo, 2 léta v
Italii ětndovati, a jeho bratr On
dřej, který se též právé kanovní
kem stal, prosil o povolení, aby
své triennium (tříletl) nastoupiti
mohl. Koperník se též nabídnul ka
pitole své, ie kdyby jeho prosbě
bylo vyhověno, žeby pak v Italii

. i medicínu étudoval, a po tom ka
pitole co lékař sloužil. Již dříve
měla kapitola mezi členy svými
praktického lékaře, a nedostatek
takového již dosti dlouho byl bolu!
pocitén.

Z toho též patrno, že Koperník
teukréte ještě na kněze vysvěcen
nebyl, ano že i později vyšších řádů
nepřijal, 'ešto praktické vykenévéní
umění lé afského obsahuje v sobě
neschopnost (irregulnritu) ku své—
cení na kněiství, proto že tenkráte
podle tehdejšího stavu té vědy na
obešlo se léčeni bez řezání a pálení,
ke kterým úkonům požaduje se u
tužilejší povaha, nešjakovou jemné
duie knězova nésti se mé. Ostatně
i biskup Mauritius Varenínský |. P.
1531 píše, že vjehe kapitole se jen

jediný knés uschéeí. Koperník, kte
rý se též sém nikdy o svém vy
svěcení nezmiňuje, zůstal bezpochy
by jen mz'non'stou (t. j. duchovním,
toliko menší posvěcení majícím)

S dovolením kapitoly odebral
se tedy |. P. 1501 do Padovy, od—
dal se vědě lékařské, naučil se řeč—
tině, obcoval s aristoteliky Miku
lášem Passareu a Mikulášem Ver
niou. a stav se doktorem lékařství
r. 1505 do Frauenburka se vrátil.

Nyní neustale přisluhovel své
mu starneueími strýci v jeho biskup
ské residenci v Heilsberku jako ži
votný lékař a čivě se zúčastňoval
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v jeho záměrech dalekoséhlýob. Tak
k. |). biskup mloůiti chtělvysoké školy
v Elbz'nhu, kterýito plén viak rose
kotal se na šoséctvíElbinčanů. Jak
krésné působiště by byla poskyto
vala tato universita velikému hvée
důl-il

Tak ale od té doby téměř 'o
diné jako lékař a právník činn m
byl pro svět; vzétiši klidném v k
vzrůstalo jeho veledílo e bélnýcb
pohybech nebeských těles: (De Or
bium coelestium revelutionibus), o
němž neustále pracoval, pokud ne
byl volén buď k lůžku nemocných
spelukanovníků, nebo pokud Var
minské zéíežitesti právní urevnévati
nemusel. Skromnost projevuje se i
zde jako vynikající známka vele
umu a pravé velikosti.

Po smrti strýce svého biskupa
vrétil se |. P' 1512 Koperník z
Heilsburka do Framburku, kde
jeho residence kanovnické. na sélivu
Friiském poskytovala dalekého rez
hledu a k hvězda!-ským pozorova
ním na ne'výi pohodlné byla. Nic
méně byl keperník lékařem vůbec
přístupným a téi všeobecně hleda
ným. Nejvíc museí obsluhovati bra- '
tra Ondřeje, který byl raněn mélo
mecenstvím.

Od r. 1512—23 byl biskupem
Varmínským Fabian Tettinger, po
jehož smrti Koperník od kapitoly
na správce zvolen byl. Když tento
úřad téměř po celý rok byl zasta
val, svelen byl na biskupa Marini/.s
Ferber (1523—1537). I tento, neu
stéle ubolévaje, lékařské pomoci
svého učeného kanovníka neustále
se doprošoval. Po jeho smrti byl
Keperník navržen s třemi se bi
skupa. A však avelen byl eueu
Danubia-us,biskup Chelminský, jehož
dopisování pravé nejvydatnější látku
pro životopis našeho Koperníka po
skytuje. Koperník byl důvěrným
přítelem toho biskupa. Hned na za
čátku biskupovéní vytrhl ho z ne
bezpečné nemoci, tak ie na dalo
kou cestu vyslaneekoa odvéliti se
mohl. Též svému dřívějšímu kolle
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govi, zvolenému (1538) biskupovi
Chelmínskému, Tiedcmannu Giese
oví svou službou lákal-skou se pro
půjčoval. Biskup ten Chclmlnský
Tiedemaun Giese pohnul naěeho u
čence k tomu. aby své výěe dotče
né arcidílo (O oběhu nebeských tě
les) věnoval papeěi Pavtovi III.;
kdeěto zaso Koperník pohnul bi
sku a Tiedemanna. aby napsal proti
bludbému učení Lutherovu antilo
gc'con. Dr. I—liplertento spisek po
klédé za nejzdařilejší poražení a
vyvrácení bludů Lutherových.

Il. Zde se mtm naskytuje mí—
sto jednati o poměru, v jakovém se
povahoval néě slavný národovec k
ro/onnacú'. Vždyť to zamilované
choutka protestantů od vždy, vše
cky učence věku reíormaěního za
své vlastní vydévati, a téměř 36
zrakem to jest, že néě Koperník
ušel místu na pomníku Lutherově
ve Vormsu.

Arci byla by to rozkoš k ú
směěuému mluVení vybíze'ící kaž
dého znalce historie, kdyby pozo
rovati musel u nohou Lutherových

, onoho muže, o kterém se Luther
ve svých zéstolních rozmluvécb vy
jádřil takto: „Bylo mluveno o ji
stém novém hvězdáři, kterýžto chtěl
dokézati, že se pohybuje a kolem
obchází země, a nikoliv nebe, čili
obloha, slunce, měsíc . . . . A však
tak to nyní na světě chodí: kdo
chce býti mudrccm, ten musi vy
vesti něco zláštního, a to musí býti
potom nejlepší, jak on to vyvede.
Ten blázen —- on chce převrátiti
celé umění hvězdářské. Ale jak
Písmo sv. dosvědču'e, Josua poru
čil slunci, aby zůsta o státi, a niko
liv zemskému oboru.“

Také druhý náčelník tak řeče
né reformacie Melanehton píle ještě
později ve svých „začátcích přiro—
dovědý“. Oči naše toho jsou svěd
kové, že se nebem za 24 hodin
otéče'í. Avěak tuhle jacisi lidé buď
z lés y k novotém, nebo aby se
chlubili svým důmyslem. tvrdili jsou,
že se země pohybuje, a zapíraií že

by se osmý kruh nebo slunce po
hybovaly . . . . Ačkoli věak ostro
myslní umělcové všelicos pro zo
stření rozumu a vytHbení myělenek
vyhledávají: nicméně zjevně poěe—
tilé domínky tvrditi, není čestno a
škodí prikladem. Povinnost dobré
duše jest, pravdu od Boha zjevenou
s úctivostí přijmonti a na ul přestati.

Oba tito refurmatOrově vyja
dřili se a prohlésili soustavu Ko—
perníkovu za takovou, které. čelí
proti Písmu sv. A jestliže také za
našich dnů p. pastor Knack totéž
činí, nedé se mu nikterak upříti, že
se drží stanoviska přesně reforma—
torského. Chudák! —- —- Následo
val v tom příkladu superintendenta '
Muntz—e(1865), a jiných protestan
tů před ním jako L. Schb'pfer-a
(1853), Jana Richérs-a (1860) a
Ludvíka Hanno-a, kteří všichni ve
svých spisech opak soustavy Ko
perníkovy zastavali. - _

Jak zcela jiněče choval se Rím
posvátný k néuce Koperníkově! Jít
papež Klement VII. r. 1533 dal si
vysvětlovati v zahradách vatikán
ských soustavu Koperníkovu od
učeného Němce Wadnumstadta, a
obdaroval jej za to vysvětlení řec—
kým rukopisem Alexandra Afrodisis,
kterýžto co Codex acc. CLI. ve
stétní bibliothóce v Iníchově posud
se nachází.

Obdurovaný učenec německý
napsal si do toho díla tato slova:
Klement VII. papež mi_tento ruko
pis daroval r. 1533 v ltímě, po vy
světlení mu K0pernlkova tvrzení o
pohybu země, jež isem mu učinil
v přítomnosti Fr. Ursina, Jana Pe
tra biskupa Viterbského, a Matouše
Kurtia, tělesného lékaře v zahra
dách Vatinkanských. Jan Albert
Widmanstad s příjmím Lukret Je
ho Svatosti domácí tajemník. Dál:
se nachází na témže místě zazna
menáno: Viděl Pius VI., neivyěěl
pastýř, když 30. dubna 1782 na
cestě zpátečné z Vídně v Mnichově
se stavil. ' Steigenberger,

kníhovník (bibliotekiř)



Papež Pavel III. přijal věno
vaní arcidíls Koperníkova. Ze slavný
hvězdář Galilei, protože soustavu
koperníkovu zastával, od sboru
zapovězených kněh (index) odsou
zen byl, jest sice pravda; a však
tento soud od papeže nikdy nebyl
potvrzen, a když se pravda zne
uěhla proklestila drahu, skutkem
samým odvolén byl.

Vždyť katolická. církev nikdy
se nepřiznávala k onomu úzkopr
sému pojmu inšpirace či bohode—
chosti Písma sv., jakovýi již Les
sing mrskal, podle kterého by bible
svatá též za rukovět astronomie,
zeměpisu, přírodopisu s t. d. měla
pdkladůna býti.

Význam soustavy kopernikán—
ské nemůže tak snadno nadceňo
van b ti. Bylt to smělý, avšak
štastny hmat, kterým pohybovéuí
velikánského stroje světového zcela
nového doělo vysvětlení a objasně
nl. Dřívě se myslilo, ěe země naěe
jest středným bodem věehomíra, a
že okolo ní veškeren vesmír sě o
tačí; že my stojíme, a všecka těle
se nebeské kolem nás se otáčejí;
nyní nshlíiíme, če jest země naše
jednou, a to podřízenou planetou
či oběšnicí, které. se denně sama
o sebe, a za jeden rok kolem slunce
otáčí. —

Přece však tato naše země
mysli zbožně, věren křesťanskou
oživené objevuje se v nesmírné
prostoře světové co zbloudilá ovečka,
za kterou dobrý pastýř se vydal, až
jí našel a k sobě vratil; ona se ob
ievuje býti tím, čím je oko v tělu
lidském, tim oudcm, pro který čle
věkovi vědomí jest své! (světlý)
onat jest palasn'nou oboru světového.

Soustava koperniksnska obsa
huje v sobě vítězství nad přeludy,
kterých se depouětějí i smyslové,
i mrtvě littera Písma sv. Ačkoli
oči nsěe toho svědkama jsou, žene
celé nebe za 24 hodin okolo nás
otáčí: přece tomu není tak, nýbrž
prévě naopak, o čemž se ostatně i
jedoucí na tele-ici a plující na
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lodi přosvědčiti mohou. Jsou to
tak zvané přeludy smyslů.

Ovšem stojí v Písmě sv.: Tehdy
mluvil Josue Hospodina v ten den,
když dal Amonhqiskélro o moc synů
izraelských, a řekl před nimi: Slunce
proti Gabao'nu nahý ' se a měsíc
1?th oudolí Ajalonu. stálo slunce
a měsíc.“ (Jasno 10, 12. 13.)

A však církev uči, že sluší
Písmo sv. vykládsti podle livého
slova církevního, vědou časovou
neěeného. Církev pak vykládá toto
místo, jak následuje: Račiž to způ
sobiti Pane! at slunce a měsíc
světlem svým nás neopouětějí až
bychom své nepřately přemohli.

Jozue pronáší prosbu svou
podle tehdejšího mínění, jakoby
slunce a měsíc zemi obcházely a
země stala, jakož imy posud v o
becné mluvě říkáme.

Josue vyřkl prosbu svou jak
tomu rozuměl, a Bůh vyplnil jí způ
sobem, jakým za dobré uznal.

Takovým během nastal čilý
ruch soustavou kopernikanskou i v
jiných vědeckých odborech kromě
hvězdéřského a lidský rozum po
hnut o notný kus na dráze vývoje
svého.

A však jak všecko na světě,
co je krásné, dobré a svaté musí
nejprve vraziti na odpor bu nero
zumu nebo sloby, a přemoci vše
cky možnosti jejich, neš-li si to pro
klestí drahu uznaní obecného: tak
ovšem se stalo i soustavě Koperní—
kově. Onino ěosaci Elbinětí, kteří
si zapověděli universitu, jakovou
jich šlechetný biskup strýc Koper
níkův obmysliti chtěl, byli těž mezi
prvními, kteří provozovali otopnou
komědz'i na K0 erníks. oni/uber—
čané razili zví tní peníz potupný
na něho.

R. 1539 přišel mladý muž 26.
letý Joachym Rhshkus, který byl
po 2 léta kollegou Luters a Me
lanchtona, z Vitoboru do Frauen
burka, aby se tam od Koperníka
řiučil. Tentýž dolíčil ve spisu
ohuželí ztraceném dojem, který
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Ko erník naň byl učinil. Přece
vás i v jiných posud zachovalých
spisech vypravuje Rhetikus neoby

čejně mnoho o něm a poskytujeta to zvláštní pramen pro životopis
jeho.

Jesti pln obdivování pro mistra
svého. Onť také obstaral tisk arci
díía Koperníkova v Norimberce,
kamž se byl i r. 1512 zvláště za
tímto účelem odebral. Památno, že
tento poctivý německý učence, jak
medíe z Frauenbnrks se vrátil, svou
Vítoborskou proíessnru složil a do
Li ska na učitelskou stolici se o
debral (1543—1549), protože ve Ví
toboru mezi soudruhy, kteří na K0
perníka nevražili, vydržeti nemohl.

A však nyní se též přibližovala
hodina poslední pro velikého mi
stra. Po půlletní nemoci svátostmi
zaopatřený odešel dne 24. května
1543 k Tomu, „v němž jest veš
kera blaženost a veškero dobro“,
jak se v jadřil v předmluvě svého
arcidíla jehož první exemplářještě
v den fáma-tí svého bylo rukou svých
držel.

Biskup Martin Kromer posta
vil mu roku 1581 v kathcdrálném
chrámě pomník s nápisem: Výbor
nému hvězdáři a ohnoviteli této
vědy.“

* *
*

Co dosud jsme sdělili v těchto
řádcích otěným čtenářům, to s úpl
ným souhlasem s uapokojením rs
dostným jsme vyňsli ze „žlutých
seiitků Mnichovských“ (historisch—
politiacbe Blatter. 63. Band 3. Haft.
1869. S. 487. XXVIII).

A však při dokončení té stati
rozcházíme se na různé cesty. Na
str. 500 totiž tam stojí: „Ze tedy
Koperník náleží nám katolíkům, o
tom zvláště nyní po Hiplerových
důkazech nemůže stávati žádné po
chybnosti více. Jiná otázka 'est:
Zdali on náleží také nám Němcum?“
Na to se dávají důkazy tyto: „V
politickém ohledu stálo tehdáž bi
skupství Varmínské pod svrchova

ností polskou.. A však neberouce o—
hled na to, že již ta tichá, skromná,
genialná plle Koperníkova zdá se
býti dědictvím německým — psal
nejen on, alei matka jeho listy ně
mecké (jakož i dr. Hipler jeden celý
takový uvádí) a řecký zápis jmena
svého (Kópernikos) který Koperník
sám do jedné knihy své vstavil,
dokazuje, že jeho jmeno dle pří
zvukn německého (Koperník) čteno
býti musí. Se vším právem tedy
stojí podobizna jeho ve Valhalle
krále Ludvíka I.“ -—

Kdo tyto důvody, pro něme
ckou národnost slavného Koperníka
uvedené uváži, snadno nzná, že se
jim oné nad míru vychválené ně
mecké důkladnostc'ncdostává. Jsontě
opravdu tak mělké, malicherné a
ničemné, že ani za — řeč a namo
čení péra nestoji. Jsou právě tak
mělké jako ty, které uvádí Volf

Menzel ve svém literarném
lists z r. 1867 pro to, aby dokázal,
že AmosKomenský byl Němec, pro
tože psal výtečné knihy k vyučo
vání mládeže, jakoby každý člověk,
který výtečně piše, již pro to samé
musel být Němcem a prozřetelnost
božská jakoby ostatnim národům
žádn ch darů duchovních nebyla
uětě lila. Zračit se v tom patrně
narodni přepych a přeceňovánl.

Již jmeno samo Koperník, vlast—
ně Keprník budi domněnku, že byl
Slovanem. Jesti pak na jisto .) ztvr
zeno, že děd jeho, rodem ech,

řijat byl r. 1396 za měšťana Kra
kovského a jméno jeho vnešeno do
seznamu: „Listiny konielské kra—
kovské (akta consularia Craoovien
síti)“ kdež i jeho původ z Čech se
ztvrzuje. Jeden z jeho synů, otec
naieho astronoma usadil se co e
kař v Toruni a pojal za manže ku
sestru biskupa Varmlnského Barboru.
Byl tedy K0perník dle předků Únik,
rodem Polák. Jazyk, kterým tehdejší
učený svět své 'plody opisoval, byla
Zatím. Páka, která tehdejším svě

t) Vla: Slovnik n'ančný str. 801.



tem hýbala, byla víra katolzcká jako
nyní jest pakou idea národností.

Toliko 'eště podotknouti mu
sime, že k adl-li Keprník akcent
(přízvuk čárkou prodlužovací na
značený). na první slabiku, nesvědčí
to tak německémujazyku, kde tisíce
a tisíce slov ho na první slabice
nemají, jako českému, v němž ak
cent či přízvuk při každém slově na
první slabiku se klade. Svědčí tedy
o tom, že Keprník byl sobě pově
dom slovanského a sice českoslo
vanskěho původu rodu, z kterého
pocházel. Co polský Slovan bylhy
zvuk na předposlední slabiku po
ložil. Ze matka jeho také německy
psala, to u nh na Moravě, kde
dvojí jazyk panuje, snadno tisíc
krate nalezneš u slovanských ma
tek, jimž na př. v Jihlavě vycho—
vaným nebylo možna ve ěkolúch
se česky naučiti psali. poněvadž se
tomu tam děti ve školách neučí,an
tam výhradně jen němčina panuje.
Známe slovanské matky, které vy
ěeděe ze ěkol německých, samy se
bou se doma naučily česky čísti
ale nikoli česky psati, a tudyž sy
naěkům svým na studiích ku př. v
Jihlavě trvajícím dopisují německy,
ač přece jen za Slovanky se po
kládají a studující synkové jejich
jim jen česky dopisují. Z toho tedy
že matka Keprníkova německé psaní
poslala synovi, nelze jeětě souditi,
že za Němku se pokládala. Co tuto
píšeme, mohlyby mnohé provdané
sestry kněziiv, českoslovmských to
spisovatelův, snadno dosvědčiti.

Ale Koperník, dí Hipler, také
německé listy psal. Odpovídáme:
Však i Goethe (německý nejslav
nější básnik), uměl také írancousky
a psal i francouskě listy; kdoby z
toho ale chtěl souditi, le se Goethe
pokládal za Francouze. Nejinak i
německý básnik Heine psal velmi
mnoho fraucousky abAsně v tomto
jazyku skládal, máme-li již proto
jej za Francouze považovati ? Proti
tomu by se zajisté Němci opřeli.
U nás, kde dvojí jazyk panuje, se

81

skoro všem vzdělaným Slovanům
tak vede, že v obojím jazyku psěti
musejí; z toho však nelze souditi,
že se za Němce považují. A mnoh
dykníte je slovenska matka okol
nostmi přinucena němcem nějakým
dáti napsati synovi studujícímu list
německý, kterému ani sama nero
zumí. Jakb se náramně zmýlil,
kdožby :: toho soudil, že matka jest
němka!

Zavíráme toto zajímavě pojed
nění úvahou, kterou i Dr. Hzpler
epůj spis „Mikulňě KoperníkaMar—
tin Luther“ skoněuje a která zní
takto:

Sotva lze jest pomysliti ostřejší
protivy nad tu, jakově stava mezi
oběma těmito mužeme, jichž dnově
úmrtí a narození jen o několiko
malo let se rozcházejí. Neboť at
zcela pomlěíme o té do očí padající
různosti přirozených vloh, letor a
poměrů aevnějěích — což může býti
sobě více odporujícího nei
a osud mohutných pohybů v obo
ru duo ověm, k oimžto onino opra
vdu titanskou (obrovskou různost!
ozbrojení mužové podnět yli dali?
Tam (u Luthera) vidíme s veške
rou silou jednostranně mystického
směru rozum věren podmaněný, ano
naprosto zaškrcený, a tudíž i víra
sama bez opery zanechána, bez
vládné., mrtvá; -— zde (u Koper
níka) jak s moudře spořádanou si
lou víry a naplní vůle rozum mrt—
vou Iiterou Písma sv., klamlivě pře—
lndy smyslů a každou autoritu ne
oprávněnou přemahá, a tím samým
víru v nadsmyslné a každou pra
vou autoritu na vždy 00 nejdůraz
něji podporuje.

Tam u Luthera), při díle re—
formacie p amennou horlivostí pod
nikuutém, : počátku radostně při
zvukování apřilnutí téměř ze všech
stran: za našich dnů však věeo
beoně a zjevně vysloveně opouštění
od revoluční, každou církevní ů
stavu již v principu drtící zásady,
žejediné víra (bez skutků) spasí

do očka . . . . 6
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Naopak u Ko erníkova díla, nichž slunce co největší těleso svou
které skoro až přlli ným uvažova- tíží věechny oběžnice s jejich mě
ním dozrávalo, a k tomu revoluční'
titul o převratných pohybech těles
nebes ých) v čele neslo, jest :: po.
čatku téměř všude posměch a po
tupa, nyní však uznanluejvěestran
nější! _

Po Koperníkovi zbývalo učiniti
jeětě jeden krok, kterým se stal
Newton nesmrtelným, totiž odhalení
zákonů tíže obecné (gravitace), dle

síci k sobě'přitahuje a v kroužení
kolem sebe udržuje.

Známo, že tito opravdu veli
kěni vědečtí byli lidé nejnahožněiěí,
tak že Newton vědy klobouk nej.
mul, když to slovo :'Bůh z úst vy
pustil.

Co tomu říkají nyněší janati
kooě nevěry?

Pokrok hospodářský.
(u)

0 prostředcích, kterými se pokrok hospodářský podpo
rnje a rozšiřuje.

Pokročíl. Vítám Vás, kmotře
Nedbalel těěl mne, že jste se tak
brzo jako ze Šavle obrácený Pavel
ke mne dostavil abychom v hovoru
o tom pokroku hospodářském dale
pokračovali.

Nedbal. O to velice prosím,
nebot jsem se o tom již přesvědčil
na dobro, že je to ryzé pravda,
kterou “ste mi pověděl.

P očz'l. A jak jste se o tom
přesvědčil ?

Nedbal. Inul pořád mi tanulo
na mysli, co iste mi povídal o těch

pokrocích vědy hospodářské, a neylo mi moěno, proti tomu oatenu
se zpěčovsti. lm déle jsem o tom
přemýšlel, tím více se mi to prav
dou býti vidělo, tím více jsem siv
tom liboval a se rozkochaval.
. Pokročíl. Dobr“ Tu to máte,
kmochěčku veledrahýl To idte tedy
sám na sobě zakusil první prostředek,
kterým se pokrok hospodářský pod
poruje a rozšiřuje: člověkmusí pře
mýíletz. Přemýšlením přišli lidé na
všecky pokroky důležité; proto se
také nazývají „nálezy“, proto že na
lezeno jich přemýšlením. Vezměme
si u. p. ten pranéstroi věeho pol
ního hospodářství, pluh, který unii

Slovanětí předkové po celé Evropě
ve známost uvedli.

Nedbal. Jak pak se to může
ale věděti, že pravě Slovanéto byli,
kteří pluh po Evropě ve známost
uvedli? — Kdo ak při tom byl,
že oni ho vynale '?

Pokročíl. lou! ia nepovlděyl,
že ho Slované nalezli, nebo u! Zi—
dě, Řekové a lmaně atd. pluhu
užívali, ale něě ně:-od Slovanský
zaiisté ho zdokonalil a po celé Ev—
ropě Va známost uvedl.

Nedbal. Ale jak to víte? Byl
ři tom ?

Ěmw. Inul tu poznejtepotře—

bu druhéhogra-medica,kterým se pokrok hospodě pod oruie a roz
šiřuje: áení Mspodagských spisů.
Vezměte si do rukou k. pr. p. fa
ráře Ronovsk ého „Knihu Hospodář—
skou“, kterou naše Dědictví ss. C.
a M. vydalo; najděte si stránku 51
tam čteme: Jak pak lidé vynalezli
pluh? Nepochybně takto: Lidé po—
zorovali, že, když se do lehké půdy
zarazí dřevěný hák a dělej těhne,
utvoří se brazda. Tento počátečný
dřevěný hěk se dal a dál zíepěof
val, a aby člověk nemusel táhnout),
napřáhl dobytek.

jste



Který národ vynalezl ten né
zev pluh! Odp.: Néě nérod slovan
ský, který od jakživa orbu a polní
hos odéřství miloval, kdežto Němec,
Ma ar a j. byli nérodové kočovní,
lOvci, bojovníci; na! ndrod byl u
sedlý (sedlák) a vynalezl pro ten
pranéstroj orby ten nézev: pluh od
slova ploužiti t. j. takový hěk po
zemi ploužiti, aby brézd nadělal.
Z naší řeči potom přijali sousedé
Němci to slovo Pýug.

edbal. To je všecko krůsné
a dobré; ale ono je to pro nás lidi,
kteří jsme do učených ěkol necho
dili, velice těžko, v takových uče
ných knihách čistí a se proháněti;
také je za našich časů ta řeč na's'e
moravské v knihách tištěných do
cela jinačí, než—lijak my mezi se
bou mluvíme. To věecko člověku,
jako jé jsem, dělá mnoho obtíží; a
krom toho, jak si mám to, o čem
čtu, co jsem nikdy neviděl, před—
staviti ?

Pola-0612.Tu Vém drahoušku!
přijde na pomoc třetíprostředek, kte
rým se pokrok hospodě!-ský pod
pornje a rozšiřuje: hos 'řskó schů
ze a výstavy hospodárské- Co chvíle
ěítéte v „Orlici“, kde je valnahro
mada některého spolku hospodář
ského, a tu nejméně jednou do ro
ka bývá také spojena výstava ho—
spadat-ských předmětů: dobytka, ro
stlin, nástrojů a nářadí, a také těch
novo nalezených nám-(jů hospodář
ských k oréni, seti.mláceni, drcení
(šrotovénl) atd. Tu tedy každý
může to, o čem .v knihách četl, na
své vlastní oči viděti, k tomu se
bllžiti, do rukou to vaiti a si to
prohlédnouti skrz na skrz.

Nedbal. No to je svaté pravda;
ale škoda, že ta naše mateřinskě
společnost hospodářská. v Brně tak
malé důvěry mezi našim lidem po
žívá. Tuhle mi zase kdosi povídal,
že to _etoji v novinách, jak podivně
ten vybor tak důležitého ústavu byl
sestaven, a jaký předseda na mc
byl zvolen. My jsme na Moravě
větším dílem Slované, a ten duch,
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který prý tam mezi těmi hlavéči
věje, ten rý je takový, že by nás
snad -— ae člověk nesmi všecko
mluvit, aby si takové pány na. sebe
——rosnmlte?

Pola-oči!. Nechme toho, příteli!
znam ty věci lépe, než vy; na to
my nemůžeme, to se stalo bez viny
naší. Kdo ví, co se časem stane,
až se ta k0rouhvička tsm ve Vídni
otočí -— prozatím méme jeětě těch
několik hospodářských spolků po
venkově, z nichž nejeden výborně
působí na rozěiření pokroku hospo
ddí'skěho.

Nedbal. Jmenovitě s velikou
radostí jsem se dozvěděl u Zaple
talů, že spolek Novoměstský v ho
rach obzvláště se stará o pěstováni
lnu horského; jednota kupuje ru
ských lnů t. i. semeno až ze sa
mého města Rýgy a sem na Mora
vu ho dovésti dává., čímž se nabý
va jistoty, že s tím semenem se
nemůže etéveti odvod.

Pokračz'l. také náš dřívější
pan ministr orby, kter' také byl
trochu Slovanem, polsky hrabě Al
fred Potocki, velice ty naěe
spolky hospodářské rád měl, a pod
poroval: no Bůh ví, jak to nyní
půjde, an jsme dostali nového mi
nistra orby, Neslovana, o němž píěí
noviny (aě tomu novel-íme, poně
vadž jest to pravdě nepodohno), že
prý ještě do nedůvna bodlák od
jateliny rozeznati nedovedl. me
nuje se Dr. Benhans! —

Než ale nechme toho, my to
nepteděléme, raději hleďme si čtvrté
ho prostředku, jímž se pokrok hospo
dářský podporuje a rozšířuje, totiž
kupujme a upobřsbuq'menástrojů ho
apodářskýeh.

Nedbal. Co jsou mi ty stroje
platny, když jich vidim ronestaveny
při výstavě hospodářské! Ono je
to všecko nad miru krásné, člověk
má sto chuti a laskomin na ně, —
ale já si to koupit nemohu!

Pokročil. Nebojte se toho sta
rouěku! Předně netřeba Vém vždy—
cky knpovati; při výstavách bývá

6'
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také výhra. Koupíte-li si los, jeden
nebo více, můžete míti štěstí, a ne—
jeden rolník blahoslavil cestu, kte
rou k výstavě podniknul, nebo za
malý peníz a výstavy se strojem
vybraným domů se vracel a ana
mým po cestě se chlubil.

Nedbal. Ba dobře! mů' soused
Kolíbal také se mi chlubil, že při
výstavě jakousi tu mašinu vyhrál,
nemoha jí však potřebovati, za stroj
k mlácení 'i vyměnil. A tak si
nyní pohodlně mlátí ve stodole
strojem.

Pokročil. No tak vidíte, co
chcete víc? A což nemůže celá o
bec takov' stroj sobě zekoupiti?
Koopí-li o ecního býka atd., proč
na i stroj k upotřebení v celé obci?
A tak se šíří pokrok, uspoří se
práce, sily, času., peněz, a to víte,
člověk těch ěajnů nemá na zbyt.
Neslyšíte, že už se nám zase vy
hrožuje zvýšením daně gruntovní?

Nedbal. Cože? Že máme zase
více platit?

Pokroěú. Co je
me—limuset platit,
protiviti?

Zatím chápejme se pátého
prostředku, jímž se pokrok hospo

dářský poglpgšuje a roahiřuje: epojujnw hosp ství s presny/elem.
Nedbal. Co je to?
Pokročzl. Inul povím Vám to

hned v příkladě. Vidíte kmotra!
sedlák vyrábí tomu továrníkovi tu
cukrovou řepu! hospodář (sedlák)
odvede mu ten plod půd , jak to
Pán Bůh nechal se urodjit, a to
várník : něho udělá cukr, to je ten

letne? bude
dož se může

průmysl. Rolník tedy mu přiváží
tu řepu; továrník nám ji váží, jak
chce, a platí jak chce; my musíme
býti s tím spokojeni; co s ní poč
nema, když jí máme kolik set centů?
——Továrnik potom má z toho ne
smírný užitek; on má hospodářské
krmivo (výprasky), on má mrvu,
drahý cukr, a s ním v obchodu
veliký výdělek. Tu přišli moudří
rolníci na to: Nač to viecko há
zeti do kapes továrnlkovi? Spojme
se mezi sebou, a stavme si cukro
várnu na akcie a rozdělíme se o
výdělek. A hle! už mnohé takové
rolnické cukrovárry čítá naěe vlast
česko—moravská.

Nedbal. Tohle je věrul kapi
tální myšlenka: Také už jsem kdesi
o tom slyšel. Ale v tom jsou eši
před námi, oni jsou vzdělanější a
důvěřují vůdcům; u nás lid ještě
není tak vzdělaný, a druh nedů
věřuje druhovi, aby snad ošizen
nebyl. Také továrníci, čujíce pe
čení, mají své agenty či jednatele
a proti tomu se brání.

Pokroěc't. V tom to vězí, pří
telil ale svým časem to půjde. Po
dobně,an právo propinačné
1. dubna 1870 tedy letos přestane,
mohli bychom stavěti společně rol
nicképivovary.

Tak se bude šil—itíblahobyt ho
spodářský, a bohatství nebude sou
středěno v kapsách jednotlivců.

Nedbal. Pro dnešek, kmotře
dosti Už zvoní klekání, musím do
mů. Díky Vám srdečně! Na shle
danou!

—-a:

0 čistotě.
Podává MDr. Emanuel Kusý.

Jen skromný nápis tebe, milý nichž sice nejedná se o věcech zá
čtenáři, zve, abys něco pozornosti bavných a obrazotvornost napína
věnoval následujícím řádkům, v jících, z nichžto však možno se



znalí, že to, co se vyznačuje pro
stým slovíčkem „čistota“, mírou
znamenitou přispívá ku blahu i
jednotlivce, i rodiny i národa. Neb
čistota jest jako nebeskou dobro
dě'kou, která každou domácnost,
!: ekoliv pohostinně byla nvitána,
obdařuje mírem a jarostl, tak že z
takovýchto sídel lidských ji takořka
posvěcených prchají temné zjevy
zasmušilostí, nespokojenosti a po
dobných trýznitelkyň lidské mysli.
Naproti tomu z nečistoty se rojí,
—-jako výpary z bahna, ——zhouh
né moci, je!. hubí sílu těla i ducha,
kalíce nejdůležitější zdroje lidského
blaha, ——zdraví a radost.

Neni tudíž bez prospěchu, zvě
děti o tom, čim a jak čistota bla
hodárně, nečistota zhouhnč účinkuje.
Však předce v lidské společnosti
často se shledáváme s lhostejnosti
k takovýmto vědomostem a s ne
věímavostí ku provedení zásad z
nich vyplývajících. A jakožto ze
starého zla často nová bída se ro
dívd, tak z tohoto zanedbávání či
stoty, prýští se nový pramen ne
čistoty, poněvadž mysl naše, zvy
kajíc věsdním a často 'se opakují
clm dojmům znenáhla ztráci pozor—
nost k obyčejným zjevům. Kdyby
tomu tak nebylo, mnohé a důležité
věci, o nichž se v dřívějěích časech
nevědělo, byly by již dávno od
kryty býval a lidské pokolení
bylo by sna dávno již stanulo na
tomto stupni vzdělanosti, z něhož
se za našich časů s hrdým pocitem
vůkol ohlíží. Čili nejevila se síla
ve vodní páře utajená co den lid
ským očím od nepamětných časů,
kde člověk se byl naučil variti, při
pravuje své jídlo pomocí ohně i
vody? A předce jest upotřebení
perné síly, která obchodu, průmy
slu jakož i duševnímu vývoji lid
ského pokolení neocenitelné zajisté
služby koná, vynálezem teprv no
vější doby. Po tolik věků byly
lidstvu moci zvyku oči zastřený,
že blízkého svého prospěchu nevi—
dělo. A něco podobného jest a péči
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o čistotu. Čím četněji a stáleji roz
manité zjevy nečistoty v mysl naši
doráěeji, tím více se u mnohých u
spává zalíbení v čistotě a všímavost
k tomu, co (nás účastny činí bla
hých jejich nůsledků.

A jak rozmanitým způsobem
nečistota se jeviti může, vysvítá ze
slavného výroku věhlasného státníka
anglického, nebožtíka Palmerstona,
jenž tázán byv, co by ěpinou na
zval, takto odpověděl: „Špínou jest
každá věc na nepravém místě.“ —
Rozmýělhm—li o těchto slovech,
brzy seznáme, že za stručnou prů

plovědi pouhá pravda se skrývá.ehot i zlato, jež lesknouc se na
rámci skvostného zrcadla k okrase
nádherných síní přispívá, stana se
ěpinou, octnou-li se některé jeho
částky na lesklé hladině zrcadelní.
A když se tvá ruka náhodou po
ěkvrní sebe skvostnější barvou, —
chtěje do společnosti jíti, zajisté ji
očistíě, abys se neobjevil „špina' a

Z toho patrno, že věsde, kde
koliv věc —- nejvíce věc nepatrná,
drobná -— ručí pořádek, lad, účel
nějakého celku, mluviti lze 0 ne
čistotě. Proto v úvahu o čistotě
vzíti lze nekonečnou řadu zjevů a
poměrů a sice nejen hmotných, ný
brž i duševních. Neb kdo by upí
ral, že i v říši myělének, pocitů,
úmyslů často rniena bývá pravá

míra, ladný pořádek, že tedy [šrávem řeč býti může o ěistýe a
nečistých mraveeh, o čistém citu,
o čisté povaze, vůbec o čisté my
sli? I v mluvě prostonárodní ns
lezáme takových výrazů, jimiž se
pojem čistoty vytýká smyslem prá
vě naznačeným. To jsi _„čistě“
vyved, reeme posmívavým hlasem,
chceme-li někoho z nepodařeného
činu pokdrati; toť „čistá“ práce,
pravíme, chtějíce nsznsčiti, že prá
ce zdařile byla provedena.

Čistota tudíž jest líheznou vlast
ností, která! každé dílo, at hmotné
at duěevní činí ušlechtilým. Han
bou jest, za naší doby slouti ne—
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vzdělaným; však není vzdělanosti
bez čistoty, i opakuji, bez čistoty
tělesné i duševní. Proto nesíuj
ném vzdělanoem, u něhož není či
stoty mravní, které klidné čelo o
věnčuje zéří lidské důstojnosti a
srdce ohřívá snahou po spořádaně,
ladné & tím iplstnó & blaživé čin
nosti životně. Tělesné. i duševní
čistota vždy radi pospolu se obje—
vují, jedna druhou budí, 'edna se
k druhé 'ako teplo k světlu druží.
Vždyt ří hmotných zjevů tisíce

' 1 nitkami spojena jest s říši
Ěevní a dvojí stránka lidské při-
rozenosti za neustálé vzájemnosti
jedna v druhou působí.

Proto nižddněpochybnosti není
a zkušenost tomu nasvědčuje, že
pečlivým zaohovdvéním čistoty v
zevnějšícb poměrech životních vzbu
diti lze a síliti snahu po čistotě
vnitřní, mravní. Péče tedy 0 či—
stotu jest prostředkem duševního
našeho ušlecbtění a tím mocnou pé
kou k zvelebení vzdělanosti národ
ní této neodolatelné moci a zbraně
v níž každý, kdo přístupeu vlaste
neckým pocitům, vidí spásu a slé
vu našeho néroda. I čest ndrodní ]
na nás vymahé, abychom ve všem
čistě si vedli. ili pravda není,!e
cizinec, zavítav do naší vlasti pln

nedůvěry v osočené její obyvatele,dojmem čistoty jako neodo atelnou
mocí překonán a nepříznivého o
nás mínění zbaven bude, ovane-li
ho mil její dech z každé vesničky,
z sa s chýšky, z každé domác
nosti? —

Však bývdme často všimavéj
šími prospěchu svého a potěšení,
nežli sebe důtklivějšího hlasu povin
nosti a lepšího přesvědčení.

Koho tedy vlastenecké. úvaha
nedovede pohnouti k tomu, aby si
čistotu ve všem všude oblíbil, ten
budiž pamétliv, že z čistoty rodí
se i mnoho dobrého &pros ššného,
ona že nám při ravuje bí 0 i ra
dost, kdežto nedbaní 'í bez zhoub
ných a truchlivýcb nds edků nebývá.

Čistota jest především důleži
tým zdro'em zdrávi, bez něhož,
jak každy uzná, lidské štěstí ni
kterak nemůže býti dokonalým.
Neb kde zdraví není, tam schůzi
též schOpno jednak účastniti se
radostí životnyob, jednak svou čin
ností platným býti v lidské společ
ností. „Čistota půl zdraví“, jak pří-—
sloví pravi : však nečistota jest
příčinou mnoha neduhů a trampot.

Sotva se člověk narodil, jižjiž
nečistota mu strojí nebezpečenství,
ba jest příkladů a dostatek, že ou
tlé rozeňétka následkem zboubn ch
nečistoty účinků z náruči zoufalych

matek na vždy vvvdna a smrti uchvácena byla. nečistotu tělo
novorozence takořka zaobaleno jest;
špíny se zbaviti tot jedním z prv
ních dobrodiní, které z lidské ruky
přijímá.

Však nepřítelkyně lidského
blaha, nečistota, neustále činí né—
strahy protí zdraví útlého tvora. I
ruky vlastni jeho matky někdy
zneužívé, by mu uškodila.

Nebot přihodilo se již, že ne
prozřetelně šestinsdčlks, v které
'ak známo, takořka obnova těla za
odlučování nečistých látek se děje,
pošpiněnou jimi rukou do očí vlast—
ního dítěte zárodky zhoubného za
nícení vštěpiía, jimž často připra
veno bylo o nejpřednější smysl, -—
o zrak, bai o živobytí. I když
matka, plníc nejkrásnější svou po
vinnost, dítě kojí, nečistota jako na
příležitost číhá., kde by podvrštiía
podmínky zdárného jeho vývoje.
Neb nezřídka nečistota bývá pří—
činou, za kterouž třeba kojence
před časem odstaviti od nenahra
dítelného zdroje první výživy —

od prsou matčiných, buďto že setyto zanedbéním 'atoty roznemohly,
buďto že ústa kojencova za toutéž
příčinou bolestnými neduhy zasti
žena byla. I na kůži malého svě—
toobčana nečistotou rozmanité ne
moci vznikají; vždyt kůže není
pouze ochranným plůštíkem vnitř
ních částí těla, nýbrž sama složitým



ústrojem, jenž k výměně tělesných
látek znamenitě přispívá. Onat totiž
vedle přehojných chloupků nesčíslně
mnoho malinkých žlázek v sobě
skrýva, jichž otvory se našemu oku
co nepatrná dírky jeví. Z těchto
buď mastnota se odměňuje,kterouž
se kůže zachovává při lebk_osti a
vláčnosti (žlázy tukové), bud vlh
kost se vypařuje, jež nashrómáž
divěe se u větším množství, co pot
na povrch kůže vystupuje, (žlázy
potové). K tomu kůže též prosa
zena jest ústrojí nervovými, jimiž
hmatáme a čijeme. Na jevě tedy
jest, že špína, jednak zacpávajíc
malé otvory kožních žláz, jednak
podráždujíc čivů v kůži uložených,
snadno může býti původkyní nemo—
cl kožních, — připomínáme pouze
velký počet ošklivých i bolestných
vyraženin -—jichž trváním i zdraví
celého těla ujmu může cti-pěti. I
když zlé následky nečistoty tak_
patrně na těle se nejeví, onat ředce,
spůsobemnenáhla účinkujícígojedu
otravuje lidské ústrojí, větěpujíc do
něho zárodky krásui sílu hubící
nedůživosti. Ba nečistotou se může
díti, že živé tělo lidské, tato schrán
ka vznešeného ducha, podobne
hnijící mrtvola zvrhne se za rej
dižtě cizopáeného hmyzu, jehož
jmena již sluchu čistotného člověka
nemile se dotýkají. Tím více třeba
ozvati se proti pověrečným doměn
kám v lidu zakořeněným, jimiž se
lpina téměř v ochranu běl'e. Mno
há matka se posud.drží předsudku,
že není záhodno odstraniti z hlavy
malého děcka chrasty a stropy,
které s přebývající kožní mastnoty,
k níž se snadno věeli'aká ěpina
přimch pocházejí. šak z toho
nešvaru netěší se leda jistá zvířátka,
jimž se takto pohodlné příbytky
připravují, a neěetí'ením lsciuého
mýdla a jeětě lacinější vody lze
zameziti vznikání zohavující té ne
plechy a kůži navrátih' k pravidel
né činnosti.

Co to pověděno o neblahém ů,
činkování ěpiny v dětské tělo, z
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největií části zůstane v platnosti i
ve věku dospělejžlm, kde obor po
třebného o čistotu pečování vždy
více se lít-í. Proto 'est nám zvla
ětě připomenouti, jak důležito jest,
dbáti o čistotu zubů, jakož i ůstrojů
smyslových n. př. sluchovodu, a o
něch těla částí, které oděvem neb
obuvem jsouce zakryty, co se či
stoty týče, často byvají zanedbány.
Každému známo jest, jak snadno
zuby, tato přirozená okrasa úst a
obličeje úsměvem zjaI-eného, tyto
perlové sloupy, na nichž ponejvíce
zakládají se okrouhlé tvary svěžích
licí, z nichž především závisí zře
telnost naší výřečností, jež nám tak
důležité služby konají rozkousko—
váním tuhé potravy — jak snadno
zuby následkem nečistoty podléhají
hnilobě, kteráž jest zdrojem ne
snesitelných bolestí, ošklivého zá
pachu a nenáhla jich zkázy, z níž
pocházejí velké překážky dokona
lému strávení neúplně rozemletýoh
jídel. Proto neopomíjejž nikdo, či
stit si ústa a zvláště zuby po kaž
děm jídle, jakož i ráno a večer; za
nepohodlí, jemuž se tímto podro
buje, s odměnou se nemine, ismě—
le tvrditi lze, že takto svému obli
čeji déle zachová rázu mladosti a
že zažívací ústroje ochrání nesta
tečnosti a mdloby, která tak často
bezzuhím starcům strpčuje živobytí.

A co se čistoty ústrojů smy
slových a zakrytých částí těla týče

ostačl snad, aby její důležitost
yla patřičně oceněna, poukážeme-li

k tomu, jak člověk zacpáním hlu—
chovodu ipinou až ohluchnouti může
a jak ošklivým zápachem ne—
čistota na potíclcb se nohou z da
leka již se prozrazuje, činío ne—
dbalce o čistotu každé pořádné spo
lečnosti protivným. Je-li tety zs—
chování celého těla při čistoě ne 
malé důležitosti pro každého člo
věka, tedy tím větší toho potřeba
jest u takových lidí, kteří jako
pracovníci v mnohých dílnách a
továrnách, mnoho se zabývají s
látkami, které bud bezprostředně,
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buď výparami a prachem z nich
pošlým, lidskému ústrojí na škodu
jsou, iproto nelze dosti důrazně
všem dělníkům a řemeslníkům od
poručovati, aby se navyklí, pokaždé
po práci i tělo i šat řádně očistiti.

Vždyť příroda všude po zemi
přehojně rozlévá nejpřednějšího léku
proti nečistotě — zdravé vody. A
jak vděčně naše tělo toho léku při
jímá! Jako bylinstvo po dlouhém
parnu deštěm okřívá a celý kraj

jím nabývá jarébo rázu,tak(po našemtěle jde líbezný pocit, k yž jsme
se vykoupáním neb umýváním byli
špíny zbavili.

Vodou očistěnou a z'ařenou
kůží krev čerstvěji se rou l i ná
sledkem vzájemnosti v ech těla čá
stí celé ústrojí naše obživuje, ba i
duše se těší :: čistého svého při
bytku. Podobným účinkem bývá
tělo obleženo, když jsme se v čer—
stvé prádlo byli převlekli, pročež
nad míru žádoucno jest, aby se
tělu mnohem častěji toho občersto
vení dostávalo, nežli posud, zvláště
mezi venkovským lidem zvykem
jest. A jest-li něco pravdivého ve
výroku, že množství mýdla, co se
v nějakém kraji spotřebuje, může
býti měřítkem rozšířené v něm
vzdělaností, tedy snad bez omylu
tvrditi lze, že z toho, jak pilně a
bedlivě se v ně'aké domácností o
čistotu prádla há., souditi možno,
jakým směrem ona řízena jest a
“slušno-li hospodyní vydávat čest a
chválu.

Oživující a zároveň ušlechtující
účinek čistoty v lidské tělo nejpa
trněji lze stopovati, když jí porov
náme, jací se nám lidé jeví ve
všední den a jací ve svátek. Není
liž v Boží den, jakoby tváře všech
lidí zářily jakýmsi blahocitem, tak
že se podobá, jakoby veškeré lid

stvo osvěženo bylo novým ušlechtilejším duchem Odkud znamenitý
ten účinek? — Za'isté : nemalé
části následkem své omilé péče o
čistotu těla a šatů, kteroužto ná
božná mysl snaží se i zevně svě

titi den, jenž po klopolné všední
práci Bohu a duševním potřebám
má býti věnován! A přemýšleje o
radostném tomto zjevu, snad sou
hlasíš, že tyto následky církevního
svěcení Božího dne nejsou z nej—
poslednějších dobrodiní, kteráž ná—
rodům z křesťanského náboženství
byla vzešla.

Je-li tudíž čistota vlastního
těla zdrojem blaha, tedy patrno, že
naše blaho i na tom závisí, jeli to,
co nás vůkol obklopuje a co vtělo
své přijímáme, nečistoty prazdne;
neboť jinak by nebylo lze tělo čí
stým zachovati. A zkušenost do
svědčuje, že čistota vzduchu, v
kterém dýcháme a vody, jíž uží
váme k pití a k přípravě jídel jest
nezbytnou podmínkou lidského zdra—
ví a tedy i blaha. Neboť vzduchem,
jejž vdýcháním do svých plic při
jímáme, krev se obnovuje, vymě
ňujíc si za nepotřebné příměšlcy —
jistý plyn uhelný a vodní páru, jež
v dýcháme ——čerstvého plynu. by
s ' u ve vzduchu obsaženého a k
živobytí nezb tně potřebného. Tedy
čím více cízych příméšků vzduch v
sobě má, tím menší patrně jest míra
kyslíku v něm obsaženého a krev
naši živícíbo, jinak řečeno, čím
méně vzduch 'eet čistým, tím špat
nější jest k dýchání. Tato neči
stota ve vzduchu tato špína vzdu
chová není vždy makavou, viditel—
nou, nejeví se pouze co prach vš
l'ící se v pa rskách slunečních,
nýbrž může byti neviditelnou jsouc
vzduchu pí'imíšena v podobě ne o—
třebných neb i škodlivých plynu, z
nichž tu zvláště 'menujeme plyny
uhelné, kter se vyvinují při
spálení uhlí neb dříví, které též
u velkém množství sami z plic v y
d ý e b á m e (kyselinu ublíčítou), které
i bylmy v noci vypařují, kdežto ve
dne za účinkovaní světla sluneč
ného vypařují blabodárný a k dý
chání velepotřebný kyslík, pohl
cuje zároveň škodlivou od živoči—
stva vydýchanou uhelku. Velmi
škodlívy ve vzduchu jsou také ply—



ny. které se vyvinují z látek hnijí
cích, jako plyn čpavek, jemuž
vlastností jest, velmi hltavě od voe
dy pohlcenu býti. I vodní pára,
jest—livzduchu přimíiena u velkém
množství, znečistuje jej, činí jej
vlhkým a přispívá tím k množení
se jistých neviditelných , zdraví
velmi škodlivých údajných zárodků
buňek, jichž teprv spozomvati jest,
když. se nám ve velkých chomá
čích co plíseň objevuji. Ze i
prach ve vzduchu se boupající v
naše dýchadla zhoubné účinkuje a
příčinou zdlouhavých nemoci býti
může, tot věcí jiz obecně známou
a uznanou.

K zachování našeho zdraví tedy
jest nám o to dbáti, aby se věeli
jaká tato špína do vzduchu našich
bytů nedostala. Co se prachu týče,
patrno jest, že vzduch našich při
bytků jen tenkráte co nejvíce pra
chu prázdným bude, když ho ne
trpime na podlaze, na stěnách a
neřadí, starajíce se o časté, pečlivě
a důkladně utírání a vymítání (nej—
líp pomoci vlhkých hadem) Věak
co se oné neviditelné, plynové lpí
ny dotýká, samo sebou z toho, co
“sme na. hoře v_yložili, vychází ně
kolik rospěěnych pravidel, jichž
třeba držeti se, abychom nezdra
věmu zaěpiněni vzduchu zabránili.
Tak nebezpečno jest, když se zá
myčky v trubicich od kamen neb
od ohniště do komínu vedoucích,
dříve zavrou, nežli všechen oheň i
všechno řeřavá uhlí bylo vyhaslo,
poněvadž uhelný plyn nemoha. ko
mínem uniknouíi, do světnice se
vtlačí, a vzduch v ní pokazí. A
poněvadž též uhelku vydýcháme,
až za noci i'byliny čini, následuje,
že nikdy mnoho lidí v jedné jízbě
nemá pohromadě bydleíi a spáti &
že jakmile mnoho lidí v nějaké
mistnosti pohromadě bylo, třeba
jest o dokonalou obnovu vzduchu
postarsti se, což se ostatně také v
obyčejném bytu častěji diti má a
sice výdatným povětránim za otev—
řených oken a dveří zvláště z rána,
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kde bylinstvo čirý vzduch ne'více
kyslíkem obohacuje. Za noční oby,
květiny míti v ložnici a v bytu
vůbec, jakož i okna otevříti, za
dříve uvedenými důvody prospěěno
není, kdežto dobře činí, kdo si ve
dne za otevřeným oknem listnaté
květiny vypěstuje, nemá-li toho
štěstí, aby před domem měl zahrád—
ku, neb aby příbytek jeho ostlněn
byl koáatými stromy. Proto moudře
povídá sedlák v písni znárodnělé:

Vystavim si skrovnou chaloupka,
Všecko čistě jako na sloupku,
Stromoví a křoví vůkol ní
Budou dávai cliládek k hověni.

Čím více lidstva na nějaké pro
stoře bydli, tím větší potřeba oněch
napravovatelů a očistovateíů zka
ženého vzduchu -— listnatých stro
mů. l musíme velmi chváliti, když
se po širokých ulicích větších měst
po rozsáhlém návsi vesnic, po ce—
stách a chodnících málo lesnatých
krajin (jako na Hané) stromy vy
sázejí.

Bylinstvo očisťuje vzduch ještě
od jiných nám škodlivých látek,

jichž však bylinám právě tak potřebí jest, jako nám idem kyslíku.
Bylo již pověděno, že plyny hnilo
bou vzniklé nám nejen zápachem
svým nepříjemny, nýbrž že i ne
zdrávy a nebezpečny jsou a tím
více, an čpavek následkem hlta
voati vody k němu nejen vzduchem,
nýbrž i vedou do naší domácnosti
snadno se vtírá. Látky hnijící a
snadno hnilobě podléhající, nechť
se tedy co nejdále od našich pří
bytků odstraní.

Nerozumno tedy jest, kdyš
hospodář hno'iětě má pod okny
svého bytu, ne vedle studně, jakož
io správném hospodářství nesvědčí,
když pomyjky a jiné nečisté teku
tiny (jako zchlévů a záchodů) mezi
stavenlmi na povrchů země potůč
kami, kalužsmi se řinou. Bohužel
jsout velká města, kde se jedno
duchým těmto zásadám čistoty prů—
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chodu neujednává. Věak tu jsme
se již dotkli věcí náležejících do
oboru správy obecní a zemské. —
Neboť nemůže býti pochybnosti, že
péče o čistotu nemůže býti věcí
pouze soukromou, nýbrž že třeba
jest, aby správa obecní -— nemá-li
snaha jednotlivce po čistotě zma—
řena býti, — se vší různosti boje
proti nečistotě a ipině se účastnila.
Neboť málo zajisté bylo by plstno
sebe pečlivějěí čistění uvnitř domů
s. příbytků, nachází-li se po ulicích
a pod staveními stálé zdroje nové

—nečistoty. Nebrání li se prachu a
kouři, aby se do vzduchu venčího
vznáěel, v sílají-li kaluáiny a ote
vřené sto y ustavičně do něho
množství škodlivých výparů, jsou-li
hnijící látky, nádržky výkalů a
odpadků na blízku studní a vodo
jemů, není-Ii dobře zařízenou ka
nalizaci o to postaráno, aby pře
bytek vody deětové a vlhkosti pů
dy pod zemí rychle odtéci mohly,
nebylo-li dále k tomu hleděno, aby
vzduch spolubydlením mnoha lidí
v jedné osadě zkaáený, vysázením
dostatečného počtu stromů, veřej
nými sady a zahradami opět zja
řen byl, tedy soukromá péče 0 či
stotu nepotká se s žádoucím pro
spěchem. I to čtenáři nyní jasno
bude, že i správa zemská starajic
se o zachování lesů, o vysušení

močálů, o upravení řek, o svlečení
suchých krajin, o osázení písči
tých a skalnatých pozemků, po
věechnou čistotu znamenitě podpo
rovati může.

Kéž tedy ve všech kruzích lid
ské společnosti blahOplodná čistota
najde hojně pěstovstelů a ctitelů,
aby též ve všech eiich vrstvách,
u jednotlivce, v rodině, v obci i v
národu uělechtilé plody této krásné
snahy dozrályl Kéž se v mysli
vsech matek, pěstounek a vycho
vatelů zásada platnosti dobude, ie
třeba jest zalíbení v čistotě vzbu
diti již v mladé, jemné mysli dět
ské, aby tato snaha nezvratně u
tkvěla pro celé živobytí, aby se u
stálila v národě a co vzácné dědi—
ctví přešla na budoucí pokolení;
kéž se v každé škole neunavně
tyto zásady hlásají, kéž celé spo—
lečenské živobytí nahe duchem či
stoty se řídil Potom nám teskno
nebude přemýšlejícím o budoucno
sti svého národa, nebot potomstvo
naěe s duchem povzno's'eným a s
tělem zuělecbtěným hrdě se uchopí
jal-e vlajícího praporu vzdělanosti
a vztýčí jej vysoko nad milovanou
vlastí, by viem bratrským národům
hlásal, to jest pro vždy odhodlán
kráčeti v pepředí všech bojovníků
za nehynoucí právo, za nesmrtelnou
pravdu! -— '

O smlouvách.
(Pokračování článku obsalenébo v ročníku 1870.)

0) Ostatní úprava zevnějši a ne'
ktefé jiné opatrností.

Opatřme smlouvu naši, či vlast
ně listinu, kterou o smlouvě vyho
toviti hodláme, řádným a význam
ným jménem čili nápisem, z kterého
by ihned vysvítsti mohlo, obsahu
jeli listina n. př. smlouvu kupní
(trhovoa) nebo odstupu! neb sva
tební a nebo nájemní atd.

Udělejme pak krátký úvod, ve

kterém osoby, které smlouvu usa
vírají, jmenovitě, jakož i stav a
bydliště jejich řádně poznamenány
jsou, tak aby o totožnosti osob
smlouvu uzavírajícich pochybnosti
býti nemohlo. ——Nyní následují
obsah mtouvy samé; šetřme při tom
přirozeného ladu a skladu, jak se
nám z předmětu smlouvy podává,
nebol (jak jsme již podotkli pojed—
návajíce o řečia slohu) jenom takto



lze docíliti, aby listina zobrazila
smlouvu naěi dokonale a aby pře
deěla věelikému nedorozumění, veě
keré ne'asnosti a vůbec všemu, z
čeho pa ob čejně hádky a spory
povstávajl tak, že ona listina, která
přece měla urovnati a nezvratně
pojistiti naše pravní poměry, pravý
Opak toho spůsobí. Nemůžeme proto
opomenouti zde poukazati opětně,
na hlavní prostředek, jímžto lze
jasnosti listiny dociliti; jestit to
pravidlo: Piěme jadrně a zkrátka.

Je-li obsah smlouvy úplně se—
psán, ukončme listinu připojením
místa, ve kterém, pak dne, měsíce
a roku (datum), kterého smlouva
uzavřena byla. —

Než-li pak přikročíme k pod
pisu, neobtěžujme sobě celou listinu
ještě jednou důkladně přečísti a se
přesvědčiti, zda-li skutečně jest
sepsána tak, jak jsme se smluvili,
zdali jí také úplně rozumíme a zdali ,
se při sepsanl omyly v psaní ne—
udály.

V poslednejším případě varujme se edlivě věeho vyškrabovaní
(radírovaní) neb přeěkrtovaní chyb,
nýbrž dejme raději listinu znovu
přepsati; nebot jen listina beze
skvrnná zasluhuje úplnou víru a
zamezuje zmatky, ku kterým pře
ěkrtaná a vyškrabovanů místa snad
no příěinu zavdati mohou.

Jmenovitě ale přihledněme k
tomu, aby listina jednou. rukou, čili
jedním písmem sepsána byla a na
prosto nepřipustme, aby snad to
neb ono slovo v listině vyškrtnuto
a jinou rukou do listiny na jeho
místě slovo jiné ve sano bylo.

Možno-li, tož uďtež, aě toho
zapotřebí není, při předčítání listiny
před podpisem přítomny nejen všech
ny osoby smlouvu uzavírající, alei
svědkové, aby veěkeří mohli do
tvrditi, že listina dle skutečné vůle
naěí sepsána jest.

Podpis každý osoby obsahujžl
její jméno křestně, příjmění a při
pojena budiž i ona vlastnost, ve
které dotýěná osoba smlouvy jest
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| účastna, n. př. Jan Horký, kupitel,
jneb Anna Pokorna, nevěsta, neb
Karel _Chytrý, svědek, anebo Au
touín Cerný, poručník nezletilého
kupitele Václava Svobody atd.

Neumí-li někdo z osob smlouvu

uzsvlrsjících napsati ani svéhojměna, udělají tři řížky; jiná. osoba
3pak (avšak žádná z osob uzavírají—
cích smlouvu) podepiě jméno jeho

s Ipodotknutím, že ona jest jmena„po pisovatelem a spolu svědkem;
n. př. 1“ 'l' _
to jest Jan Kouřil, kupitel, rukou
Joseía Rychlého co jména podpi—
sovatele a svědka.

O svědcéch, kteří listinu spolu
podepsati mají, dlužno nám se
zvlaětně zmíniti.

Účel jich přítomnosti při usa
vření smlouvy písemné jest, j akožto
z vlastností & podstaty věci samé
vychází, z většího dílu z cela jiný,
než učel jich přítomnosti při uza

.vl'ení smlouv ústní; také jest ří
:'tomnost jejich při uzavírání sm uv
|písemných častečně méně, častečně
zase více důležita, než při uzaví—

lrůní smluv ústních.
Při poslednějělch totiž, řekli

jsme výše, přítomnost svědkův po
třebna není nikdy; v celku není i

Ipři uzavírání písemných smluv svědkův potřeba; na proti tomu ale
iisou též některé smlouvy písemně,
které dle zákona ze jistým účelem

:(o kterém doleji romluvíme) nej
'méně dvěma svědky podepsány
býti musí.

Při ústní smlouvě jest přítom
nost svědků užitečna a hlavní, tě
měl' jediný účel její jest, zjednati
sobě pro případ potřeby důkaz o
obsahu ústní úmluvy. Proto také
svědek ústní úmluvy, ma-li o ob
sahu jejím svědčiti, musí obsah tento
dokonale znátz.

Uzavřeme-li věak smlouvu pi
„semnou, pak jest sice dobře, zna—li
svědek obsah listiny, avšak nutno

'to není; nebot mámeli o smlouvě
,řadně vyhotovenou listinu, pak tvoří
lůplný důkaz o obsahu smlouvy
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tato listina; i nepotřebujeme tudíž
důkazu jiného, tedy také ne svě—
deckého.

Má tedy podpis svědkův na listí—
ně účel jiný, než přítomnost svědkův
při smlouvě ústní a ptameli se,
který jest tento účel jiný, tož se
dočerpame odpovědi z článku 117.
obecního řadu soudního, který sts
noví, že žádný nemá listinu pode
psatí co svědek dříve, pokud jemu
vydatel neb mstavovalel této listůty
(pi-i smíouvác tedy každá osoba
smlouvu uzavírající) neohlásů, že ona
listina dle vůle jeho (totiž Vydatele)
sepsána jest.

Z toho vysvítá, že svědek, maje
se podepsali na písemní listinu,
nemusí znát: obsah jeji, že tedy ne
svědčí o obsahu jejím, o kterémž
listana sama jest důkazem, nýbrž že
svědčí jen o pravosti podpisů
osob smlouvu uzavírajících a o tom,
že tyto osoby s obsahem jejím (do
něhožto svědkovi ničeho není) úplně
dorozumění jsou. _

Svědek tudiž necht jest přito
men, když strany smlouvu uzaví
rající listinu podpisují a necht se,
než-li sám podpiše, každé osoby,
která smlouvu podepsala, optá, je-li
dotyčná listina dle její vůle sepsána.
Pak-li tato přisvědčí, může svědek
listinu podepsati s nejlepším svědo
domím, aniž by věděl, o čem li
stina jedná, i může podepsati beze
vší zod ovědnosti, byt by listina i
nějaké ezprůví obsahovala.

Samo sebou se rozumí, že člo
věk, jenž psáti nezna, jest co svě
dek na písemně listině neschopen;
nebot svědek nemů práva, svůj pod
pis třemi kl'lžky nahraditi a jiným
podepsat děti; vždy-ť by to také
bylo beze všeho smyslu. aby podpis
svědka opět svědkem měl býti
dotvrzen.

Svrchu jsme již pravili, žei
při listinách řítomnost a potažmo
podpisy svěd ti v celku potřebny
nejsou; než připojí-li jsme také,
že naproti tomu mame též písemně
smlouvy, které dle zákona za iůty'm

účelem dvěma svědky podepsány být:
musí, chceme-li tohoto účele do
sáhnouti.

Pak—li totiž některě práva, neb
některé závazky v listině ustano
veny, n. př. kupní nedoplatek, vý
měna, půjčka, rdvo nájemní atd.
se mají dle vůge dotýčnýeh osob
na nějakém pozemku pojistiti a tu
díž do veřejných, čili pozemečných
kněh neb zemských desk vtělili,
tož zákon o pozemcčních knihách
a zemských deskách přísně káže,
že se takové vtělení smí státi jen
tenkrdte, jsouli v dotýčné listině 1.
ono právo, neb onen závazek, který
vtělen býti má., 2. onen pozemek,
na který se takové pravo neb za
vasek vtěliti má., jasně a zřetelně
pojmenovány a vyznačeny, 3. je-li
v listině povolení ku vtělení od
oněch osob, kterýchž se věc týka,
obsaženo a za 4. je—h'listina nejen
vydatelem čili v_i/stavitelem(osobami
smlouvu uzavírajícími), nýbrž též
dvěma hodnověrný—nu'muži co svědky
podepsána.

V takovém případě tedy ne
můžeme ostrédati na listině pod—
pisu svě eckého; ano zakon žádá
jeětě více: svědkové takovou listinu
podpieující musí býti muži, a. sice

'muži hodnověrní kdo tedy u. př.
jednou již pro po vod byl odsou
zen, není schOpným svědkem na
listině, kteroužto knihovního vtělení
prav našich chceme dobytí.)

Z tohoto výslovného nařízení zů
kona ale, dle něhož v řečených pří
padech listina též podpisy dvou
mužů co svědkův obsehovati musí,
také 'de na jevo, co již výše jsme
pověděli, totiž., že i při listinách, po—
tažmo při smlouvách písemných, pří
tomnost svědků pravidelně potřebna
není; nýbrž žejest nutna jen tenkra
te, kdy zakon toho výslovně vyža
duje. Dale z onoho znění zákona se
da dovoditi,žei ženské smí svědčt'tz',
pakli zákon výslovně nevyžaduje
svědkův můžských, jako ři listi
nách, které se knihovně vtě íti mají.
Konečně vychází ze všeho toho, co



jsme zde o svědcích pověděli, v
skutku to, co jsme již dříve tvrdili
a tuto e_pakujeme, totiž:

1. Ze účel .ptitbmnosti svědkúv
při uzavření smlouvy ústní jest z
většího dílu z cola jiný. než účel
podpisu svědeckébo; neb svědek
ústní úmluvy má v případě potřeby
dotvrditi obsah smlouvy, kdežto svě—
dek na listině podepsaný potvrzuje
jen pravost podpzsů osob se smlou
vsjících a okolnost, že listina jest
dle vůíqtěehto osob sepsána.

2. Ze jednak přítomnost svěd
ků při uzavírání smluv písemných
jest částečně méně důležitá, než při
smlouvách ústních; nebol při ústní
smlouvě jest nejlepším důkazem ob
sahu jejiho svědek, při písemných
smlouvách tvoří důkaz tento přede—
vším listina sama, aniž by svědkův
nevyhnutelně potřebí bylo;

3. že jinak přítomnost, potažmo
podpis svědků při uzavření písem.
ně smlouvy jest částečně důležitější,
než přítomnost svědků,při smlouvě
ústní, ano že jest nevyhnutelně
potřebna totiž tenkráte, jedná-li se
o listinu, na základě kterém práva
neb závazky do veřejných kněh se
vtěliti mají,

Jedná-li tedy n. př. smlouva o
kupu a prodeji některého pole neb
gruntu a chcemeli co vlastníci ve
veřejných knihách zaneěeni býti,
musíme míti o kupu nejen listinu,
poněvadž vtělení práv do knih veřej
ných vůbec bez listiny dosáhnouti
nelze, nýbrž listina ta musí též mi
mo prodavače a kupitele dvěma
hodnověrnými muži co svědky po
depsána býti; koupímeli ale u. př.
koně, neb krávu a podobné a neb
nemíníme-li vůbec dobýti vtělení
nějakého práva neb závazku do
knihy pozemečné, tož nemusíme
míti listiny; a sepíše-li se z opatrno
sti přece listina, jest dobl—esice,
ale není potřebné, aby ji mimo nás,
též svědkové podepsali.

Sestává-li listina z vícero archů.,
pak buďtež tyto sešity a oba kon—
ce nítě nsěemi pečetěmi připevněny
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tak, aby ani někter arch vytrhnut,
ani jiný arch s obsa em nail smlou
vy nesouhlasící podstrčen býti ne
mohl. —

Jeětě by snad bylo záhodno na
tomto místě promluviti o kolkováni
listin. Leč ani vykázaná nám zde
místo nedostačuje, ani objem, roz
manitost a množství zákonů, jedna—
jících o poplatcích, kolkách atd.
nám toho nedovolují.

Nemohouce tudíž v tomto ohle
du podati ponaučenístručnéaspolu
dostatečné, musíme se obmeziti na
podotknutl, že v celku listiny zří
zené o oněch druzích smluv, které
se v obecním životě nejčastěji uza
vírají, (n. př. smlouvy kupní, sva
tební, odstupní a jiné) vyžadují ko
íek 50 kr. na každý arch; 'z'evšak
to jest pouze kolek, jímž musí býti
opatřena listina, kdežto poplatky o
předmětu smlouvy samé bernlmi ú
řady se dle stávajících zákonů
ustanovují. Za tímto účelem zákon
žádá, aby opis smlouvy, jehožto
doslovná věrnou buď c. k. notářem
neb soudně stvrzena býti má, nejdéle
do 8 dní (ode dne uzavreni smlou—
vy počítaje) dotýčnámu úřadu ber
nímn předložen byl. Tento opis po
žívá svobody od kolků a nemusí tedy
býti kolkován.

Poněvadž ale, jak jsme výše
řekli, objem, rozmanitost a množství
zákonů o kolkách a poplatcích jsou
nad miru veliké, poněvadž dále tyto
zákony (jako hohužel imnohé jiné)
jsou též pro obecní lid velmi ne
srozumitelny a mimo to často změ
něny b vaji, tož bude, chceme-li
se trcstum kolkovým a jiným vy
hnouti, zajisté nejprozřetelnější, pak
li se stran kolkování listin a stran
poplatku v každém jednotlivém pří
padě na muže, věci té znalého obrá
tíme. Mluvícím již ale o koících
připadá nám na mysl velmi rozší—
řený, avšak i velmi mylný náhled
panující v lidu o účelu a významu
kolku.

Považujíť totiž mnozí kolek za
podstatnou část listiny potažmo
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smlouvy, myslíce, že kolkovám'm
smlouva platnosti nabývá, a že na
opak listina nekolkovaná platnosti
nemá.

Tomu však na prosto tak není.
Neb kolek není vůbec část li

stiny, či docela smlouvy, onk nim,
co takovým, ani nenáleží ; holek jest
jen jeden : rozličných spůsobů, kte
rým státní pokladnice jistou daň oy
bird a nemá na platnost neb neplat
nost listiny potažmo smlouvy ani toho
nejmenšího vlivu. —

Panu'e zvyk, že listina o smlou
vě zřiz se jen v jednom prvopisu
vyhotovuje a že tudíž 'en jedna neb
druhá strana prvopis íistiny u sebe
přechovává.

Z důvodů, o nichžto šířili slov
by bylo zbytočne, poněvadž každý
snadno se jich dovtípí,odporučujeme,
aby listina v tolika prv0pisech byla
vyhotovena, kolik stran smlouvu
uzavřelo a aby každé straně jeden
pr“ opis odevzdán byl.

Samo sebou se rozumí, že kaž

dý z prvogisů těchto oíemz, a sicetémítěž oso mi (jak těmitéž oso
bami, sml0uvu uzavírajícími, tak tě
mitéž svědky) podepsán býti a že
všechny prvopisy mezi sebou do
slovně souhlasiti musí.

Aby pak se se žádným z těchto
prvopisů (originálů) nějaká nenále
žitost díti nemohla, budiž v obsahu
listiny též podotknuto, kolik prvo

pisů se vyhotovilo a komu odevzdá
ny byly.

Nechceme-li listinu vyhotoviti
ve vícero prvopisech, zřidme sobě
aspoň opzby a řekněme v listině,
komu prvopis a komu opisy byly
dány; aspoň pak víme, kde nám
jest v případě potřeby prvopis
smlouvy hledati.

Opisy tyto (které kolkovány
býti nemusí) pak opati-me výslov
nou poznámkou, že jen opisy jsou.

Takové jednodnchéopisy nemaji
ovšem, jak patrno, žádná zvláštní
užitečnosti a váhy; chceme-li ale
míti opis, který by nám spolu
aspoň byl důkazem úplným o tom,
že s prvopisem smlouvy doslovně
souhlasí, pak jej nechme soudně neb
před notářem (advokátk tomu není
oprávněn) s prvopisem srovnati a
na něm potvrditi, že s prvopisem
doslovně stejně zní.

Takové přepisy čili opisy na
zýváme: přepisy soudně nebnotářem
osvědčené (vidimované). —

Tímto končíme oddělení první
svého pojednání, penechávajíce sobě
v oddělení druhém, kdežto budeme
jednati o některých zvláštních dru
zích smluv, doplniti pojednání toto
věeíikými drobnostmi, o nichžto v
prvnim oddělení jednati jsme za
potřebné a záhodné neměli.

(Pokračovánl.)

Přehled důležitějších
roku

()() Již od několika let při
pomínají nám události časové bez
ustání propověd: „Trp mile, dát
Pán Bůh víoe“. Též také minulý
rok 1869 činil každé chvíle vše,
aby nám zásada ta nikdy s paměti
nevymizela. Ačkoliv tedy bolestno
jest, neblahé poměry na pamět při—
náěeti, musíme přece radostně zvo
lati: Bohu díky, že předevšímnárod

udalosti politických
1869.
náš nikterak nezmalomyslněl, ný
brž naopak, že v hrdinském boji
svém za práva po otcích zděděná
statečně vytrval a že síly své v kaž—
dém ohledu utužil;proto těšíme se
bezpečnou nadějí, že „pravda a spra
vedlnost“ s pomocí Boží konečně
zvítězili musí. „

Co tedy předně do poměrů bý
valé říše Rakouské, nyní rozětěpeně



v země předlitavské a zalitavské,
rozméhalo'. se sice denně a všeo—
becně přesvědčení, že ústava z pro
since r. 1867 nikterak nepřispěla
k urovnaní zmatků vniterných a ke
sesílení říše, a že také nikdy |: do
sažení účelu toho nepřispěje; avěak
ona strana německa, tak řečená li
beralní (v oelémjednaní svém však
násilné a neliberální) pravě pomocí
této ústavy dostala se na vrch s
kořistila bez ohledu jakéhokoliv
jen toliko k vlastnímu prospěchu z
moci, které se jí nešťastným „vy
rovnáním“ dostalo. Proto také či—
nila vie, aby moc tuto nepřiroze
nou a spravedlnosti veskrz odporu
jící sobě zachovala. Nejhlučnějším

rostředkem k dosažení cíle tohoto
Eylat ji tak řečená říše/carada opět
zahajeni 15. ledna. Uměle přístro
jeným řádem volebním měla něme—
cka strana v ní většinu a ve vět
ěině té opět měli rozhodný hlas ně
mečtí poslancové Polští a Slovinci,
kteříž poklidajíce politiku Oportu
nity za prospěšnou a alu doufali,
že pro země své něja ých prospě—
chů dosáhnou, budou-li německou
vládu pod orovati. Ze ale cesta
takové ves rz nehodna jestit, a že
nikdy k cíli nepovede, o tom byla
íederalistické strana v Čechách a
na Moravě súplna přesvědčena a
proto odepřela rozhodně věeliké ú—
častenství v tak řečené říšské radě.
Že jednaní takové svědčilo o velké
politické soudnosti, ukázalo se zah .
Neb německa strana netajila nikdyy

řesvědčení svého, že jí jen toliko
ěžl o nadvládu a že Slované ob

zlěětě jí b ti mají podnoží: „Ta—
kového Ouska, kteréž by tři sta
let historie své časté německé(!) za
příti mohlo, odmítají Němci rakou
ští docela, odmítají ho za každou
cenu, a proti takovému Rakousku
počali by boj až na brdlol“ Kdo
ted' jeětě mohl pochybovati o tom,
že strana takové. národům slovan
ským ani v nejmenším spravedlno
sti nepovolí ?! Jiného dokladu do
stalo se deputací moravských měst,
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přibylé do Vídně a.žádající od vlády
podporu na. stavbu železnice a Brna
přes Tišnov, Bystřici, Nové Město
do Německého Brodu. Deputaci
této odpověděl pověstný krajan náš
ministr Giekra se zpupným po
směchem, že vláda na takové věci
nema peněz, nýbrž na o ak, že jich
potřebuje na vojsko, terči chce
vyslati do Čech, aby tam rozebnalo
lid (klidně) na t—íborechshromaž
děný“l Může-li tedy divne býti, že
národ slovanský jednaní takového
na věky nezapomene? Té! také
historické ilecl ta vedena hrabětem
Lvem Thunen nezúčastnila se v
zasedání pans':é sněmovny, poně
vadž původní zřízení její čím dále
tím více ruěeno bylo. Že tomu v
ravdě tak bylo, dosvědčeno 20.

liadna povolením 20 poslanců do
sněmovny anské, coš i liberálním
listům zav alo příčinu, tuto nazvati
„komorou úřednickou, od vlády ve
skrz závislou“

Ačkoliv se tedy mohlo podo—
bati, že ona strana německé, které
v říšské radě panovala, při samo
vladě své v samých blaženostech
tonouti bude, nebylo přece tomu

tak, nýbrž trapílš ji mnohé a rozličné starosti. ejpředněiěi byla
ovšem starost o udržení nadvlády
své; nebot nedalo se n kterak za
tajíti, že železný obr (?) ten má.
nohy hliněné.

Druha starost byla co nejúzeji
sloučena s první, starost totiž, jak
to vyvéati, aby se Polákům a re—
soluci jejich v ničem nepovolilo a
přece aby Polici na říšské radě
zůstali; neb kdyby byli odešli, mu
selo by veta býti po všelikém pa
novénl.

Jiná neméně trapna starost byla
ta, jak se zachovati, aby se nepo—
zbylo přízně, lásky a milostiMaďarů.

Z ostatních pak připomíname
jeětě dvě, které však řečené straně
pramklo starosti způsobily, a sice
jak před světem co nejvíce blý
akati se svobodomyslnostía jak daně,
bez toho již na nejvýš vyměřené,
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opravovati, to jest zvyšovati. Co do
posledních, předložila vláda nové
zákony, a sice co do tak řečená
opravy daně pozemkové a daní z
důchodů, kterýmžto podroben býti
měl i každý dělník, kterýž týhodoě
několik zlatých vydělá. Netřeba
připomínati, že obzíáště poslední
zákon Způsobil mezi kruhy dělni
ckými velkou nespokojenost, a že
se ne'více ve Vídni odbývalo mno
ho s ůzi dělnických, ve kterýchž
„občanské“ a „liberální“ vládš či—
něny nejtrpči v'čitky. Co do blýs—
kání se svobo omysíností dařilo se
řečené straně velmi dobře; neb v
ohledu tom bylot zapotřebí jen svo
bodomýsínýeh řeči a, návrhů, jako
u. p. aby konkordat byl zrušen,
čehož se v nejhojnější míře událo,
tak že p. minister Giskra vítězo—
slavně oblásiti mohl, že biskupové
katoličtí pohnáni budou před soudy
světské a že biskupské úřady jed
nající proti zákonům náboženským
s všelikou přísnosti potrestáni bu
dou. Vůbec pak vydobyla si řečená
strana na poli tomto všelikých zá
sluh (!), neb dokázala zřejmé, že
jak národům, taki cirkvi kat. spra
vedlnosti poskytnouti nechce.

S Poláky pak zshrávala si ře
čená strana po celý rok způsobem
zajisté neslýcháným. Neb “brzo pra
vilo se, že nelze resolucí jejich
říšské radě předložiti, brzo opět, že
by se mohla předložiti, ale že nelze
návrhy o ní činiti, zahy opět že
Polák hr. Potocki v ministerské
radě proti resolucí hlasoval a opět,
že se resoluce musí rozhodne za
vrhnoutí. A přece byli to Poláci,
kteříž od poň—stkuústavu prosinco
vou podporovalia takto proti všem
bratrím slovanským v Rakousích se
postavili a kteříž jedni myslné bla
sovali pro zákon branný, die něhož
každý k službě vojenské jest povi
nen, doufajice, že jim taková po
volnost odměněna bude. Avšak na
děje ta se nevyplnila a Poláci po
nesou těžko jak sklamané naděje
své tak i vůbec památku na veš

kerou činnost jejich r. 1868. J ediué
čehož se jim ostalo, bylo, že mz
nastershým výnosem oznámeno bylo,
že od 1. října polština má býti řečí
úřední, ačkoliv rovnoprávnost všech
jazyků tisíckráte před tím již za
ručena bylo.

Soudného pozorovatele dějin
ne ohlo zůstati tajno, že vlastně
M aři na vrch se dostali, a že vše
děje se dle jejich vůle. I pokusili
se tedy někteří poslanci na říšské
radě, dotknouti se choulostivé zále
žitosti této a napsali si inter ellaci
na p. ministra tázajice se, je prý
se vlastně věc má s pány Maďary,
kteří prý též také Dalmacii řivtě
lití chtějí k říši Uherské. O poved
téhož p. ministra byla zs'isté vele
památna; pravil totiž z stka, že
ústava prosincová platí též pro Dal—
macii, že však výsledky vyrovnání
uhersko-chorvatského ve Vídni jeětě
úředně nejsou ohlášeny a proto že
prý netřeba zbytečných starostí se
dělati.“ A při tom také zůstalo;
od této doby nedělal si skutečné
nikdo již zbytečných (v pravdě)
starostí ani vDalmacii, ani v Uher
sko, čímž také zachována přízeň
maďarská.

Na takový způsob udržela n &
řečeuá strana nadvládu svou v říš
ské radš “od začátku až do konce
totiž do 15. května, kteréhož dne
sezení její trůnní řečí J. V. císaře
Pána ukončena. Nejkrásnější my
šlénka řeči této byla následující:
„Rakousko má býti onou velikou
vlastí, ktera k tomu povolána jest,
aby všecky ty rozličné národy
steioou spravedlnosti a toutéž
láskou, tímtéž pěstováním zájmů a
zvláštnostíjejich obejmulef Slova
tato obsahuji zajisté neivroucnější
tužby & přání J. V. císaře Pána,
jsou však též nejvřelejší touhou a
žádostí národu našeho, a Bůh dé
že přijde již brzo čas, kdy v míře
svrchované vyplněna bude.

K 15. červenci sešly se dele
gace ve Vídni a přijaly mezi jiným
ntvrh o zvýšení služného důstojníků



vojenských a povolily p. ministrovi
Beuetovi disposiční fond. Pl'ed tou
též delegací musil se tentýž pan
vyzpovídati z politiky zevniterné,
což také učinil, avšak způsobem ta
kovým, že zpovšd jeho neplatnou
n'azvati dluino bylo. Pravil, že prý
poměr Rakouska k Francii jest nej
lepší, taktéž k Italii; Turecku prý
musí zanechati, zdali chce křesťan—
ským poddaným svém povoliti čili
ne, Prusko však že stojí Rakousku
na odpor; on že prý se nechce mí
chati do záležitostí německých a že
k tomu konci nehledal aniž uzavřel
nějaké alliance, Rakousko učinínej
lépe, bude—lialliance své hledati u
vnitru svém, a čím užeji se uvnitř
spojí, že tím snaze odrazí všeliké
útoky zevnější. P. Bcust nepověděl
tuto nic nového, spolu ale též ne
pověděl, jak se tyto alliance uvnitř
Rakouska zbudovati mají.

K zaří měli svoléni býti sně
mové zemští, ministerstvo Giskrovo
pak již s počátku července usilo
valo o to, jak by stranu ílederali
etickou na Moravě a v Cechach
přemohlo. K tomu konci vydalo
místodriitesltví české cirkulář k
okresním hejtmanům, v kterém! se
jím přikazuje, že mají každých osm
dní sléětní z révu voleb se týkající
mýlati, vla ě voliče a velitele na
před jit oznémití, aby na ně půBO
biti mohla, a že záležitost voleb vů
bec jestit nejpřednější a nejdůleži
tější úlohou okresních hejtmanů.
Tito ovšem napnuli veškeré síly
své, avšak marně. Čechy a Morava
setrvaly v opposici své proti né
tlaku vlédy a rozhodně se držely
deklarace poslanců moravských a
českých. Ano téš i sněm Tyrolský
vyslovil se roti ústavě prosincové
a přibližova se k zásadám federa

listiclym.listopadu odebral se J. V. cí
sař do Aegypta ku slavnosti otevření
průlivu Suezkého, byv v květnu
osobně od místokrále aegyptského
pozvan. Navštívil nejprve tureckého
sultana v Cařihradě, a odtud se o—
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debral přesAthény po lodi do Jafy,
z kteréhoš města konal pouť pro
vinen jsa a s 1000 jezdci beduínů,
do Jerusaléma. V úvalu před sv.
městem zastavili se poutníci a císař
Pan ohlekl se v uniformu maršala
rakouského. Na vrchu před městem
očekávala ho deputace židů uher—
ských a tisíce lidu s obou stran
silnice vítali ho radostně. U prv
ního oblouku čekalo na císaře kněž
stvo katolické a tuto CísařPan slezl
s koně a polihiv zem sv., po které
ondy S asitel světa kráčel, bral se
pěšky 0 města sv. až do chramu
sv. hrobu. Odtud putoval ještě do
Betléma a Jericha. k Jordanu a k
moři mrtvému a opustív zemí sv.
13. listopadu přibyl ětastně dne 15.
t. m. do přístavu Saíd a byl příto
men velikolepým slavnostem, které
místokrál na poctu vznešených ho—
stů sv'ch uspořádal.

Mytí-zitím časem však rozmábaly
se v Dalmacii velmi truchlivé udá
losti. Zemi tuto obývají v ohromné
většině Slované a nepatrné. čéstka
Italianů (tito se mají k oněm jako
1 k 17). Přece však nadržovala
vlada odedávna neslýchaným způ
sobem Vlachům a davala jim ve
všech úřadech přednost, ačkoliv se
při každé příležitosti osvědčovali co
gikoliv spolehliví poddaní Rakouska.
Ze se nasledkem toho rozměhala
mezi Slovany nespokojenost, nemůže
ovšem divne býti; tato však dosáhla
nejvyššího stupně, když se o to jed
nalo, še zákon o zemské obraně po
veškeré zemi proveden býti ma.
Tomu se příčíla mysl Dalmatinců,
odedávna volnost svou nade všecko
milujících a když úřady proti nim
vyzvaly vojsko, chopili se zbraně a
uchýlivše se do hor počali boj
proti c. k. vojsku, který trval až
do počátku r. 1870 a v kterém!
na obou strandch ieletí jest mno
hých *a velkých ztrát.

Vypravovalo se, že J. V. císař
po návratu svém do Vídně ministry
své přijal slovy: Tak to nemůže
dale jíti! Ano ovšem, všeobecné po

7
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mě tak se napnuly, ist musel
nějiiyký obrat nastati. Ministerstvo
samo rosstěpilo ae na dvě strany,
jedna sklíidala se s hr. Potockého,
Tsfi'e a Dr. Bergera, o níž se pra
vilo, že jest jakému vyrovnání pří—
zniva, druhou tvořili dr. Hasner,
Herbst, Giskra, Brestl a Plener,
kteří za žádnou cenu nechtěli se
vaddti ústavy prosincové. Též když
se řlěska rada v měsíci prosinci
soils, neskýtala ani trůnní řeč císa—
řova, aní počínání tak řečená stra
ny ůstavověrné nějaké naděje na
urovnání stavajicich sporů. Tak o
panovala na konec r. 1869 všeo
becně nejistota a nespokojenost s
přítomnostíaobava věcíbudoucíchf)

Netřeba řipomínati, že velká
část strasti těm—£ejpředněji dotýkala
se Moravy a ech. Národ slovan

ský přilnul celým srdcem svým kodvě ým právům vlasti své a hájil
je statečně věelikým způsobem, jak
dle stávajících poměrů jen možno
bylo. Na mnoha místech uspoři—
dany jsou tábm-y, na kterýchž se
sešli tisíce lidu, osvědčujícího veskra
souhlas svůi s olitikou věhlasných
vůdců svých. lada činila všemožně
překalky, zspovídala neb chmelo
vala tábory, trestsla účastniky a pro
následovala listy české co nejpřísněji.
Naproti věem takovým pokusům
setrval národ český na Moravě a
v Cechách přiodporu svém proti ú
stavě, která. veskrz ruěila práva ke
runy české. Vláda sice uznala za
vhodne, v květnu zruliti stav oble
žení v Praze, to věaknemělo nižad
něho vlivu na poměry politické.
Neb jakož stav obležení nemohl
česk nůrod spoutati, tak též ne
moh o zrušeni jeho k volnosti při
spívati. Mluveno a psáno sice mno
ho o jakémsi „narovnání a smíře
nl“ ; jak se ale tomu vlastně rozu
měti mě, ukassla vlada zřejmě vy

') Ze zvláštní nehody r. 1869 připomí
nulme zaplavení Solních Dolů ve Vč
ličce a utonutí lodí „Radecký“ při
čemž 342 mužů námořního vojska o
život přišlo.

důnlm tdjných cirkuldřů k hejtma
nům okresním. Nicméně však sla
vil národ český velkolepě vitězství
sily a vytrvalosti své. Když totiž
opětně přišlo k volbám do sněmu
zemského, zvoleni jsou opět dekla
ranti“ a to na. mnoha místech, „jed—
nohlasně.“ Zajisté statečnost tako
vou nelse překonati. Němečtí po
slanci sešli se sice v Brně a v
Prase ku konci září a po krátkém
čase ukončila sezeni svě ku konci
října. Po celý rok 1869 bylať otáz
ka dělnická nejdůležitějším předmě
tem obecné pozornosti. Ve Vídni
především odbývány isou časté schů
ze dělníků, v nichito ve prospěch
dělníků žádáno všeobecně volební
prdvo, zrušení všelikých obmezo—
vůni řemesel a právo spolčovaci.
Ruch odtud vzniklý, rozšířil se také
po Moravě a v Cechach. V Brně

pak obzvlaětně způsobil znamenitěnutí mesi dělnictvem, an v mno
bých továrnách práce zastavena
byla. V červenci ale byla neětast
nd náhoda příčinou velkého neštěstí.
Dělník jeden opilý byl obecní strd
ží zatknut a na strážníci odveden,
kdež se oběsil. Hned se roanesla
pověst, že ho strážníci napřed zbili
a pak mrtvého pověsili. Na to se
shromtlždil velký dav lidu před
strážníci a poněvadž hned z po
čátku nebylo o to postaráno, aby
větší srocovůnl lidu zamezeno bylo,
udavaly se po dva dni všeliké vý
tržnosti, tak že konečně vojsko za—
kročilo a do lidu střílelo, při čemž
těž několik osob í zúplna nevin
ných dllem o Evot přišlo, dílem
poraněno leželo.

Ku kenci srpna slavena u Sla
víkovic (blíž Rousínova) stoletá. pa—
mátka císaře Josefa II., že totiž na
poblízkém poli oral.

Slavnost tuto uspořádala ně—
mecko-liberální strana a proto ne
mělo v nl slovanské obyvatelstvo
niěůdného účastenství. Předstíralo
se sice, že slavnost ta odhývati se
má na počest domu panovnického,
že však tomu tak nebylo, dokasal



nejzřejměji dr. Giskrs'., který mimo
chodem se zmíniv 0 domě císař
skšm napřed jen mluvil o sobě a
sebe jen vychvaloval, čímž z'přítomm'
arc-ilíberálověnáramně pohoršení li!
Litovali jsme toho tenkráte v mi,
žet něměourska strana ona ani v
nejmenším neznala šetrnosti a úcty,
jakěš k údům panující rodiny všdy
zachovati nutno jest.

Ačkoliv tedy rok 1869 byl
celkem rok sti-usti a utrpení pro
nšrod naš, znamename řece s nej
větší radosti jeden zjev, terý v nás
budí nejbezpečnější naděje v lepší
budoucnost, že totiž národ udí jak
v oboru duševním, tak i na poli
hmotného blahobytu neustále ku pře
du pokračuje!

Ano zajisté národ proslavený
pravým vzdšlduím a aspoň poměr
ně zámožný nemůže nikterak a od
nikoho potlačen býti. Na všech
místech rozsáhlé vlasti naší, ztí—
zeuy jsou a zřizují se spolky čte
nářské, průmyslové a hospodářské,
záložny a potravní spolky, spoří
telny a vzájemně pojišťovací a pod
porovací ústavy, akciové společnosti
pro rolníky, cukrovary, sladot'ni
ctví a t. d. A proto voláme národu
našemu :: celého srdce: Na zdar!
a s Pánem Bohem na této cestě
dále! 0 Madařích musí se vším prů
vem říci, že jsou pani nejenom
doma, nýbrž i u nás a de také vše
činí, aby si toto panství pojistili.
Avšak vláda jejich není založena
na přirozených pevných zakladech
a ročež není také budoucnost je
jic nikterak pojištěna. Při nových
volbach dosáhla strana Deakova jen
a velkou tíží většinu a strana levice
nabýva čím dál, tím větší moci;
zvítězí-li ale tato, očekávati jest
snad jiš brzo přijetí osobní unie a
zrušení del co a společného mi—
nisterstva. enkršte snad navrátí
se Košut opět do Uher a co od
jeho příchodu doufati jest, vysvítá
zte'mě z listu jeho před novými
vo minulanšho přívržencůms 'm
v kterěmi mezi jiným praví: „ o

99

vým u ravením říše jest samostat
nost U erska zničena, pročež nechci
býti občanem okenko-rakouské říše
poněvadž se brozím nové vlasti této !“
Slováci, Srbové, Rumuni a Saslci
snášejí sice, jak se podcha, až desud
trpělivě jho maďarské, avšak ne
zda se, že by to dlouho ještě trvati
mělo. V ímoru roku 1869 totiž
sešlo se se 150 poslanců rumun
ských a srbských v Temešváru a
ustanovili se na tom, že všicknl
nhodové nemad'arští sVOrně mají
stati proti Maďarům a větší samo
statnost jednotlivých zemí, jakož i
opravy zákona o národnostech zs
dati. Stane—lise to, pak bude za
jisté veta po panstvu madarském.

Ostatně ale požívají předevšemiloupežníci v ríši Maďars é největší
volnosti, a sice takové, že mohou na
železnici celý vlak zastaviti a oloupiti.

Horváťsko má se k říši ma
ďarské podobně “ako koruna česká
]: Cislajtauii. urvatům byl vun—
cen rád volební a když se" sešel
sněm zemský, opustili poslanci stra'o
ny národní s protestem sněmovnu.
Strana maďamuska pak jestít ve
všem Maďarům povolna. Avšak
bezpřlkladné počínání bana Raucha
u usilování Medard o přivtélení
vojenské hranice přispěje k tomu,
že i tuto věci dozraji a pak v 
stoupl strana narodni rozhodně. %?
březnu r. t. navštívili J. V. císař a
císařovna Záhřeb a byli věrným
národem co nejslavněji přivítani.

Na Srbsko vznešena jest velka
úloha co do razí-ešení otázky vý
chodní a jak se podobd připravují
se $rhové s velikou obezřeíostí.
Po násilně smrti knížete Michala
Obrenoviče (10. června 1868) na
stoupila na tři léta Zvolená vlada
'ménem mladého knížete Milana.

červnu r. 1768 shromáždila se
narodni skupštins, kteri. s knížetem
sdílí moc zákonodárnou a (ratano
vila základní práva ústavy, totiž
rovnost všech před zákonem, zod
povědnost ministrů, neodvislost sou
dů, svobodu tisku a svězakounóst

7%
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obcí. Nad to pak kladena neivětěí

tha ? vojskoa národní obranu.má Hora uvedena byla
povstáním v Dalmatsku n veliké
nesněne, poněvadž ernohorci zjev
ně stranili povstalcům, vlada kní
žete však všemožně k tomu přihlí
iela, aby se vyhnula sporu s Ra
kouskem. Spolu ale ne řestala Čer
něHora domůhati se ro íl'ení území
svého, zejmena přivtělení přístavu
Spioského, avěak nynější poměry ne
isou dosažení “dosti této prímivy.

Turecko obleklo se r. 1868 v
odivné roucho statu kenětituěního!
festanům byla sice mnohdykrěte

a to velmi slavně slíbena rovno
prěvnost s Turky, ta však nebyla
a nebude také nikdy ve skutek
uvedena, naopak páchali tito na
křestanech každé chvíle hanebné
ukrutností. Následkem těchto vy
uklo na ostrově Kretě povstání,

Jemně roku 1868 učiněn konec. S
počátku roku 1869 hrozila válka
mezi Tureckem a eckem, poně—
vadž toto poskytovalo povstalcům
pomoc a v území řeckém sbory
dobrovolníkův se zřizovaly. Protož
byla konference věech mocností,
kteréž uzavřel roku 1856 mír pa
řížský, do Pa lže svolána a tato
měla věc nemolnou učiniti možnou
t. j. měla sjednati pokoj mezi 0
hněm a vodou, aneb stsrati s sou
časně o prospěchaneokaa ecka.
Konference tato učinila také podle
toho, co skutečně možno bylo. a
sice, že obě mocnosti i budoucně
mohou se vzájemně ěkčdliti a že
na novo se raditi budou až se nějak
rozhodne, kdo koho, ten s toho!
Avěak přece jednu věc provedli,
totiž ěe ministerstvo řecké muselo
odstoupiti a že nové nastoupilo, o
všem pod tou výminkou, že opět
počnou proti Turecku broiiti, jak
mile se naskytne vhodně I'lležitost.

Rusko si obralo př evěím pě
stování vniterného vývoie. Rozpro

stíra ohromnou sít železnic“po ronsěhlé Hěi své a přemahě t to nej
větěího nepřítele svého, vzdálenost

totiž a tvořením samostatného stavu
rolnického stavl moc svou na ad
klady nejpevnější. Neivětěí prospě
chy pak činí ve střední Asii, kde!
bez uctění ěíříúzemí své. Jekender
Khan, vůdce Afghěnů navštívil r.
1869 dvůr carův, z čehož povstaly
obzvláště v Anglicka velké obavy,
an se na to mělo, že by se Rusové
mohli zmocniti Heratu, kteréžto
město jestiť klíčem a hlavní bránou
na cestě do střední Asie. Ruský
národ proievuje při každé příleži—
tosti soucit svůj s křesťanskými
něrody v Turecku a s velikou po
zorností sleduje osudy národů slo
vanských v Rakousku. Mezi Pol—
skem a Ruskem však ví'e až do
sud stara zěět. Samostatnost kra
lovství Polského jest zrušena a
země rozdělena v 8 gubernii; ob
svlěětě ale proněsledu'e vlada ruské.
způsobem na naěich nů nesl cha
ným něhoženstvi katolické, a koliv
se současně vy ravuje, ie vyjednává
se stolici říms ou o upravení po
měrů katolických poddaných svých.

Prusko rozšířilo moc svou věl
kou roku 1866 co nejvalněii. Se
vernou čast Německa pl'ivtělilo dí—
lem k říěi své, dílem připoutalo ji
k sobě úmluvami, tak že pod jmé
nem severoněmeckého spolku činí
mohutný celek. Aby se spolek tento
rozšířil též na jížné Německo, &
Prusko tedy vladlo celým Něme
ckem, tot jest vrchem věech žd
dosti a předmětem všeho úsilovění
jeho. Francie hledí na každý krok
pruské vlůdy s patrnou nedůvěrou,
tak že každé chvíle věcí tomu do
spěti mohou, že obě mocnosti spor
svůj mečem budou muset urovnati.*)
V říjnu ohlěsil kral pruský na sně
mu zemském v trůnní řeči rozličné
opravy ve opravě vnitřní, spolu
však zvýšení daní a novou ůičku.
Neb vydriověuím velmi etného
voieka uvedeny jsou finanční po
měry země dříve velmi skvělé v
nepořědek a vláda pak navrhovala

') Jak—všeobecněznamo, jit se to stalo.
Pozn. redakce.



íoternl půjčku 100 mil. tolarů, kte
rouž však sněm navrhnul, dovodiv,
še se loterní ůičky protiví obec—
nému pros ěc u země, při čemž
se odvolšva na neblahé poměry ň—
nanční v Rakousku. Opravený za
kon školský stanoví, že stat sice
řídí veškeré školství, škola však
že zůstati mě křesťanskou a ve
spojení s církví, obcím se uděluje
větších prav co do záležitostí ško
ly se týkajících a stát jest povinen
v chudých obcích školy vydržovati.
Poměry Pruska ]: Rakousku jsou
vesměs nepříznivy. Ministr Beust
připomenul v řeči v delegaci čině
né, že prý Prusko nepřételsky smý—
šlí o Rakousku, načež se mu do
stala z Berlína odpověď, še rakou
ský vyslanec od počatku r. 1868
až do srpna 1869 s pruským mi
nistrem hr. Bismarkem ani neob
coval. A tak při kašdé příležitosti
jeví se obapolné nenavist.

Pomšry Francie staly se roku
1869 velmi nesnadnými. Napoleon
III. ukončil 18. rok uamovlédy své.
Moc ieho dostoupila vrchu a po
čala klesati. Podařilo se mu pre
vahu Ruska na čas zlomiti, Rakou
skou víédu v Italii a světské pan
ství papeiovo až na ne atrnou čast
zničili. Odtud však £)ny obecní
poměry silnější než on. Prvé vedl
on sprévu veškeré Evropy, nyní
však jiš nemohl ani Francii apra
vovati; podniky, které! buď sam
učinil, aneb ku kterými podnět dal,
obtížily stat, jednótlivé kraje a mé
sta nesčíslnými dluhy (přetvoření
Paříže n. p. stalo 2000 mil. franků),
tak že konečně rolnictvo, obchod
a řemesla velké žaloby vedly. Po
18 let liboval si v úloze, býti ja
kousi zvlaštnl „prozřetelností“, kte
ré bdí nad Francií, nyní však u
kazovalo se, že sestarnul a že kle—
si pod tíží úlohy této. Něrod fran
couzský počal jiš hlasité žádati,
aby se císař úlohy tě a s ojené s
ním moci vzdal. Skoky 'eho poli
tiky : černého moí-e do talie a se
Syria do Mexika métily na mnoze
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důvěru ve vladu jeho. A pročež
stala se Francie roku toho opět
sopkou , v iejichš útrobách to usta
vičně vře. Ve francouzských ko
morách (r. 1869 dvakráte shromaž
děných) hlasité se ozýval duch o
posiéní. Napoleon s tím osprave
dlňoval politiku svou před nimi, še
prý velmi nesnadno )est, na půdě
tolika revolucemi rozr té ustšliti
vladu,kterab všecka do rodiní svo
body podava a spolu tak silna
byla, aby všem nepokojům a úto
kům odolati mohla. Ano neostý
chal se před novými volbami při
výstavě ve městě Chartres činiti
v pravém smyslu slova kandidátní
reo, v které! sluchaše své vyný
val, aby vl u jeho v liberalnim
směru pokračujícím podporovali a
útoky revoluční strany odréieli.
Avšak výsledek voleb byl řece
pochybný, proto vydal senat ran
counský navrh ku změně stavajici
formy vlédnl, v kterém! se stane
vilo, še císař a ebor zékonoděrný
mohou navi-hy k úkonům činiti.
ministři že jsou jen oísaí-i poddaní,
jsou zodpovědni, avšak ien senšt má
právo žaloby roti nim vanéšeti;
tentýž senét, ie oš sezení jsou ve—
řejné, můše se vyhlašení zakonů
na odpor ostaviti jestli usnešení
své odůvo ní; zakonodšrn' sbor
volí sam presidenta a ho nostaře
své, každý člen téhož sboru a se
nátu ma pravo vládu interpolovati
a statní rozpočet se předloží oběma
sborům, jenž ho budou podrobně
dle iednotlivých članků skoušeíi.
Ku konci listopadu aahdjil císař
nový parlament a pravil mezi ji
ným: Francie šadš svobodu, avšak
spolu téš pořadek; aa tento ruším
ia, pomoste mi však chrániti onu.
Avšak poměry se přece nikterak
nezlepšily; císař vydal heslo „svo—
boda“, opposice však „zrušení o
sobní vlady olsařovy'. Otázka ta
bude r. 1870 rostešena. Po delší
čas měla Francis té! spor se sou
sední Belgii. Franoouaka s oleěnost
(či iak ss pravilo vlada) o těla sa



102

koupiti východní železnou dráhu bel
gickou a s francouskými spojili,
čemuž belgický senat na nejvýš
odporoval, poněvadě by tlm ne
utra lita země porulena byla. Spor
ten byl konečně urovnán ve pro
spěch Belgie.

Veleslavně endy Spanělsko 'e—
stit jevištěm ustavičných bouř a
roshrojů. Po vypuzeni královny
Isabelly Bourbonské jestit země roz
ětěpena na mnohé strany, které
každe chvile zbraně se chápají.Na
ten způsob stala se města Malaga
a Burgos jevištěm povstání strany
republikanskě a mnohého krvepro
lití. Osu-ov Kuba přináležející ku
Španělsku povstal těl k odboji, coš
vládě způsobilo velké škody, poně
vadž se ji odtud největší časti přij
mů dostávalo. Prosatlmná vláda
dala obecně o tom hlasovati, má-li

panělsko býti republikou neb mo
narchii, většina pak rozhodla pro
vládu monarchickou. Avšak marně
hledáno po celý rok krále a sváry,
růnnice, nepokoje a povstání ničí
veškeren blahobyt země a připra
vují jl smutnou budoucnostf')

Historie království italského ko
lísá taktéž ustavičně mezi nepoko
jem a neopravenostl poměrů vni
terných a loupežnictvem. Každého
roku objevuje se schodek ve Hnan
cích, jak mile ale vláda svýšiti chce
daně,povstávsjí ne okoje po všech
krajích. V komorác italských udá—
va'í se často věci až k víře nepo
dobné a strana republikanská oče
kává vhodné příležitosti, aby zů—
měry _svými prorazila.

Rím sídlo papežovo a hlava
světa katolického stal se r. 1869
středem pozornosti veškerého světa.

Sv. Otec papež Piu IX. totiž svolaldo města to o k 8. prosinci věeo
becný sněm cirkevný. A skutečně
byl sněm toho dne papeiem otevřen,
a prvnímu sezeni bylo přítomno přes
709 set biskupů katolických.

Mezi všemi státy těěí se An—
glicko z poměrů nejlepších. Má od

několika let pravidelně přebytek
příjmů, tak že může ročně daně
zmeněovati a po mnohých bojech
přijal parlament anglický konečně
rozřešenl tak řečená otázky irské
t. j. zruěeni nadvlády anglické ctr
kve v Irsku a udělení politické a
náboženské volnosti Irčsnům. Zda-li
ale Irěsně timto skutečně pro An
glii cinkání budou, o tom musí se
až dosud pochybovati, ano lze se
ohavati, že Anglie s tim zákonem
přichází pozdě.

Amerika léčí rány své posledni
válkou zdělané podivuhodnou rych
losti. Nový resident general Grant
zastává roz odně rovnost čer—hochů,
jimž uděleno právo volební a zá
konodárný sbor přijal násadu, že
se státní dluh zlatem zaplatiti má.
Severně Amerika má u ni největší
železnici, totiž z města . F rantiěka
až do Nového Yorku a vystaví
snad brzo také nový průliv na ú
zemí Panamskěm.

Aeg: 'tslro nabylo otevřením
průlivu vezkého znamenitě důle—
žitosti. Sultan Turecký jest sioe
pánem řlěe tá, nemd však niáadné
ho vlivu na správu jeji a mletokrál
aegyptský jest v ravdě mocnější
než pán jeho a usi oje věemoině o
to, jak by se s jeho poddanosti vy—
manil. R. 1869 cestoval po Europě.
aby mocnáře k otevření řečeného
průlivu pozval. Slavnosti této (v li—
stopadu) přítomni byli: císařovna
Francouská, císař Rakouský, ko
runní princ pruský a mnoho jiných
hostů. Průliv ten bude žárlivost Tur
ků vždy rozněoovati. Město Kahirs,
sídlo mistokrálovo, nabývá vždy větší
důležitosti. Aegypt stal se novým
průchodiětěm do východní Indie,
Cbiny, Japanu a Australie. a Tu
recko, jenž sotva již odolati může '
nátlaku Srbska a Rumunska nen
drží i Aegyptu v poddanosti. —
Europská diplomacie hledí sice vše
lijak nepřirozený oměr ten jakž
takž udržeti, avia konečně bude
přece otáaka ta mečem rozřeěena.

5) Ze konečně zvolili prince Hohenzollernskólio, a tento přijal kor unu. jest příčinou
nynější války mezi Francouzkem a Pruskem. Po zn. pořad.



Antonin Arnošt,
VI.biskup brnenakýďl

„Jako oliva pučicl co, & cypřiš vzhůru so pnoucí,
takovým byl, když ml na nebo roucho slávy &
oblokl se úplně v šat důstojnosti své. Když tak
vstoupil & oltůři svatému, slávy dodal oděvu "a
tému.lil Sir. cap. 50.

U večer l: 5. hodině dno 31. akými, roznesla no truoblivá. zvěst
března m. r., když jarní olnnko chý— po měotě a okoli až za končiny
lilo se k západu nad luby mornv- vlanti moravské: biskupa Antonína

__ Arnošta není více! Bolestné dotkla
') Vyůato:: „Bmw so truchlozvěot ta nrdcltčch,ionž bi.
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skupa Antonína jakkoliv znali. Slzl
knězi. pláče věrný lid, kvlll a ne
říká. chudina, když se zastřely k
hrobovému spánku oěi toho, kterýž
byl oddaným synem vlasti rodné a
chloubou národa i tenkráte, když
laska vlastenecké trním a hořkosti
bývé odměněna. Takovým zajisté
byl biskup Antonín Arnošt, svíce
vyvýšena výbornou ctností se zaří
cí, hoden jmena biskupského, ho
den věčné památky naší.

Zvěčnělý narozen byl v Brně
na Moravě dne 16. února r. 1804,
z otce Jana Arnošta z hrabat
SchaaHgotsche-ů, c. k. komorníka
a nejvyššího strážmistra u vojště,
a z matky Johany, rodilé hraběnky
z Blůmegenů. Pochézelť tedy z
prastaré hraběcí rodiny, původně
na hradech Kynastu a Greifenstei
nu v Slezsku usedlé, od 16. věku
však ve větvi české i do Čech při
bylé, kteréž během času s uejvé—
ženějšlmi ělecbtickými rodinami v
Německu i v Čechách, ba i v Uh
řích v příbuzenství vešla. Ne'en
chrabré mysl, jakouž v rozhodných
dobách povždy jevil, alebrž nelí—
čené néhožnost a přítulnost k sv.
cirkvi katolické stala se dědictvím
po zbožných předcích již v kolébce.

Jest rodinné ověstprastaraše
sv. Hedvika slezs & z rodu hr. An—
decbsů, kteří 'iž před vpádem Mon
golů do Slezs a a Moravy (1241)
byli sousedé rodu Schaaň'gotsche-ů,
s těmito byla přlbuzna. Zvláště
však nejbližší pokrevenci zvěčně
lého biskupa oo hodnostáři v řádu
kněžském znamenité služby církvi

prokázali. Tak otcův bratr Janrokop byl prvním bisku em v Bu
dějovicích (1- 8. května 813), kte
réhož mladičký Antonín navštívil,
a nad jehož hrobem napotom co
biskup brněnský s'ze smutečné slu
žby Boží konalf) Ujec matčiny

*) Svědkem tohoto výjevu byl dosud

zijici kněz diecésy budějozické, kte

strany, Heřman, svobodný pěn (po
zději hrabě) z Bliimegenu byl asi
r. 1750 předposledním proboštem
kapitoly brněnské, pak za biskupa
v Králově Hradci povýšen. Tentýž
dal nynější biskupskou residenci od
Švédů poškozenou důkladně opra
viti, v které po sto letech jeho vnuk
obývati měl. Veliký obraz bisku a
Heřmana visí v p'obočním v klen u
farního chrámu v Letoviclc ajest
nákladem 1—nejdůstoj. pana bisku
pa obnoven. Bylo to r. 1864 při
generalni visitaci, že biskup Anto
nín Arnoět přijda při sv. biřmování
k tomuto obrazu pod ním na zem
poklekl a za svého praujce se mo
dlil. Svaté ticho a slza v oku bi
skupově sprovézely jeho modlitbu.

Již zah jevil se útlocit srdce
a nábožuý duch na mladém hra
běti Antonínu, což zraku blízkého
jeho příbuzného, tehdejšího biskupa
brněnského Vincence hraběte Schrat
tenbacha neušlo. R. 1811 byl sed
miletý hr. Schaffgotsche do c. k.
theresianu ve Vídni přijat, kterýžto
ústav původně od slavné císařovny
Marie Theresie ku vzdělání a vy
chování mladých šlechticů zřízen
jest co semeniětě, z něhož by je
denkréte stateční státníci a muži v
jakémkoliv oboru důkladní vycha
zeti měli. Zde měly na základě
křesťanského vychovaní nejen mysl
a srdce zušlechtěny, ale též patri
otism, prava láska k rodné vlasti
a oddanost k panovnickému trůnu,
co společné páska všech rakou
ských nérodů, vštípena býti.

Účel tento skvěle dosažen na
chovanci hraběti Antonínu. Jeho
mladistvé srdce velikou láskou za
hořelo k dobromyslnému císařiFrau
tiěku I., kterýž ústav theresianský
častěji osobně navštěvoval, a s cho
vanoi jako otec se svými dítkami
rozmlouvaje bystrým okem jejich
vlastnosti zpytoval, nač zvěčnělý

rý tenkrůtu co alumnus nejdůstoj.
? biskupu n oltáře přislnhoval.



biskup s atrnou útěchou vzpomí
nal. Láska a nevyrovnatelná od
danost k panovnickému rodu habs
burskému sprovázela ho odtud po
všech cestách různého postavení,
kteréž do státních záležitostí sáhelo.
Proto stál vždy na straně upřím
ných vlastimilů, ačkoliv srdce 'eho
nad zavilými poměry nynější oby
často krvácelo. Z času obytí svého
v theresianu vzal s se ou do bu
doucího života též velrui něžnou
úctu a nikdy nehynoucí vděčnost
k svým prvním učitelům a vycho
vatelům, což u krásných duše jeho
vlastnostech svědčí. Císař František
totiž povolal dne 29. 'ulia 1804 otce
nýbožných škol z té u piaristské
ho, z česko-mcravské provincie, k
vedení řečeného ústavu. Tehdejší
piaristský provinciál,P. Petr Bruck
ner, jenž zvláštní přízně císařovy
požíval, stal se ředitelem tamtéž,
kterémuž zvěčnělý biskup, jakož i
svým ostatním učitelům, jmenovitě
PP. Jakubu Kelínerovi, Prosperu
Husákovi a Kajetána Vránovi až
do smrti vděčnou zachoval památku,
a častěji těchto ctíhodných charak
terů z doby lepší u právě synovské
lásce zpomínal. Sv. Josef Kala
sanský, zakladatel řádu píaristské
ho, byl mu zvláště milým patronem,
pod jehož obrazem blíž lože visí
cím,i běh života svého dokonal.
Dokončiv študie gymnasijní a filo
sofická ve Vídni, odebral se roku
1823 do brněnského alumnatu, kde
po 4 leta theologii s velikou pílí
se oddal. Kdyby byl tenkráte před
pověděl, že z toho ročníků dvě krá—
sné vůdčí hvězdy vzejdou, kteréž
církvi moravské, jmenovitě diocési
brněnské v příštích dobách blaho
datně svítiti budou: biskup Anto
nín Arnošt, a kněz František Su
šil; onen duchem Petrovým, tento
myslí Pavlovou naplněn, tento co
učitel, onen co světitel arázný vůd
ce kněžstva proti klamu a šalhš
podlé! A předce to tušili všickni,
že hrabě Schaíí'gotsche k vyšším
věcem předurčen jest, a Sušil co
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skromná ňalka jedenkréte iíbeznou
vůni vůkol vydávati bude. Nábožné
a ku všemu dobrému odhodlaná
m sl hraběte Antonína unášela již
te da jeho spolužáky úctou a ob
divem, o čemž nejednou zvěčnělý
Sušil v důvěrné rozmluvě se slzou
blahé radosti se byl pronesl. (.de
jest divným cestám prozketelnosti
Božské se kol-ití. Učení na ústavu
bohosloveckém neoddýchalo tehdy
naprosto ryzostí církevní. Neblahý
duch joseíiuismu, sazenice to jen
aenismu a febrooianismu, vanul ten
kráte 'eště v klenbách alumnatd b. 
něnské o, a pronikal veškerou the
ologii, která z těsných vazeb stát
ního poručenství dotamtud nebyla
vymaněna; učehné knihy a před-—
nášky tehdejších profesorů sloužily
více státní svobodomyslnosti než
církevní přesnosti, jakž častěji oba
tito slavní mužové a bolesti se vy
sloviti. Než ele přese všecky tyto
obtíže povyšili se zvláště oni vyš
ším řízením na vznešený chlum, s
něhož co vzorové církevního smý
šlení daleko široko svítíce k vedení
jiných uspůsobcni byli. Již r. 1825
jmenován hrabě Schaaíi'gotsche do
micellarním (mimosídelnlm) kanov
níkem v Olomouci, a po odbytých
študiính bohovědných dne 8. září
r. 1827 od Vácslava Urbana, rytíře
Stutfíera, toho času biskupa brněn
ského na kněžství vysvěcen jest.
Jeho průbné kázaní, které od do
tyčných profesorů posouzeno bylo,
divnou jakous předtuchou na lnilo
posuzovatele, anot v duchu cír evui
ráznosti jsouc spracováno samy u—
čitele pro jejich náhledy nepříliš
církevní tepaío.

Dne 7. října t. r. na neděli rů
žencovou slavil novosvěceneo své
kněžské prvotiny v zámecké kapli
v Biskupicích blíž Jevíčka, kteréžto
panství, když rodinný majorat v
Čechách již dříve odprodán byl,

jeho posud žijícímu bratrovi Josefu
po uici Petru hraběti Bliimegeuovi
(r. 1813) dědičně připadlo. Jest to
důkazem dojemné zbožnosti rodinné,
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že zminěný bratr hrabě Joset sam
vlastnoručně vyšitý crust knězi Au
tonlnu k prvotinám věnoval, v kte
rémž tento i co biskup na neděli
růžencovou a jindy do roka nejsv.
obět konaval. Nyní měl mladý kněz
do veřejného života vstoupiti. Jsa
duchem výborně horlivosti nadchnut
započal od nejnižšího působiště na
vinici Christově, a napotom rychle
od stupně k stupni, až ke chlumu
důstojnosti kněiskě, k velekněi
skómu úřadu se povýšil, aby zku—
siv takto všestranně břímě povola
ni duchovního, tím více ku správě
vele astýřskě kdysi uspůsoben byl.
Od edns 1828 stal se kooperato
rem ve Šternberku blíi Olomouce,
kdež v čas vypuklé nemocí neo—
hroženě své kněžské povinnosti ko
nal, jsa jedenkrate přinucen po l'e
břiku vstupovati az na odstřeěí
nad obydlím, kde chudý ělník na
holestném lůžku k smrti pracuje
duchovní potěchy očekával. Rok na
to v měsíci květnu převzal od eta
řičkého faráře Ludvika Horns, ad
ministraci fary ve Velkých Dyjako
viclch, na niž po smrti v září r.
1831 řádně investován byv 'oětě po
6 let tamtéž ve správě duchovní s
neobyčejnou horlivosti pracoval,
viude svatou vlru, přesnost mravů
s ducha církevního pěstuje, a přede
vším svým neúhonným přlkladem,
a různou, srdečnou výmluvností
předchůzeje. Farnlci tamějsí, ode
ddvna pro svou něboinou mysl
chvalně známí, si ho zamilovali, a
on zamiloval si je tak, že na ně až
do nejpozdnější doby vzpominaí, a
s nimi co úd živého růžence v u
stavičném spo'enl setrval. Až po
dnes jest u mch v blahé paměti, a
jsa od nich co biskup návitěvováu
svou otcovskou srdečnost nikdy ne
zapíral. Roku 1837 postoupil věak
co sídelní kanovník do kapitoly o
lomouckě opnstiv sobě svěřené do
posud stědce dle těla, nikoliv dle
ducha Rok na to stal se proboš
tem u sv. Maurice, arciknězem, dě
kanem a ěkoldozorcem okršleku o—

lomouckého, r. 1839 světícím bi
skupem s titulem biskupa aurelio
politanskěho in partibus, ředitelem
bohosloveckých studií, až pak 15.
julia 1841 od J. Vel. cisel-e Ferdi
nanda biskupem diocesěnským v
Brne jmenován jest, kdyš drive
před tím biskup Ant. Gindl za kni
žete-biskupa v Kerku poVyěenbyl.
Jsa od sv. Otce Řehoře XVI. li
stem ze dne 27. ledna 1842 potvr—
zen držel 5. května t. r. na slav
nost nanebevstoupenl Páně svůj
slavnostný vjezd do biskupského
dómu a tím ve s růvu vrchnopa
stýřskou naěl diec ' se uvázal. „Ad
multos annos“ „na mnoha létal“
tak se ozývala ze srdci všech. když
biskup Antonín Arnolt v kvetou
cím ještě věku na prestol biskup
ský zasedl, a naděje v jeho zbožně
a statečné srdce, jakož i v jeho vě
hlas mysli nebyly zklamány.

Nastoupiv svůj velekněžský ú
řsd v době lepši aklidnějšl dočkal
se brzo velikých změn a obratů ve
státní společnosti, jakověž tu pro
spěšně, onde však neblahé nasledky
měly pro církev. Vzdy a všude
stěltě on na pravém místě co ne
ohrožený stráice na Sionu, haje
pravdu a spravedlnost proti všeli
kému nátlaku odporného snažení,
a vědom sobě svého velepastýl'ské
bo úkolu nedal se ničím ustraěiti
na úkor dobré věci. Jeho bisku
povění jest nepřetrženou řadou
vznešených snah pastýřské prozře
telnosti, duchem mlmosti vedené.
Roku 1848 za přlčinou převratu do
savůdnlho řádu státního vybízel
kněžstvo mohutným hlasem k upo
kojojíclmu a smlřlivěmu počínání-si,
a význam pravé svobody i pro cír
kev vyřknuté na srdce kladl; vy
slovil slavně souhlas a přístup k
onomu pamětnému listu -— memo
randum — od nejdůst. metropolity
. arcibiskupa olomouckého kardi—
nála Somerau-Beekha v sokěmu mi
nisterstvu a říšské předloh—
nému, v kterémžto listu nezadatua
prava, církvi dle Boiskěho usta



novení přísluěící, má—li v pravdě
svobodnou se nazývsti, se vyžadují ;
a více než 700 kněží diocesanských
dokázalo svým dobrovolným pod
pisem, že názory svého biskupského
velepastýře sdííe'í. Avšak i patrio
tism a věrně. od anost ]: trůnu bi
skupa rovněž jako jeho duchoven
stva se osvědčilo za říčiuou vy
zvání k příspěvkům,ja ých k válce
v Italii a Uhřích s odbojnlky vy
puklé zapotřebí bylo. V oné roz
bouřené době napomínel slovem ot
covským své duchovenstvo k věr
nému ostříhání církevních zásad a
právě kněžskému ěivotu ujímaje se
u trůnu mladistvého císaře Jeho
Veličenstva Františka Josefa I. 'eho
běd a tísnl, do kterých, zvláěi na
venkově, zrušením desátku na mno
ze uvrženo bylo. K hromadě bi
skupů na vyzvání mocnářovo roku
1849 do Vídně seělých, aby : ohle
du církevní svobody svá přání a
požadavky ustanovili, odebral se
íéi zvěčnělý velepaetýř, vybíseje lid
a kněžstvo své ku vřelým modlit
bám. Staré vazby státního poručnic
tví počaly ji! již po ouětěíi. zora
lepší budoucnosti vy ti. Biskup
plesaje zvěstoval to svým diocesa
nům, a použiv této volnosti připra
vil (r. 1850) svému dncbovenstvu
dobrodiní duchovních cvičení, která
pod vedením pravého muže Božího
1- dr. Aloisie Schloera při neoče—
kávaném účastenství v biskupském
semeniěti k nezapomenutelné rado
sti všech konána byla. coš napotom
skoro každoročně se opakovalo. Nej
důstoi. pan biskup sám, pokud 'en
možná, se přiúčastniv, příkla em
předcházel. Podobně měl i věřící
lid blahé následky dávno želané
svobody zakusiti, když následující
ho roku o téměř sedmdesátiíeté
přestávce ouho již zapomenuté sv.
missie pro lid k veliké útčěe a zda
ru věřících odbývány jeou. Nábožné
mysl se všude povznesla a teplým
vánkem jsrejěího života občerstve
na hojného slibobala ovoce. Roku
1852 zaveden spolek pro obrácení
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černochů v Aírice pod ochranou
Panny Marie, a což mnohem zna
menitějěl, vyslovil nejdůst. biskup
za příkladem jiných velepastýřů a
přáním sv. sněmu Tridentského svůj
úmysl, zaříditi zvláštní semeniětě

pacholecké k vychyvání budoucíhoněžstva, což všeobecného ohlasu
v diecése našlo, & v krátké době
na dobrovolných příspěvcíchk tomu
účelu na 40.000 zl. upsáno jest, až

pak r. 1858 velkolepá budova s oromnym nákladem vystavena byla.
Nábožné spolky: ss. Cyrilla aMet
hoda ku podpoře řečeného semení
ětě. téhož jmenu spolek k obrácení
odětěpsných Slovanů, spolek sv. Bo
nifáce ku podpoře roztroušených v
krajinách severoněmeckých katolí
ků, spolek Leopoldinský k rozši
ření sv. víry v Americe, dílem s
novu zavedeny, dílem horlivým slo
vem pastýřským Opětné odporuěeny
byly. Roku 1853 utvořilo se druž
stvo sv. dětství Ježíšova, jehož účel
až k ubohým nalezencům v pohan
ské Číně ...se; snahou nejdůst. p.
biskupa uvedeny milosrdné sestry
do Brna k vychováni osiřelých dí
tek, a téi spolek kněžský, v čele
jeho sám 1- velepastýř, utvořen, je
hoěto ůdové za sebe vespolek zá
dušní měi sv. sloužiti se zavazuji.
Tak zvaná „zlatá koruna“ od sa—
mého sv. Otce Pia. IX. zařízena,
podobně v diocésizavedeua jest, k
uctění nepoěkvrněného početí Panny
Marie ksidoměslční obětí mše svaté.
Rok na to bratrstvo sv. srdce P.
Marie pod biskupskou správu vzato,
a pak r. 1855 na neděli 6. po ve
likonoci věrouka 0 ne oěkvrněném
početí blah. Bohorodič y s velikou
slávou a okázalostí po veěkeré di—
ocési prohlášena byla. Téhož roku
zvěstováno uzavření slavné smlouvy
mezi J. Veličenstvem císařem Fran
tiškem Josefem I. s Jeho Svatosti
papežem Piem IX., čili konkordátu
co veřejné záruky, že nyní církev
bez ěkodnýcb překážek a ve svor
nosti se státem ku všeobecnému
prospěchu se rozvíjeti má a může.
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Následkem toho navráceno manžel
ství pravomoci duchovní a zvláštní
soud pro manželské záležitosti zí-í
zen; nový spolek pod ochranu bez
poškvrny oéaté P. Marie ku pod
poře křes snů na východě zaveden,
a dědictví moravské ss. Cyrilla a
Methods, již řad 10 lety snahou 'l
Františka S ila vživot vešlé, nyní
prostřednictvím nejd. velepastýře
zvláštními odpustky od sv. stolice
obdařena bylo. Roku 1859 správa
kostelního jmění upravena a nová
cynosura pro zádušní fundace za.
vedena byla. Téhož roku vybízel
zvěčnělý biskup k obětem pro vlast
a císaře, když válka v Italii zuřila,
a taktéž modlitby a halí!- svatOpe
tet-ský pro stísněného sv. Otce od
poručil, načež (r. 1860) ve 'menu
veškeré diocésy spolu s 200 isku
py svou soustrast pro uškozenl dě
dictví sv. Petra stolici apoštolské
veřejně vyslovil. Dědictví malič
kych v Králově Hradci odporučil,
srdeěn m a dojemným slovem ps
stýřs ku knězstvu a lidu zavedl
náhošný spolek věčitého klanění, z
něhož mnoho dobrého pro diocésu
plyne. Slavnosti prohlášení sluhy a
mučeníka Božího Jana Sarkandra
za blahoslaveného v Olomouci sám
se přiúěastnil a oslavu jeho v celé
diocése nařídil, a brzo spolek pod
ochranou P. Marie atéhož oslaven
ce J. Sarkandra ku zvelebení krá
lovství Božího na vinici Páně mo
ravské zavedl, jakož i bratrstvo sv.
Michala archanjela ku podpoře sv.
stolice římské. Roku 1862 dědictví
sv. Prokopa zvlást pro kněze schvá
leno, a příštího roku (1863) žádou
cné upravení hranic obojího morav
ského biskupství z příčin ducho
aprávcých uskutečněno jest; a ne
vídaná posud slavnost tisícileté roč
nice pekl-ostěníMoravy ss. Cyrillem
a Methodem v díocése, a zvlášt na
posvátném Velehradě, konána b la,
kamž zesnulý velepastýř oso ně
putoval. Leta 1865- osvědčil svůj
úplný souhlas s oběžníkem sv. Otce,
v tak zvaném „syllabu“ novověké

bludy a liché nauky zavrhujícím, a
vypsané jubilaeum či kající dobu
na měsíc listopad ustanovil. Vosud
ném a válečném roku 1866, v kte
rémž i dvě svých starších bratrů
do hrobu uložil, raněuo jeho krále
a vlastimilovné srdce, a odtud až
do jeho smrti bylo mu více hořko
stí než slastí zakoušetí. Odporučiv
svou veškerou diocéau do ochrany
uejsvětějšího srdce Ježíšova a zaří—
div náhožn' spolek „apoštolát mo—
dlitby“ o záštitou téhož Božského
srdce, c těl sice (r. 1867) do Říma
k osmnáctistileté slavnosti mučeni
ctví ss. knížat apoštolských se ode
brati, ale zdravotní poměry tomu
nedovolily. Měltě ještě mnohé boje
ve své vlasti podstoupiti, dřív než
ku pokoji věčnému se odebral.

Téhož totiž roku ohradil se
spolu s ostatními biskupy něme
cko-českých krajin zvláštní adre
sou k Jeho Veličenstva císaři proti
všem libovolným a církvi odporným
pokusům jisté strany na říšském
sněmu; a když pak přece tak zva
ný náboženský zákon vyšel, dal
podřízenému kněžstvu zvláštní ná
návod, v kterém právům církevním
ničeho nezadal. Brzo na to na po
čátku měsíce června pochoval svého
bývalého spolužáka a výtečnlka ve
vědě a životě církevním, Františka
Sušila, netuše, že ho za nedlouho
následovati bude. Nařídil (r. 1869)
aby druhotiny sv. Otce všude dů
stojně se oslavili a ozdobnou a
dresou. blahOpřání a oddanosti ve
škerého duchovenstva s halířem sva
topeterským spolu s nejd. metro

olitou olomouckým k trůnu Jeho
vatosti zaslal. Oznámiv od 1.

čerVna všeobecně milostivě leto a
příští otevření sněmu vatikánského
chystal se, poslušen hlasu Petrova,
na cestu do íma, než ale choré
již tělo vypovídalo sílu a službu.
Biskup Antonín Arnošt měl na rod
né půdě, blíž hrobů svých předků
uprostřed svého věřícího stádce své
kosti uložiti. Svůj labutí zpěv za
pěl sobě dne 20. února t. r., kdyi



dojemnou l'ečí německé kasino ka
tolické v Brně slavnostně otevřel,
a oddanost k olrkvi snašně odpo—
ručil. Již se ukazovaly znamky
blízského rozdělení; čilost jeho du—
cha však, kterou jevil až do po
sledního okamžiku a zdánlivé po
zdravení všecko obavu v blížící se
smrt zapudily; až pak posledního
března !: 5. hodině na večer, jsa
jinak čilý a dobré mysle, a doko
nav své církevní hodinky slovy:
,do rukou tvých Pane! poroučím
ducha svého -—-protož spolu v po
koji spéti a odpočívati budu (žalm
4.)“ — sklesnuv na sedadle zemřel
tiše, jsa v 43 roku svého kněžství,
biskupské důstojnosti v 31. r., svého
stáří v roku 67., když byl diocésu
brněnskou po 29|et spravoval bor
lou otcovské lásky a dobrotivosti.

Již ho není více a chladné
země kryje drahé kosti, a brzo
vzejde jarní kvítko na jeho hrobě,
osnak to lihých ctností, jimiž zvěč
nělý biskup za šiva se skvél. Byltš
zajisté silnou všrou a dětinnou pH—
tulností Bohu a církvi Jeho oddán.
Pravé nébošnost jevila se všude na
něm bez přílišné okázalosti. Oby
čejně týhodně a zvláště na svátky
msrianské přistupoval k svaté spo
všdi, a ani v nemoci breviéře ne
odkladal; po namáhavých úkonech
při generálních visitacich především
jiným své církevní hodinky kond
val. Byltě přítelem pokory, a sam
často v příležitosti, v pokoře se
cvíčiti. Nejkrásnější zářila na něm
cnost neobyčejné dobroty srdce šle
chetného a mysle ušlechtilé, kterou
každému vše dobré přál, sotva čeho
odepříti mohl, a jen s velikou bo
lestí trestal tam, kde s rsvedlnost
nevyhnutelně toho vymA ala. Touto
dobrotou získal sobě srdce všech,
i světských kruhů a politických
odpůrců, tak že pro svou mírnost,
ovšem nepravé, s liberélní snášen
livosti od svobodomyslníků často
nařknut jest. Jest-li že však snad
přece někomu ublížil; — ublížiti
nechtěl žádnému; jest—li že snad
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přece v nesnadných okolnostech
pochybil, — jeho úmysl byl zajisté
nejčistší. Srdce jeho bylo naprosto
neschopno zašti a trpké hořkosti,
snad že někdy přílišnou dobroti
vostí se uchvátiti dal. V národních
a politických otizkšch. kteréž jako
vůbec všude nesnadnými se staly,
vyhýbal se jeho smíí'livý duch bez
práví a straniotví. Ačkoliv rozený
Němec a docela v jiných poměrech
vychovén, osvojil si moravskou l'eč
velikou pílí tak, že jí dobře rozu
měl, zvlašt naboženské časOpisy
české čítéval, a když biskupské
visitací kondval, srdečné a výmluv
né řeči k lidu míval, tak že po—
sluchači důrazností slova uchvéceni
bývali. Na sněmíeh a v jednáních
vel-ejných vždy stal na straně, kde

octivé a spravedlivé snahy vídal.
Jsa tělem i duší svému zeměpánu
a kršli oddán podepsal onu pa
mětnou deklaraci národních sné
movníků moravských r. 1867, pra—
vč proto, že jednota a prospěch
vlasti mu to na svědomí kladly,
jehožto hlasu vždy nhledoval.

Pro tyto a jiné krásné a právě
šlechtické vlastnosti ducha i srdce,
pro jeho ušlechtilý charakter a vý
borné zésluhy byl zvěčnělý od nej
milostivějšlho zeměpéna rovněž jako
od Jeho Svatosti Pia IX. opět a
o ět vyznamenán a ozdoben. -—

ejlep's'í však a nejdražší jeho od
měnou zůstane láska a vděčné pa
mět u těch, kdož spršvě jeho svě
ření byli; kteréž při jeho pohřbu
dne 4. dubna nevídaným dosud
spůsobem se osvědčila. Jeho kní
žecí milost nejdůst. pan arcibiskvup
olomoucký sotva navrétiv se z Rí
ma ochotně pospíšil, by smutečnou
poslední službu svému biskupské
mu spolubratru a příbuznému pro—
kázal a jej k hrobovému odpočinku
uložil. Néramné řada duchovenstva
světského i řeholného, všech řádů

a důstojnosti předcházela, a zastuslidstva, jako nikdy před tím, o
Petrova až na hřbitov osvědčil, že
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se nese [: hrobu ten, kohož milo
valo kněžstvo i lid.

Již od očiň po namáhavé práci
zimy i ve ra denního! Duch Tvůj
probudit brzo do shromáždění o
slavenců Božích pí'ed tvěř Christa

___.—

Tvého, jehož věrným služebníkem
jsi byl až do smrti. Hrobka Tvá.
se uzavřela, ale památka Tvě'mezi
námi nevyhesne nikdy — nikdy !—

K. .

___.

Včelařstvi.
(Pokračování)

Pohročz'l. Nyní se také trochu
podívejme, čím se včely zabývají,
totii na prěee jejích.

Opozdíl. Myslím, byete o tom
pomlčel, vždyt ví každé dítě, že
není med a vosk.

. Pokroča'l. Co Vdm nenapadá.!
Vždyť včely nenosí ani vosk, ani
hotový med, nýbrž jenom látky k
tomu; a věděti. »;čeho a jak vosk
a med připravují, jest pro včel-ře ro
zumného neménědůležité jak vše, o
čem si posud jeme mluvili. Co by
jste soudil o člověku, jenž by na

_př. chtěl býti sládkem a nevěděl
více, než že pivo se vaří ! ječmene,
chmelu a vody?

Opozda'l. Hm! proč by takový
nemohl býti slddkem; neví-li více
on, budou to věděti podstarěí s o
statní sladovničtí dělníci.

Peka-oči!. Znate pana Bryn
dálka? „

Opozdc'l. Bodejt bych neznal,
znd ho každé dítě.

Pokroča'l. Tož budete také vě—
děti. že i on byl sládkem, najmuv
si veliký pivovar. Proč pak jest
nyní v podraží?

Opordd. Proto, že se nechal
od svých lidí na vie strany šiditi,
a pro nic víc.

Pobročs'l. Máte dobře. Ale proč
se nechal ěiditi? Proto ěe vaření
piva rozuměl, eo koza petrnželi; ne
věděljak se slad pripravu'e; mnoho
li sladu, mnoho-li chmelu potřebí,
proto musel nechat dělníky dělati
co sami chtěli a oni hospodařili pro

sebe, roaumí se na útraty Bryn
dálkovy, ěidilijej na všecky strany
a tak musil přijiti na holičky.

Tak se vede každe-u hudlaři
včelařskěmu za nynějěích dob. Ze
prácem včel nerozumí, musí je ne
chat dělati, co samy chtějí k své
vlastní škodě. Vždyť jsme o tom
již oběírněji mluvili \? první schůzi.

Zvědavý. Prosím kmotře, neo
bližejte se na nikoho a vypravujte.
Jake práce konají včely dělnice?

Pokročil. K snadnějěímu poro
zumění si práce ty rozdělíme na
domácí a venkovské, čili v cele a
mimo oule. Domácí prám konají
včely mladé a venkovskévčely staré.
K domácím čítam: hotevení vosku,
stavění plástů, krmeni plodu —
K Venk0vským: euáěeuí medné šťávy
květněho prukůmody, pryskyřice čili
tmelu atd. První, co včely, zaujmuvii
příbytek, započnou, jest stavba plá
stů; bee plastů se obejíti nemohou,
nebo ty jsou jejich kolébkou, ěpej
charem, útulkem. Plěsty hotoví z
vesku; vosk ale nenalezají v pří
rodě hotový, ten musejí teprv samy
hotovit; vždyť jsem o tom také jiě
mluvil.

Moudrý. Ano strýčka! Když
prý včely medu a prěěku v míře
hojnější požívají, nežli k zachování
života třeba jest, přejde ak jedna
cist v těle co krev, z n se tvoří
tuk, u včel vosk zvaný, jiné zase
bývd co mlěěka ke krmení plodu
použito; a ten tak, čili voe_k,jak
Jste něm těžpovídsl, vyprýětuje se



z podkrouěků podbřišnýeh ve ipů—
sobě pětihranných lístečků.

Pokročíl. Tak tomu jest. Na
vosk ale včely spotřebují tolik me
du, že by člověk ani neuvěřil.

Moudrý. Ano pamatujise, snad
asi 15—20 liber.

Nedbal. Inu, když to Pokročil
řekl, pak to musí býti pravda, on
bezpochyby jim med k stavění
platů v dava, proto tak dobře ví,
jak mno o ho spotřebují.

Pokročz'l.Ty zkoušky dělal ji
stý proslulý včelař baron Berlepě.
Vzal totiž prazný oul, zavěsil do
něho tramky s nalepenými začátky
plastů, které ale napřed dobře svě.
žil; na to do oulu vsadil včely,
dal do sklepa a přidával med a
květný prděek dobře svaěený. Po
nějakém čase vyndal všecko zhoto
vené dílo, včely s něho smetl adal
dílo na váha, čímž shledal, že na
libru vosku spotřebovaly 15—20
liber medu a prěěku: takové zkou
šky dělal několikráte: vždycky ale
stejný výsledek nenalezl, a. tomu
se nesmíme diviti; 'ak mnoho zá
sob měly včely se ou, když do
oulu je vsszoval, to ovšem věděti
nemohl, aby však méně jako 15
liber medu a prášku na libru vo
sku apotřebovaly, to nenalezl. Pro
čež může včelař více medu vytě
žiti, když včelám razdné plěsty,
aby je stavět nsmusil) , přídi a sice
o to 17qu co by na stavbu ených
plůstů byly spotřebovaly.

Zvědavý. Inu pravda, pravda!
pak musl míti včelař, jeni včelám

prdzně plesa přidává, arci velikýužitek, pova me-li, ze ten Boží rok
dlouhý jest; jak mnoho medu ae
tudiž musí minouti pouze na suché
voštiny!

Pokročíl. Myslíte-li, kmotře, ie
včely staví po celý rok, pak se
mejlíte; včelaneslaví anijedz'ně buň
ky na darmo, staví jenom. kdy! jich
potřebuje, a to bývá obyčejně v
měsících květnu, červnu a červenci;
to bývá. hojná. pastva, a nasledkem
hojné postvy klade matka hojnost

111

vajíček. Včely stavi tedy plasty jen
proto, aby měla matka kam vajíčka
sněěet a ony kam med ukládat.

z'l. Pomalu, pomalu sou
sedel Zapomindte bezpochyby, ie
jsem zde taky ja, jů zkulený vče
lař! Jestli-le včely nestaví ani buň
ku nadarmo, proč pak nalezůme
mnoha lets. půl a i více onlu vý
strojena prazným voětím, he?

' Pokročil. Proto, že nasazený v
nich plod jii vylezl a med v ních
uložený již vytraven aneb na horu
do hlavy vyneěen byl; nebo dovolte
mi také otázku. proč nestaví osiřelé
včely žádné oos'ti, aneb jsou-li silně
jen něco mělo trubč'nho?

Opozdt'l. Proto že — ——hmhm

Pokročíl. Proto že ho nepotře
bují; matky, a bez nl ani plodu ne—
mají a věeliké naděje se spustivče
ani medu nenosí.

Včely tedy staví voěti jenom,
kdyš je potřebují. Aby viak vosk
k tomu potřebný vyměsovat mohly,
jest jim především hojnost mda a
polu třeba, pak ještě aby pokojně
seděly a aby jim dosti teplo bylo.
K tomu konci zavěšují se u vnitř
oule v cbumdče a růžence a tak
zavěšené trvají několik hodin si z
podkrouiku břišníchpočínajílupínky
vosku vylezati a se odlupovati. Když
se to stalo, přejedesivěela zadními
nožkami zadeček od pra dolu, ll
stek voskový přillpne ns. kartáček
na vnitřní straně nožek umístěný,
s kartáčku se dmtaue hbitě na
prostřední & odtud na předni nohy,
nimii jej strčí mezi kousadla a tak
dlouho hněte, až dosti měkký jest,
potom jej přilepí na plast, kde právě
se staví; z nálepku těchto utvoří
se poznenahla okraj buňky krouž
kovitý, dasti tlustý, jeji zase jiné
podhloděvají, odhlodané drobty vo—
sku vždy na vrch okraje přilepu
jíce, až se teňounkd stěna buňky
utvořl, načeě ji kousadly svými
ještě vylešti. Dosáhla-li buňka pa
třičně již hloubky, zůstane krouž
kovitý, zakulacený okraj atěti, .
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slouží napotom slaboučkým stěnám
za podporu, by ee neporouchaly;
tak roste pomalu, že toho člověk
sni nepoeoruje, plást krásný, bílý
jako sníh.

Moudrý. Je to něco krásného,
takový plást! Nevím pohlednuv na
něj, co mám více obdivovati, zdali
včelu, která jej staví, čili ouhled
nost a souměrnost jednotlivých bu—
něk, čili jemnost stěn jejich; ne—
chat zkusí člověk, zdali něco podob

ného vyvede.Po ročz'l. Tu nezbývá člověku
nic. nei padnouti na kolena a ve
lebiti všemohoucího stvořitele, jenž
takové schopnosti vloěil v tak ne—
patrně zvířátko, jako včela jest!

Zvědavý. Ano, milý kmotřlčku,
takové city i mne se zmocnily při
prohlížení takového plástu. Jedna
buňka jako druhá, ani větší ani
menší, a to vše dělají, jak jste po
vídal po tmě!

Pokročzt. Ano po tmě. Nemy
slete však, to by ve všech plástech
všecky buňky byly jedna jako druhá,
všecky stejné; naleznete mnob
plást, na němž sbledáte buňky malé
a velké, pravidelně šestihranné a
mezi oběma buňky nepravidelně
šestihranné, střed mezi rsvidelnými
držící, menší a větší. y malé pra—
videlné jmenujeme: buňky včelná,
poněvadž jenom v nich včely děl
nice se líhnou, krom toho ukládají
do nich včely med a květný prášek;
větší pravidelné elu'í nase buňky
trubčí, proto že v n ravém oule je
nom v nich trubci se líhnou; včely
jich používají též k ukládání medu,
nikdy však prášku; a ty nepravi
delné se nazývají buňky přechodné,
nebo jimi přecházejí včely od ma
lých buněk k velkým a naopak.

Když totiž počnou obmýšleti
roj, dají se hned do dělání díla
trubčího; že však buňka trubčl
jest o pětinu větší buňky včelně
nemohou ji hned k této přistavět,
nýbrž staví znenáhla větší a větší
až dosáhnou míry na buňky trnbčl,
které potom všecky stejné, pravi

delně staví; zašla-li jim pojednou
chut k rojení, přejdou zase k stav—
bě buněk malých, dělajíce nyní na
Opak menší a menší, ai dosáhnou
míry malých. [Přechodnlch buněk
užívají jenom k ukládání medu, zříd
ka kdy naleznem v nich některého
červíčka na včelu nebo trubce.

Kaědý pravidelný plást má
buňky po oboustranách s dýnkami
společnými, tak ěe iedno dno sloučí
třem protistojlcím za třetinu dna
jejího; každá ze šesti stěn jedné
buňky jest společnou stěnou šestero
buněk sousedních.

Moudrý. Takových buněk musí
býti v jednom oule nesmírná síle.
Já chtěl jednou jen na malém plá
stu je spočítati, nebylo ale možno.
oči mne našly, tak že sem se hned
pomátl.

Paka-oči!. A přec jest to věci
velmi snadnou. Počítáním to ovšem
nejde, ale měřením se toho snadno
dopídíte. Nebo 5 odle sebe na
délku stojících buňeE včelných měří
právě 1 palec, a trubčích se vejde

ý na 1 palec 4; pročeě bude na pro
stoře palec dlouhé a široké, totiě
na čtvercovém palcu včelných bu
něk 5 kráte 5, totiž 25, a trnbčích
4 kráte 4 tolik co 16; že však na
druhé straně jest toíikéž buněk,
nalezá se na čtvercovém palcu včel
ných 50 a trubčích 32.

Chceme-li tedy zvěděti, jak
mnoho buňek jistý plást má, nebo
jeli plodem naplněn, jak mnoho včel
neb trubců : něho vyleze, není více
třeba, než plást ten směřiti. Tak na
příklad měří plést v mém oule na
šířku 10 a na výšku 9 palců; roz
množím-li šířku výškou, naleznu
počet čtvercových palců téhož plá—
stu; plást můj má tedy 10X9=90
čtverc. palců; následovně je-li celý
včelný,1est v něm 90x50 buňek
tolik co 4500 jeli trubčí 90x32,
tolik co 2880; je-li napolovic včel
ný a na polovic trubčí, bude míti
asi 2000 včelných a okolo l000
trubčicb, ostatní mezi oběma budou
buňky přechodní, aneb je-li plodem



naplněn vyleze ze včelnčho 4500
včel, z trubčibo 2880 trubců, a ::

oloviee včelneho a z polovice trub
ho okolo 2000 včel a 1000

truhců, přechodní zůtsnou prazné.
Moudrý. Hle, ble, jak snadný

to prostředek! Mne by to bylo ani
nenapadlo; inu všichni lidé všecko_
vědí.

Zvědavý. Onebdá sem byl tuhle
u kmotra Moudrého; ukazoval mně
roj, jejž nedávno dostal; nemohl
sem se dosti nadívati překrásnému
bílému voští, jež byly už vysta—
věly, nápadně však mi u nich bylo,
že tahly své plšsty od vrchu dolů;
vždyt se může takový plast snadno
utrhnout; to by se jistě nestalo,
kdyby stavěly od dola na horu;
proč pak to tak nedělají?

PokročzZ. Proto, že chtějí na
hoře v hlavě med míti; nebo v zi
mě jest na vrchu vždy tepleji než
v dole, tam tedy si chtějí hnízdo
upraviti. Jak mile několik buněk na
vrchu zhotoví, vloží do nich matka
ihned vajíčka, a tak obsazuje sta
vitelkyním v patách buňky, třebas
teprv na olo zhotovené, a tak se
táhne s p datem i plod dolu. Horní
plod, poněvadž nejstarší opustí buň—
ku nejdřív, načež ji včely ihned
medem naplní a naplňOvšním dolu
za vylezajícím plodem pokračují.
Kdyby pastva později ustals, zů—
stane, kdyš plod vyleze, spodek
prčzdný, za to je vrch medem na
plněn. Usednuvie na zimu na prč
zný oddíl plastu tšhnou se pomalu
zhůru, jak totiž med vytravují.

Ostatně dovedou také stavěti
od dole na horu. Mají-li nad hní
zdem prazno, vyplňují prostoru

plbtžrstavenými zhůru.madrý. Když už mluvíme o
těch plastecb, musím se vás optati,
čím to je, že plůst,ačz počátku jest
bílý, později sežloutne a pak ačeruš ?

Fakr-oči!. Od včel. Ony, abych
tak řekl, častým přelízáním je' po

ípiní; těla jejich vyměsují ištkuutou, ano i výpar jejich jest žlutý,
tak že nejen vosk, nýbrž i dřevo
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do značné hloubky pronikneažlutě
zbarví. Ze však některý plast jest
hnědý až i černý, pochází od lodu,
jenž se v něm vylíhl. Povída sem
už, že červ v buňce se zapřede po
tihnuv ji uvnitř blánkou tenounkou,
průhlednou, barv přibnědlé; když
vyleze, zanechá. lanku v buňce;
včely jí odstraniti nemohou, roto
že jest na stěnách přilepena. ový
červ zanechá tam opět takovou
blanka; a čím více takových má
zdí-íček tam jest, tím hnědší vypa
dá buňka až konečně nabude bar—
vy temnohnědé; nyní jsou uč buň—
ky takového plástn tak těsně pro
množství mazdl'iček v něm se na—
lezajícíeb, že matka do nich ani va—
jíček více klasti nemůže; pročež
]ej včely až na prostí-ední stěnu
strhnou, sešrotují, a nový vystaví.
Tím však včely mnoho času zmaří,
proto moudrý včelař takový plast
záhy odstraní .. mladším nahradí.

Moudrý. Dovolte mi ještějednu
otázku. Jaka jest toho příčina, že
u jedněch včel nalezšme mnoho trub
číbo díla u jiných takot'ka nic; zpo
zoroval sem to již častěji a nemo
hu si to vysvětliti.

Pokročů. Vždyt jsme o tom už
také mluvili. Včely, které nepo
mýšlí na roj, nestaví také díla trub
čího. Na rojení myslí v kraji na
šem jenom včely, mající matku sta
rou; proto staví z jara všecky vče
ly, když ienom silny jsou, voští
trubčí, poněvadž mají všecky mat
ky staré; prvoroj má. též matku
starou; vsazen do prázdného oulu,
bude spočatku stavěti ovšem dílo
pouze včelí; jak mile však trochu
sesllí, zvláště byl—li ranní, dá. se
hned do stavení trubčiho díla; ob
mýšlít na roj. Druhoroj má. matku
mladou, bývá. pozdnější a slabší, a
než se matka spát-í, uplyne také
několik dní, — tynemyslí nikdy na
roj a u takového sotva naleznete
voští trubčího.

Moudrý. Máte pravdu; byl to
skutečně druhák, u něhožjsem trub
čibo díla nenalezl.

8
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Pola-oči!. Kromě těchto buněk
najdeme u silných včel v čas rojů
buňky krůlovskě, matečnlky řádné
t. j. takové, které už předkem zs—
loženy byly k tomu cíli, aby matka
do nich vložila vajíčka k vycho
váni mladých matek za příčinou
rojů, Matečníky přístavně nalezne
me jen tehdy, když včely z “aké
kolivěk příčinymatku byli poz yly,
tedy vyjma zimy, v kterýkoliv čas;
v zimě nedělají vůbec nic. .

Moudrý. Ano, ano, vyhlídno
si některého 'eitě zahedněného čer
vlka na včela, sklenou nad ním
matečník, krmí jak na matku slušl
a vychovajl si matku.

Pokročil. Vidim, že u vas slova
mů napadají na půdu neúrodnoul

Moudrý. Zajima mne to nad
míru, proto davům dobrý pozor!

Pokročů. Těší mne! Hotoveni
vosku tedy, dělání plástů, mateč—
níků, krmeni plodu jsou práce do
maci a leží zcela jen na mladých
včelach; staré o tyto věci se pra
nic nestarají.

OpozdzZ. Jak že? Plist, jenž
jest tak uměle, mistrovsky zhoto
ven, le to ani člověk nedovede,
měly by dělati mladé a ne raději
staré, které jsou v tom již zbě
hlejiíl

Pola-06:2.Jinak tomu. ui není;
jest to pravda, kterou upříti nelze,
shledalo se to a shledá též pti po
vlačtovdni černých včel. Přidáme-li
černým včelám, odejmuvše jim ne
před jejich matku, matku žlutou se
žlutým trubcem spěřenou, počne
tato hned klestí vajíčka, rozumi se
na včely žlutě. Za tři neděle žluté
vylezajl a co den se množl ; nahled—
nouce o týhoden později do oulu,
shleděme tam včel do polovic žlu
tých, Opět za týhoden spatříme tam

jen samé žlutě, ang pilně pracují,pltsty stavi, plod rml; jen sem a
tam se některé černa mezi nimi
ukáže, do buňky vleze, med ři
neěený vypnutí a zase zmizí. a—
hledneme-li však k čemu, vidíme
jenom sumy černé přiletovat a od

letovat, jakoby v oule ani jedině
žlutě nebylo; jenom v poledních
hodinach, kdyz se počnou praliti,
žluté před oulem spatříme. Toť
důkaz, ie mladé konají práce do—
mění, staré ale venkovské. Teprv
16. dne počínají některé llutě včely
_napastvu vycházeti a navracujl se
s medem neb práškem domu.

Moudrý. Proti tomu se arci
nenechá nic namítati; na ten spů
sob ale domácí práci zcela od
vyknou? '

Pokročíl. Ba arci; ale když
přijde an Musil, ukážou, že čemu
Fran ' ek se naučil, Franta jeětě
neodvykl. Když jim všecko mladé
včelstvo odejmeme, jak se při dě
laui umělého ro'e někdy stavi, o—
čnou stare hn voiti dělati, p od
krmiti; na matky ale si nerady za
klddajl. leč by mezi nimi byly ně
které, jenž teprv domácí praci o
pustily a venkovskou započaly, tedy
poměrně mladé.

Moudrý. Podivno, vždyt stara
potřebuje tak dobře matky jako
mladá!

Pokročz'l.Ověem, ale staré, jsou
ce ustavičně venku, matce ui vice
odvykl . Dítě, které po delší jii
čas ro ičů vzdtleno v cizině trva,
netouží tak pilliěuě po nich, jako
ono, které teprv před nedávnem je
Opustilo; tak 'est ise včelou. Zvla
ště, byly-li včlely už po delší čas
osiřelé odvykly matce tak, že na
jinou si ani nezaloži, byl bychom
jimi příležitost k tomu podali ; proto
musí včelař -— ——ale ne — řek
něte vy, Moudrý, sám, co by ste dě
lal, maje takové včely?

Moudrý. Přidal bych jim plod
nezahedněný.

Pokračíl. Ale ony si na matku
nechtějí založitil

Aloudrý. Potom? —-'-— snad
bych jim musel přidat něco mla
dých včel?

Pokročz'l.Dobra; jelikož by ale
mladé od starých mohly uštlptny
býti, musel by jste jim přidati plast



s plodem dozraíym, již vylezají
cím, a ty zaloií jistotně na matku.

Tak! A teď se podíváme na
práce venkovské, na práce, které
jen staré včely konají.

Hlavni prace jest snášení med
né šťávy a květného prášku. Obého
nalezají v květu stromů, bylin, rost
lin hospodářských, medovice ale
jeltě na listech jistých stromů. V
čas nouze se da'íi do sladkého
ovoce: hrušek, arlatek, hroznů.
Medna ětava vypocuje se v kališ
kěch kvítků; včely ji sosačky svý
mi vycncajl v medném žaludku
shromažďují a sebravie tolik, co jen
žaludek stačí spěchají nejkratší ce—
stou domu, kde ji na kvap vypustí
do buňky česnu nejbližší a hned
pro novou zásobu letí. Kolikrate
jí neberou tolik, že sotva domu
doletěti mohou a zemdleně před
oulem na zem padají; bývá jich tu
jakoby je nasel. Radostná. to znám—
ka pro věelaře. Za jeden den mo
hou tolik té šťávy nanésti, žeby
člověk ani neuvěřil; musí však býti
silně apastva ne přílišdaleko. Kc.!
dd nese sebou kapku tak velikou
co vikev; as GOOOtakovychkapek
vejde se do žejdlika. Mú—lioul 30
tisíc včel, z nichž se 12 tisíc letí
pro mednou mvu, nanesou jednou
cestou 2 žejdlíky medu a vratí-li
se za den jenom šestkrčte, done
sou 3 masy. Je-li ale pastva blíže,
nenesou arci více, nebo čím blíže,
tím častě'i se vrhl.

Nedó'al. A za 14 dní nenesou
42 mazli, t. _j. 1 vědro a 2 masy
do oule, který sotva 30 mázů drží
-— hahaha!

Opozda'l. Hahaha, dostal vše
na lep, ten lišek.

Pokročz'l. Kdo se směje napo
sled, směje se nejlépe. Nechte mne
až domluvím, potom se smějte. Což
jest to med již hotový, jejž domu
nosí? Vid to jenom medna hava,
ve které obrů polovice vody jest!
Voda ta musí napred vyvařiti se;
proto včely naneěeuou za dne ět'd—
vu večer z buněk zase vypijí, v
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žaludkach převařujla mnohem hust
ěí zase vpouětějt do jiných buněk,
do buněk, ve kterých má. už zů—
stati, ale i nyní jest ještě í'ldký;
po delším teprv čase, že se teplem
oulovým větší dll vody : něho vy
aí'i jest med už hotov a buňka,

je—liuž plni ee voskem zalepí. Z
těch 3 mazů zbyde sotva půl dru
hěho.

Nedbal. Buď si, pak musí asi
v.6 nedělích přece více nanésti,
nežli oul stačí.

Pokročíl. Ano nenesou, nane
sou mnohem více, než sem vypočetl,
jen že ho zase mnoho spotřebují
na krmení plodu a na shotovovění
vosku. Mají-li ale na vzdor tomu
oul plný, potom arci nenosí nic více

raději zahdlejl, neb se : oulu vgstěhují, a vstanou—li, seslžbnou o
zimy tak, že v zimě zajdou. Do
každé totiž buňky, z které včela
vyleze, hodí med, tak že matka ko
nečně ani nemá, kam by vajíčka
kladla, včel co den ubývá a žad—

nŠch nepřibýva, do zimy jich přij e jenom hrstka a nemohouce se
zahřátí zmrznou. Proto musí vče
la!- dbati, aby jim nikdy neschá—
zelo místo na ukládání medu; to
se stane, bude-li jim medové pldsty
odjímat a místo nich prazdne vsa
zovat

Opozdz'l. Jenom kde hrát a ne
krást?

Pokročz'l. Rozumný včelař ne
rozpustí ani drobet voětin na dar—
mo a kdyby při vií četnosti plástů
se mu nedostávalo, nahradí nedo
statek nově vynalezeným strojem,
jejž jmenují anedomet. Zavěsi se do
něho 2 neb 4 ještě nezabedněně
medové plasty. strojem se otočí,
med se všech:: vystřikne a do na
doby podstaveně odteče a plast prů
zdný včelám opět se zavěsí jejž v
krátkosti zase naplní.

Med ukládají včely nejprvě do
buněk nejhornějiích pěkně po po—
řádku vždy doleji a doleji.

Moudrý. Co pak je to za med
strýčka, ta mana?

8%
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Pokroča'l. Ona jest rozloučená.
šťáva bodliček lesních stromů. Ona
obsahuje v sobě část škrobu, jenž
mrazem se rozsazuje v cukr a jiné
látky. Vždyt víte, když brambor
zmrzne, če chutná sladce, neb škrob
mrazem se rozloučil v cukr. Když
po parném dnu následuje studená
noc, rozloučí se též šťáva v jehlič
kách lesních stromů v cukr, povgch
bodliček popuká a ona sladká štá
va vyteká nezřídka v takovém
množství že až na zem kape. Včely,
zvláště mají—li nedostatek jiné past—
vy, sbíra'í ji dychtivě a domu nosí.
Jelikož ale mnoho nezůživných čá
stek v sobě chovů, bývá v také na
držující zimč příčinou záhuby ne
zřídka včeho včelstva. Poněvadž
málo má záživných částek, musí jí
v'čely mnohem více počívati, nežli
medu květnébo, ve sířívkach se tu
dyž nashromáždí mnoho kalu, a
nemohou-li včely pro zimu vylít
nouti a se vyneráditi, ouští kal od
sebe v onlech, jedna ruhou ano i
celé dílo pokálí, a včely vezmou za
své. Mohou-li včely litati, mana jim
neškodí.

Moudrý. My takového neštěstí
bohudíky nemáme se co báti,ježto
půl hodiny vůkol žádných lesů ne—
máme.

Paka-cal. Pamatujete se ještě
na zimu z roku 63 a 64?

Moudrý. Bodejt bych nepama
tcval; připravila mne o devatery
včely!

»Pokročíl.Víte-liž jaká toho byla
příčina?

M '. Zhoubná ouplavice,
červenka! ylo to puchussmradu
v ouíech vymřelých!

Pokročz'l. Jste na omylul Pří—
čina toho b la mana. Toho roku
nenesly v y mnoho many a skoro
nic medu květového; v zimě se ne
mohl počistiti, vypouštěly kal v
oulec a tím zahynuly.

Blanda-ý. Kde pak by jí byly
nabraly?

Pohročil. V lese; což myslíte,
že lítají jen na čtvrt hodiny? Oby

čejný výlet obnáší půl hodiny, ne
ni-li však ve vůkolí pastvy lítají :
na dvě hodi vzdálí.

Nedbal. yslím, že jste za ně
kterou svou včelou běžel, že to tak
dobře víte?

Pokročů. Nebylo třeba; o tom
nás poučily opět ty žluté včely.
Jistý včelař, vždyt _,ej už známe,
barrn Berlepš, zjednal si vlašské
včely. Na kolik mil ve vůkolí je
ještě nikdo neměl; v letč si vychá
zíval, a pozoroval včely po kvít
kácb. Nejvíce jich spatřil v okolí
půl hodiny, však ale i na míli ce
sty sem a tam některou žlutou spa
třil. a ta musela býti z oule jeho,
protože v tom kraji jeětě nikdo
žlutých včel neměl.

Krom medu nosí včely i květ-—
ný prášek, potřebujíť ho nevyhnu
telně v hospodářství svém, jest to,
abych tak řekl chleb jejich. Nalezá
se v kvítkách v tak zvaných praš
nicích. Barvy jest rozdílné: bílý,
žlutý, červený, šedý, ňalkový. Vče
la prášek ten sbírá, trochem medu
a slíny svlaíí, kousadly hněte ve
žmolečky, které pak prostředními
nožkami do košíčku na zadních
nožkách tak spčěně hází, že ani
není pozorovat, jak košíčky se plní,
po chvilkách vždy prostředními nož
kami na košíčky poklepává male
žmolečky ve větší srážejic, aby je
nevytrousila. Pamětihodné jest, jak
umí včely do svých košíčků stejně
nabírat; at si nabraly mnoho neb
málo, přec je v každém kočičku
na vlas stejně. Podobně nelae ni
kdy spatřiti, aby jedna včela nesla
prášek míšený, prášek rozličných
barev, vždy nese prášek jenom
barvy stejné, z čehož souditi lze,
že při květinč, na kterou nejprv
padne až do naplnění košíčků zů
stane.

Přijdouc domu vyhledá si pří
hodnou buňku, a vstrčíc do ní zad
ní nohy až po hřích, setře nohami
prostředními balíčky z košíčku do
buňky, načež je tam zadními jeětě
přitlape, aby nevypadly.



Ač včely v zimě žádného prá
šku nepoělvají, shromážďují jej přec
du zásoby na jaro. Záhy z jara,
snad už v lednu bude matka na.
sazovat plod a ten by bez květného
prášku nevyživily; spotřebují! bez
toho tolik, že i značně zásoby po—
čínají docházeti. Nekvetou-li ještě
lísky, jívy, pomáhají si pak jak
mohou. Snášejí prach z mlatu,
zvláště míátilo-íi se semeno jetelová
s mgučeý prach zo mlýnů.

Proto učiní včelařmoudře, když
jim k usnadnění mouku nám po—
dává. Nejlépe k tomu konci 0
sloučí mouka žitná čili režná. o
oule jim ji ale nesmí dávat, tam ji
nevezmou. ale venku na blízku oulů.
Asi na 40 kroků před oule položí
se deska, jak ji mívají hospodyně
na vyvalování chleba, okrajemi o
pstřená, sb mouka nemohla padali

na zem, o prostřed se nasypemouka a plochou rukou stlačí,a y
se včely v ní nezaobalovaly a po
zahradě ji nerozprášily; tak se však
dělati může jenom v den tichý, an
by sebe menší vůtříček mouku po'
zahradě roznášel; že však takových
dnů na jaře jest velmi málo, proto
iest nejlepší spůsob přidávali meu—
ku tento: asi na 20—40 kroků od
včelína postaví se prázdný oul pak
do jednoho neb dvou prázdných
plástů nejlépe írubčích netlačí se

po jedné straně mouky a na druou něco rozředěnčho medu se na—
stříkne, aby včely dřív ee přilákaly,
a do prá-eho cule k česnu nad
sebe zavěsí; a za nedlouho se slítne
na tisíce včel, které budou dělati
balíčk u domu v košíčkáoh odná
šeti t pilně, že mírka na den ne
stačí. Tak se předkládá včelám
mouka tak dlouho, až se prášek
ukáže na kočičkácín,pak včelymouku
samy nechají.

Opozdil. Jemine! to by se má
stará se škaredě dívala, kdyb ch
ji tolik mouky odnášel a věc ám
dával; snad by ji ani míra nesta
ila, co? '

Pol-roční. Inu málo včel potře
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buje malo, kde jich mnoho, s o
třebují mnoho. Přidává-li jen jc en
včelař mouku, slítnou se včely se
všech stran, neptajíce se, je—li to
pro ně čili nic; berou kde naleznou.
Pak arci náramně mnoho mouky
padne.

Tu nezbývá nic, než aby vši
ckni včelaři tétěš osady se umlu
vili & včelám mouku přidávali. Li
tovati toho nebude nikdo. Včely
ostsuou při síle, plod se mnoší a
tak do první pastvy silny vejdou
ce nahradí včelaři výlohy desate
ronásobnč.

Ne méně potřebí jím vody, bez
tě obejíti se také nemohou. Potře
bují ji „hlavně na rozřeďování medu
a prášku, a to tím více, čím med
hustší jest; hustého pokrmu poží
vaíi nemohou, bez vody by zhy
nuly žížuí. Letního sice času, kde

jest medové pastvy, o vodě sepříliš neshánějí., ne o ve medná
má v sobě beztoho víc než polovic
vody; v zimě ji těž nepotřebují,
mají jí dost v oule, pára která z
chumáče vychází, srazí se na stropě
a na studených stěnách oule v
kapky, které včely lízají, a ními
žíšeií zahánějí. Jinak jest arci, ieli
oul jmenovitě děravý, děrami těmi
pára odchází, nemůže se tedy srá
žeti, a včely trpí žížeň. Jestli však
včely v takovém oule byly přes
leto vsazeny, nemusíme si proto
velké starosti dělati, včely si je už
nalepí.

Nejvíce vody potřebuji z jara,
tenkráte mají mnoho plodu nasa—
zeno a med v plástech je už z
většího dílu zcukrovatělý, k jehošto
rozpouštění mnoho vody potřebují,
nebo žádnou sladkost, není-li tekutá
pošíti nemohou.

Moudrý. Máte dobře; napadá
mi tu něco, co jsem řed několika
lety v novinách čet . Někde na
blízku Paříže jest cukrovárna, je
jíšto majitel okolní věelaře šalóval
pro náramně škody, jaké mu včely
na cukru působil . Vniklyt do en
šh-uy, kde homo e cukru k sušení
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byly rozestaveny a nemohouce eu—
cbý cukr odnášeti, přinášely sebou
vodn, homole ní napouštěly a roz
feděný tak cukr odnáěely.

Opozdc'l. Hmhm, coš mohli vče—
lsřové za to; posílali je tam?

Zvědavý. Co pak vlastně žalo
bou svou chtěl docílíti ten pán, měli
snad včelařové včelám zakázati, aby
tam nechodily

Moudrý. Adel náhradu za ěko—
du učiněnou a oui-ední nařízení, by
včelařově včely z okolí odstranili.

Zvědavý. Nic víc? A jak roa
hodl soud?

Moudrý. Že nikoho v právech
jeho zkrecovati nemůže a pan cu
krář prý si mohl okna zaopatřiti
tak, aby mu tam včely nemohly.

Pokročz'l. Dobře tak. Včela se
neptá, činí-li íkodu neb ne, ona
bere sladkost, kde ji nalezne, bere
jí způsobem, jakým může.

Med zcukrovatělý by také ne
mohla požíti, musí si jej rozpustiti
vodou. Nemůže-lí pro zimu vody
si donéeti, nastane v oule všeobec
ná iíěeň, včely počnou bučeli, buň—
ky medovó na kvap otvírati,v me
du se kutati a po tekutém medu
se ebůnějíce kroupky medové vy
hazovatí. Slyšíme—li tedy včely z
jara bouřiti, sbledáme—ln k tomu
ještě na dně oule med krou kovatý,
pak není pochybnoeti, že v ely mají
žížeň; nepomůžeme-li jím přidáním
vody buďto v honbě nebo prázném
plántu, vycucají mladého červa a
pak zbynou. Jelikož i při snášení
vod množství včel zhyne, poslouží
vče I' jim výborně, postaví—li na
blízku nádobu s vodou. Musí však
povrch vody přikrytí slamou, me
chem a těm podobným, aby se
včely v ní ne otopovaíy.

Moudrý. an Jelínek mně to
v loni tež radil; udělal sem to, ale
málo která včela si toho věímla.

Pohročil. To bude asi tím, že

otec? zprvu k vodě nepřivábil. Přímí ejte do první vody trOChume—
du a uhlídáte, jak horlivě ji napo
tom budou odnášeli, byt' by v ní

i žádný med více nebyl. Rádno jest
i přidanou mouku z prvu medem
pokropiti, čímž se včely přilákají
a tak zvědí, kde si bráti mohou.

Ostatně nejenom vody potí-e
buií včely, ale jsou i čas , kde i
čehož solnatého žádají. To o nale—
zají v loužích a hnojnících. Zde ví
dáme je zvlášť : jara hnojůvku s
takovou dychtivosti do sebe erkatí,
že dříve se dají od lidí neb doby
tka zatlapati, nebo od kachen &
slípek poh-ati neiby ustoupily. Inu
přes zimu ialoudek a stí-evo se
sláblo, mueíť je k nově činnosti
zase solnými částkami povzbudíti.

K prácem starých včel náleží
ještě snášení pryskyřice na zalepo—
vání věelikých skulin a nepotí-eb
ných otvorů v oule. Tu nalezajína
poupetecb rozličných stromů, topo
lů, kantonů, sosen atd. Dělají : ní
balíčky, které jako květný prášek
domu nosí, a tam leckde na stěnu

přilepí; mladé pak odtud berou azalepování upotřebují.
Moudrý. Svatá pravdal zatme

lují i nejmeněí ekulinku, ano ne
zřídka i černo si na malý průchod
nalepí; kolikráte sem si myslil, že
snad ani vzduchu nepotřebují, jako
“jiní tvorové.

Pokročz'l. Ba potřebují, a to
mnoho. Ucpejta jen eilne včely a
nebude ani půl hodiny trvatí & má
te je udušeny. O čerstvý vzduch
umějí se však včely výborně
starati. Všímnul jste si ui kd Elch—
čení včel v čas silné pastvy?y

Moudrý. Kdo by si toho ne
všímnul! Vždyl hlučení olyšeti už na
20 kroků od včel, není jináče, neš
jakoby voda a výšky padala.

Pokročzl. A podíval jste se, co
mezi tím na; česně a v čeeně se
děje?

Moudrý. Nevím, co myslíte; já
nepozoroval nic, leč ie včely na
sedle a v čeaně křídelkamí bez u—
stání trepetají.

Pokročz'l.Dobře; věecky ty tře
petalky' obráceny jsou hlavičkami do
nule a zadečkami ven. Majíce hla



víčky dolu skloněny a zadečky
vshůry vztyčen nepřetrčenč bzučí.
To nazýváme qfrouáním, jímž zka
žený, k dýchání již nepotřebný vzduch
: aule vypuzují, slovem onl prově
trávají, by se nezadusily.

0 12. Nenechte se vysmdt;
těch několik včel vyženou svými

Timi křídelky z celého špalkuz ený vzduch! Kdyby mily. ta
kově křídle, jako můj včtrňák na
obilí, pak bych se nedivil.

Pakt-oči!. Coi myslíte, ie včely
jen na česnč s v česně sedící fo
frují? Otevřte si jen silně hučícl
oul a shledáte, že po stčuáoh, na
stro i dně oulu sedí mnočství
vče které v tui stranu jsou obrů
ceny jako ty na česně, totiž zu
dečkem k česuu n hlavičkou do
vnitř unie a to nepřetrieně ni ]:
česnu & z čosnn ven, a všecky fo
frují. Každá. iene křídelky svými
vzduch za sebe, jako by si 'o“ je
dna druhé podávnly blíž n hlll k
česnu a z česnn ven. Nastavte je
nom ruku před čeeno hlučícího oule
a ucítíte už na střevíc a dále, kte
rak celý proud větru :: česnn le

mew H hm akal. m ! roč ne
dčlají v zimě tak? p P

Pohročíl. Proto že v zim! tiše
sedí. Člověk silně racující musí
čerstvčji s. silněji o dychovut, než
když pokojně sedí, potrebujeť při
práci více vzduchu než v pokoji.
I včely se v ohledu tom od jiných
tvorů neliší; v letč zvláště když
silně pracují, spoďebují více vzdu
chu než v zimě. letě si jej na
hrsiují fofrovaním, v zimě, kde jich
bez toho o mnoho méně jest, do
sttvnjí ho dostatek česnem.

Opozda'l.Mohou-li včely čerstvý
vzduch dle líbosti si nahrnditi, proč
pak v letč vyléhuji, ne-li proto, že
jim v nule příliš teplo, které tedy
odstraniti nemohou, co ?

Pokročíí. Milý Opozdile, nedě
láte 'ak vidím ladný rozdíl mezi
chln n'm a čerstvým vzduchem.
Vzduc jest slečen se dvou hlav
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ních čistek, jedna se jmenuje ky
slík, druhů uhlík, přimíšeno jest je
ětě něco uhlíku. Vtěhnemc-li de
chem vzduch do sebe, spotřebují
plíce část kyslíku, dusík ale s ne
vypotřebeným kyslíkem a částí u
hlíku dechem zase odejde. Bez ky
slíku nemůže nižědný tvor iíti, v
samém dusíku neb uhlíku by se
musel hned zadusiti. Je-li někde
na př. ři tanečním plesu mnoho
lidi po madě v uzavřené svět—
nici, počnou svčtls hned temučji
hořeti, dýchání stává. se každým
okamžením obtížnějším, a zhasly hy
docela | lidé by se zadusili, kdyby
okna a dveře se neotevřely a čer—
stvý vzduch se nevpustil.

ů. Toho příčinou není
vzduc , ale horko tsm panující.

Pokročzl. Nikoliv sousedel V
letě, n. př. 0 iněch bývá. mnohem
větší horko, a přeo člověk dýchá.
volně, světlo rozšsté hoří _jasně.

Příčinou toho (jest zkažen , vypotřebovaný vz ucb. Lidé kyslík
vy otřebovali dýcháním n dusík &
uhlík se nashromůidil, v němž dý
ehuti a světlu hoteti nelze; musí
se tudyč zdravý, nevypotřebovaný
vzduch vpustiti. Včely též dýchají,
dýchají při preci čerstvě'i, vypo
tí'ebují tolik kyslíku, že esno jest
malé, b se ním nahraditi mohl,
an v on e žádného průvanu není.
Proto včely ten vypnu-chovaný, zka
iený vaduch násilně vyhánějí, za
nějž tam zdravý vzduch vnikě.
Cblsdný vzduch však do oule do
stati nemohou, když ho mimo oul
nem.

Ostatně vám musim přisvědčíti,
dite—li že včely vyléhají, když jim
v aule příliš horko, zvláště, stojí-li
ani k straně polední a slunce na
něj celý den sůlati může. Ostatně
není horko jedinou příčinou vylé
hání. Mohou vylěhati i proto, že v
aule nemaíí jíž dost místa, budto le
oul jest uvnitř malý, nebo že je
celý zadčlěn; potom arci musí včely,
které do oule vejíti se nemohou,
zůstuvnti venku a tu zahěleti.
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Vylehaní jest všdy ke škodě
včelařově, protož moudrý včelaI'
hledí je zabraniti — odstraněním

Pučhllzloudry K'. terak ale říčinu 
léhání poznali? P vy

Pola—rodů. Vyléhají—li pro pří
lišné horko v ouíe, vtáhnou se do
oule, nastane-li chladna noc. Ne
mají-li ale v oule dosti místa, sů
stanou i za chladných nocí venku,
kde nenl-ídka i nové dílo nakládati
počnou. Rychleji se však přesvěd
číme nahlednutím do unie.

Maud/rý. Jak ale odpomoci?
Pokročt'l. Vyléhají-li pro horko,

učiníme jim ruvan; v dnieraonu
vyndáme ě allíček z otvoru, kterým
se oul po meta a oul sastíníme;v
druhům pádu 'im otevřeme medník
: budou míti edky místa dosti,
aneb uděláme : nich roj.

Vyléhání může však býti jestě
mmm brzkéhoroje. Dl'íve však

:;lsím promluviti něco o práíení se
Zvědavý. Co jest to, průčení

Bo včel?
Poll—rodil. Když včely zvláště

v poledních hodinách na teplých
slunečných dnů :: oulů ve větším
počtu vylčtsjí a před česnem a
nejbližším okolí unie v menších,
větších kolech vesele se proletují,
říkáme, že se praží.

Hlavní příčina toho je, aby se
vyčutíly, v_i/kole!. Včela trus pra—
videlně vypoušti jen v letu. Když
ale po delší čas z jakékoliv příčiny
nelítala, nashromáždí se v střívku
jejím více méně kalu, jehož se v
první, výletu příznivý den hledí
zprostiti. Proto vidívame včely silně
se prašiti po přestalo zimě z jara,
ano i jindy, když po několika ne
příznivých dnech nastane den pří
jemný. V letě prašívají se na po
ledne skoro každé včely; jsout to
včely mladé, včely, které Ještě na p
pastvu nelítsjí, konajíce domací prů
ce, musí mnoho medu a prášku
traviti, tím se shrom uje ve sti-ív
ksch mnoho trusu; aby se ho zba

vily, vylétují si za poledne. Včely
staré prdšení nepotřebují; jsou u
stavičně venku, mohou tam trus
vypustiti, kdy se jim zachce.

Zvědavý. Práčí se taky matka ?
Pokročil. Matka nikdy. Ona

květného prášku nepožívá, komor
nice ji krmí nejčistším medem nebo
mléčkem, proto se žadný hrubý kal
v střevu jejim nenalezb. Její výkal
náleži v průhledně tekutosti, kterou
v aule vypustí, kde a kdykoliv se
jí zachce a včely ji za ní dychtivě
slízají.

Z toho následuje, že osiřelé
včelysenepráší nikdy. Jsou zajedno
same staré, plod nehrmí, ony ho
nema'í a voštiny také nestaví.

nyní se podíváme na to ro—
jení. —— 

Rojení jest vrozený pud, nově
rodiny, nové obce zakládat: a tím
trvání svého druhu 'zstítz'.Rojením
se včelstvo rozd ve dvě části;
jedna zůstane v příbytku starem,
druhé. \? nový se přestěhu'e, jeji
už i'ed tím některá vče byla
vy edals.

Aby se včely rojiti mohly, o
třebí aby b la mika hodněpl mi
a tím i včey silu ; pak aby b lo
hodně medu v ou : venku ako
nečně počasí příjemné. Nedostčva-li
se jedné neb druhé podmínky, ne
bude : roje nic.

Jsou-li tedy včely při síle a
pastva dobra, počínají mysliti na
roj, stsvíce buňky trubčí a matka
nemečka vložiti do nich vajíčka na
trubce. Včelstvo se nyní počne
lihnouti každodenně na tisíce, oul
dílem s medem se plní, teď už svr
chovaný čas, učiniti rozhodný krok,
sice se jim pomalu nebude dostá
vati místa. I dají se do zakládání
matečntků, poslové, vyzvčdači se
rozlitují na všecky strany, by pro
novou rodinu vhodného vyhledaly

tku.
Už mají založen ch vice ma

tečníků, matka přij e, snese do
jednoho vajíčko, po zejtři snad do
druhého tře'ího, později i do jiných,



čel-víček vyleze, včely jej krmí o
přetrh, a čím více roste, tím více
přibývá. i matečníkn; konečně už
dospíva, včely ho zabedňují. Nyni
mají sestřičky budoucnost pojiště
nou, neostanou osiřely, když matka
atari. odejde.

Teď už svrchovaný čas, aby se
chystaly na cestu, to nahlíží už
sám pan trubec. Ač rano nerad .
domu vychAzl, dnes se už vesele
proletuje; včely však lítají jaksi
smutně, jdou nepravidelně, brzo
jich mnoho na sedle, brzo zase se
dle pracné; včely usedavajl čelně
okolo česna; vidět, že se 'im z
domu nechce, kdyby se : alily,
mohl by roj ' ti a kde se budou
s ním potom ledati? Přilítne—li
která z pastvy s nákladem, zůstane
venku, připojí se k ostatním, lítanl
skoro docela natane a nyní může
každého okamžení roj vyjíti. — Teď
se pojednou vyřití několik včel :
oule, řebčhnou chumač okolo čes
na se ící, dšvajlce mu vědomost,
že už časjest; na to se hrne, tlačí
všecko horempádem do oula, v nule
nastane hrozna mlienice, všecko se
hrne k medu, aby si dostatečných
zásob nabraly na cestu dalekou -—
a nyní se už hrnou, co jen čeano
etačí ven, zhůru do povětří radost
nou ro'ovou zpívajlce a kola;_děla
jíce. Ale co to? Pojednou se proud
vycházejících včel zarazil — snad
už není celý venku? — ale ne —
tu teprv važným krokem vychází
matka, na sedle se pozastavl, ohlíží
se poněkud, jakoby váhala do čí
rého světa se pustili — ale nic na
plat; za nl se hrne jiné oddělení
včel, ty jí v proud svůj atrhnou a
tak to jde zhůru k společnicím je
očekávajícím. Tyto se nyní vidy
více a více srážejí dohromady až
se konečně počnou na nějaký před—
mět usazovat, by si zde chvíli od—
počinuíy a pak odtehíy k příbytku
od vyzvědaček výalidčnehc. K tomu
však včelař neda přijíti, usadí je
sám do příbytku pro ne uchysta
nebo.
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Opozdů. Ač popis roje se zdá.
býti pravdě podobným, nalezim v
něm přec jeden chlup.

Pokročil. A ten by byl?
Oposdíl. _Zee rojem vyjde mat

ka starů, tomu není tak; s rojem
vychází vždy matka mladá..

Pokročct. Z čeho tak soudíte?
Opozdz'l. Z čeho tak soudím?

Hleďte, mně se to add. býti nepři
rozeným, aby matka staré ustou
pila mladé! Ostatně důvody nebudu
uvadčti žádné, jenom tolik řeknu,
če skoro všickni zkušení včelařové,
jako n. př. můj nebočtík otec, Bůh
bo oslavl tvrdili a tvrdí, že s ro—
jem vychází vždy matka mladi.

Pokročz'l. Milý sousede! před
časy tvrdili a tvrdí ai posud ti,
na zdání se spolehají, že slunce se
točí okolo země a přec jest na jisto
postaveno, ie naopak nemč okolo
slunce se točí. Tak též jisté jest,
že !- onle, starou matku majícího,
vychází s rojem prvním vždy matka
Stard.. Komu na tom zůleřeno, spa—
tří ji jistotnč na česnč, bude—li po
ní mezi vycházením roje patrati.
Já sám ji měl už několikráte vru
ce, chytnuv ji na česnč, a mohu
vas ujistiti, že byly skoro vesměs
o's'umčly, holy s křídelky ometený—
mi, slovem, že na první pohled stil
ři na nich bylo k pozorování.

Zvědavý. Tak, vy ste je chytil?
A co jste s nimi pak dělal?

Pokročz'l. Kdyi se počaly naa—
novat, dal sem ji mezi ně.

Zvědavý. A kdybyste jim ji ne—
byl dal. co potom?

Pokročíl. Potom by se byly
vrátily domu.

Moudrý. Tak! Počkejte strej—
čku, mne se už vícekráte přihodilo,
že roj vyšel a zase domu se vrátil,
myslíte, že neměly matky sebou ?

Pokročů. Ba neměly. Státi se
to může z rozličných příčin. Matka
jest chybná. na nohy, v tom půdu
ani z oule nevyjde; aneb má kří—
dla ustavičn m obíršním včel scela
ometena, ta ie ji ani něsti nemo
hou, tu padne někam na sem, a
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včely dozvčdčvši se, že matku se
bou nemají, jdou domu. Proto jest
dobre pozorovati mezi rojením po
matce, zdali slítla; a má-li křídla
chybná, radčji ji chytnouti a mezi
usazujíoí se včely pustiti, pak se
nevrátí. Vrátí-lisenčkdy, aniž, jste
měli příležitost po matce pozorovati,
hledejte jen okolo oult't, zda-li by
někdo neaeděla nazemi; naleanouti
ji, není tak také, poněvadž má
vždy několik včel okolo sebe, na
lezenou můšete česnem zase vpu
stit a roj druhého dne opět vyjde.

Roji, jenž starou matku máse
bou říkáme procik nebo oj k
roaeanání od rojů následujících, kte
16 mají matky mladé, tomu říkáme
druhák, čili druhorqj první, druhý
atd. dle pořádku, v jakém vyšel.

S prvorojem odešla tedy mat
ka stará, v oule však jeet více ma
tečníků, jeden z nich je už zabod
něn druhá ještě otevřená. Jak ví
me, dozraje matka za 8 dní po za
bednění, odkouše dynko buňky a
vyleze. Nebude dlouho trvati a do
zraje druhá, která však sotva že
dírečku v buňce si rokonsala, u
číje ihned, še ui jing matka v oule
ae nalezá a počnouc se o život
svůj báli, volá kvááá. kva, kva,
kva; matka již vylezli, upozornčna
jeouc kvákáním na sokyni, dostává
též strach, jejžto projevuje voláním
týýý, ty, ty, ty. Vlastně volá kešdá
matka ty, ty, která však v buňce
'eštč zavřena iest a tyká, pak jest
las jeji dušený a ozívá se co kva,

kva. a takové kvákání jest elyšeti
na druhém, třetím konci, ač se kó
nečnč ozývati bude se všech stran,
kde nčjaká buňka královská jest
umlatčna; pak říkáme, še matky
troubí, čilí zpívají. Nyní matka jná
vylezlá nesmí déle meškati, aokynč
by jí mohly býti nebezpečnými;
teď jsou ještě v buňkách, bojícese
: nich vylezli, nebudou ae moci
brániti, snadno se jich zbaví. Jde
tedy, vrhne se na jednotlivá mateč
nik , prokouše je na vrchu, kde
ma a není zapředena, vstrčí do

dí zadeček a sokyni v buňce za
píčhne; kvákání umlká až nastane
v oule, když i poslední byla usmr
cena, ticho; včely mrtvoly vynesou
a buňky atrhnou. To se stane, ne
míní-li se včely více rojiti. Jinak
ale, míní-li dáti ještě jeden nebo
více rojů; pak nepusti matku kr

velačnou k matečníkům, načež $ečne jako vzteklá po oule jen 'ti,
včely se pobouI-í, vrhnou ne na med
a česmemi a matkou odtáhnou.
Druhoroj vychází. V tom pádu vy
lezou všecky již dozralá matky a
dají se táž česnem na outěk.

Proto mívá druhoroj obyčejně
více matek. Nezřídka ee stane, še
když drnhák za příčinou nepoho
dlného počasí dlouho nevyjde, vše
cky matk dozrají a také a rojem
všechy otřejdou, po tom zůstanou
stará včely arci osiřelá, nemohouce
si z červa tenkráte už zabednčná
ho žádné nové matky vychovati.

Na druhoroje musí však vče
lař bedlivě oko míti, oni majíce
mladé matky a naekrz mladá včel—
stvo rády ulltnou. Ano i v onle u
sazeny nejsou ještě jisty. Víme, že
mají obyčejně více matek, v oule
ale může zůstati jenom jedna; boj
o vládu, boj na život a na smrt
nastane. Jsou-li obě zmučild, chyt
nou se do křížku a rozhodnutí v
krátkosti následuje, jedna neb obě
podlehnon, je-li jich více, započne
vítězkyně boj i s ostatními. Zby
nou—livčecky, vrátí se včely, opu
stivše nynější příbytek, domu. Jeli
ale některá matka bojáeuá, počne
ntíkati, druhá ji pronásleduje, včely
ae počnou boni-itía domnívajíce se, že
rojení naetává opouští oul a ulítnou.

Zvědavý. Prvoroj neulítne?
Pak—rodil.Sotva, leč by byl oul

nečistý. Zavěsíme-li ale do oule
plást červa, neulltne nikdy, neho
plod neopustí.

Zvědavý. Jak brzo vycházejí
roje po sobě ? '

Pokročz'l. Po prvoroji vyjde me—
zi 7 a 14 dnem druhák, po něm
dne 3. druhý, den na to třetí a



čtvrtý třeba v hodině po třetím.
Tyto poslední roje jsou ale u nas
velikou vedcnontí a moudrěmu vče—
laři nedělají mnoho starostí.

Opozdil. Proč by nedělaly? Jí.
alespoň bych měl veliké potěšení
z pěti rojii od 'edněch včel!

Pokročíl. !. zase ne. Ui třetí
roj bych dal včelám nazpátek, leč
by byl ranní a dosti silný. Druho
roje mají mladé matky, jsou pozd
ní, přicháze'í už kekonci medově
pastvy, me a se musí teprv spě
řiti, nežli z jejího plemena mladé
včelstvo vyleaati počne, selebnou
tak, že nebudou moci na zimu ani
zanésti se, včelař mě jen mrzutosti
a outraty s nimi a konečně seiera
přec nedočka'í.

Opozdil. líevím, proč takovým
nepřítelem druhorojů jste, že je do
sti haněti nemůžete.

Pokročzl. Nepřítelem? Nevím
roč. Proněčím jenom své mínění,
erě každý zkušený včelař urna

za pravě. Jen si to spočítejme!
Roj mě matku nespěřenou, k spě—
ření nevylítne dříve, až si oul po
někud upraví, pročež sotva před
třetím dnem, a tu teprv upotřebí
prvního výletu k obeznámení se s
oulem a okolím; dejme tomu, že by
čtvrtého dne skutečně se spařila,
nei počne vajíčka klěeti, uplyne
zas několik dní: některd klade po
spal-ení na 3 jiná za 14 dní vajíč
ka, z nichž se líhnouti budou včely
teprv za 3 neděle, a těch nebude
mnoho, poněvadž včely jevu slabé
a u slabých matka mělo vajíček
sněží. Uplynou tedy nejméně 4 ne
dělo, než vlastním plodem ee mno
žiti počnou. Vyšel—li roj ku konci
července neb z počátku srpna, líh—
nou se první včely ku konci sr
pna, kde už ani žádné pastvy u
nás není. Pomoci jim ovšem mů
žeme přidáním plodu z oulů dru
hých.

Moudrý. Souhlasím svami ou—
plně, nebo zkusil sem toho už ta—
ké dost ke své vhstni škodě. Pr
vák je už nejlepčí.
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Pokročz'l. Ba ovšem, mat mat
ku starou, která hned s kladením
započne, přichází časně v čas nej
hojnější snůšky a zmůže se v krat
kosti tak, že ho od starých roze
snati nelze a že se nezřídka ku o
pětnému rojení chyetě. Však ale
takový od roje vydaný roj, jejž
nazýváme parq' nema co pozdní

také5% ceny.k?. Ta ový roj se jme
nuje panenský.

Pohročz'l.Říkáte-li mu tak, ří
kěte mu nepravč. Panenský jest
ten, který má matku, pannu, tedy
jeětě nespiřenou, pročež jsou pan
nenskými rojemi všecky apívavé,
čili druhoroje mající matky panny.
Paroj však je tolik co prvdk, neb
ma matku starou.

Opozdz'l. Tak myslíte, že jen
druhoroj jest spívavý, že jen mla—
dě matky troubí? Tomu není tak.
Dostal sem, co včelařím už kolik
prvorojů zpěvných, kde totiž už k
prvnímu roji matka, pročež matka
startí troubila.

Pokročcl. Připouštím, že někdy
už k prvnímu roji matky, ne však
matka trobí; nebo stara matka ne
troubí nikdy, mladí. ale jen tehdy,
když mě v oule sokyni. Dostal-li
jste někdy první roj npěvn , o čem
nepochybuju, mohlo se ta stěti z
příčin následujících: Prvák se sta
rou matkou vyěel, matka však k
lítání už neschopna padla na zem
a zahynula, včely se vratily domu,
v matečnících nasazených počaly
matky troubiti & roj vyšel. Nebo
staré matce došla životní síla, v čai
nejpilnějěího kladení zemřela, ::
plodu nasazeného učinily si včely
mnoho matek, ony očal troubiti,
následkem čehož ro_jvyše . V obou
pádech vyšel roj s matkami mla
dými, proto že prvný jeot předCe
jenom druhěk.

Moudrý. Odpustte že vis vy—
lrhuji, rad bych se na něco zeptal.
V loni sem dostal od jedněch včel
2 roje, ale co platno, když staré
včely do podzimka do jedná se vy
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tratily. Jaka příčina toho mohla
asi býti?

Pokročz'l. Osiřely. Na jaký však
způsob oni!-oly, nenechat se arci
roahodnouti; nebo včely osil-í:

1. odejdou-li s druhorojem vše
cky mladé matky;

2. oatanou-li dvě nebo více ma
tak v oule, při boji o vládu pod,
lchnou všecky;

3. ostane-li jenom jedna, bud
že všecky ostatní a rojem odtáhly,
nebo že při souboji zvítězila s os
tatními, při svadebním však výletu
zhynuls, buďto, že ji ulovil ptal:,
nebo spojivši se s trubeem padla
do vody, nebo navracujíc se padla
na cizí oul, a včely ji uamrtily, ne
bo konečne ji mohly zapíchnouti i
domácí domnívajlee se pro zvláštní
zápach, jejž snad od trubce nata
hla, že je cizi.

Ve všech těchto pádech osil'í,
poněvadž červ voule už na veskrz
jest zabedněn, pročež k vychování
matky neschopen.

Moudrý. Děkuji. Než co my
slíte, nebylo by dobře, dáti dru
horoii nebo vyrojeným včelám pro
větší jistotu plast mladého červa,
aby si mohly založiti na matku,
kdyby o svou přišly.

Pokročů. Kdo tak děla, mou
dře jední; kdyby imatky nepotře
bovaly, aesílí aspoň plodem řida
ným, vždyť jsou bez toho o yčej
ně slaby.

Opozdd. Ja bych včely obral,
abych s nimi tolik se piplall Vždyť
osiřenl se přihodí zřídka kdy.

Pokročz'l. Ba až příliš často
souseda! Na každém poněkud vět
ším včelínč vyakytne se do roku
častěji než včelaři milo. Avšak ru
zumný včelař je nepovažuje právě
za velké neštěstí , umíť mu napřed
odpomoci.

Zvědavý. Musí ale osiřelo—Jtna
pred znat, či ne?

Opozdt'l. Bláhový člověče! Vi
dět hned, že ne'ste včelař! Jak by
neznalí Ubývá- ' včel ustavičně, až

konečně docela vytratl se, pozná
včelař poloslepý, že jsou gsiřely.

Moudrý. Hahaha'l tot věra k
smíchu; považte jenom, jaký by to
byl hospodář, který pozná., že kůň
jest nemocen teprv tehdy, když už
kety natáhl!

Pokročil. Máte dohřel Je—lioul
esil'elý už prazný, pak mu ani ten

0 Dzierzon více nepomůže. Vče—
lrí' musí osiřeth hned z počátku
poznati, mě.—lipomoci.

' '. Nůže jak osiřelost po
smíte?

Pokročzl. Dřív, nežli vam to
povím, musím k lepšímu dorozu
mění něco předeslati.

Včely mohou býti v pravém
smyslu osiřelé, to jest, když nemají
žádné matk vůbec, aneb mají ml
sto matky čluici, kladoucí vajíč
ka, vajíčka trubčí.

Ony mohou ale též íabo osí
řelě býti, totiž, když mají matku

ravou, avšak nespóřenou, kteri
lade vajíčka jenom trubčí, aneb

docela žadné neklade. V obou pa
dech zajdou včely, pak—li se jim
nepomůže.

První pad se přihodí, když
matka zhyne v čase, kde v aule
žadný plod není, jako se z husta
stáva na podzim, nebo v zimě, a—
neb je tam plod, ale už zabedněný,
ze kterého matku vychovati si ne
mohou, jako se stává po druhoro
jech. Může se však ještě přihoditi,
že mají plod, a přec si na matku
nezaloší. Když na př. jsou dva
oule s česny svými blízko u sebe
tak, že vyléhající včely slisati se
mohou, seznámí se vespolek, přelí
zajl z oule jednoho do druhého, a'
zastíhnuvše matku, co cizi ji za
píchnon; domací ztratu svou ani
nepozoruji, aniž se považují za bez
matčilé, čijice matku v oule ved
lejčím.

Druhý pad se přihodí, kdyš
vylíhnuta matka je malá, zakrnělá,
ke kladení nesch0pnš, pročež žadná.
va'lčka ani neklade; nebo se vy
llh na křídlech chybne, tak že k



spaí-ení vylítnouti nemohla, aneb
byla spatřena, nyní však klade je
nom trubčí vajíčka, budto, že jí
semeno trubčí už došlo, nebo pře
stydlo a semeno trubčí zimou v
ní se zkazilo, nebo byla na zádec—
ku uskl-ípnuta a ůstroj k vyměso
vání semena trubčího ochrnul, tak
že žádné vajíčko zúrodniti více ne
může.

Zdar celého oulu zavisí od
matky, zhyne—liona, zhyne v krat
ším neb delším čase celý oul. To
včely dobře vědí, proto ztrátu mat
ky své žalostně oplakávsjí, oplaká
vají tím více, čím méně jsou s to,
mladou si vychovati. V první dni
bývá. nářek největší, proto pečli—
vému včelaři, jenž miláčky své
často navštěvuje, tak snadno neu
jde. Nebo jakmile včely ztratu
matky své zpozorovaly, což se stane
někdy v čtvrt hodině, někdy ale
také až za 24 hodin, zmocní se jich
naramný nepokoj, žalostný uši—ska
hluk slyšeti už na kolik kroků od
oulu. Pliložíme-li ucho na oul, za
sleehneme, kterak jedna kvílícím
tahlým hláskem počne bčdovati,
načež ihned všecky nstatnl stejnym
mii-kemjí řízvukují, adlouho trvá
než se upo ojí, coš po malých pře
stávkách se opakuje; opakuje se
vždy, kdykoliv na oul zaklepeme
aneb do něho trochu kouře pustíme.
Z venku vidíme po a okolo česna
_ouzkostlivě je sem tam běhati, ja
koby něco hledaly, kvapně vylito
vati a rovněž kvapně se navrace
vati. Tak sobč počínají i po tmě,
kde ostatní roje již odpočívají. O
tevřeme—li si oul, sbledúme, že i u
vnitř podobně nepokojně se chOVají,
po stěnách a dně oulu sem tam
spěšné přebíhajíce.

as však hojí i nejhlubší rány;
i včely po kratším delším čase stá
vají se tižšími; přívykajít osiřeloeti
své. Někdy založí sobě i matečník
i na prazdno nebo sklenou nad
buňkou s práškem matečník, z ně
hož arci žádné matka se nevylíhne
ale včelam jest matečnlk ten přec
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útěchou, ač matnou. Vyakyíne-li se
včela, kladoucí vajíčka trubčí, upo—
kojí se docela; domnívsjit se, že
mají matku pravou, ač i tu nekdy,
jakoby () ní pochybovaly, sklenou
nad trubčím plodem matečníky, z
nichž se ovšem toliko trubci vy—
líhnou.
_ Při silných včelach, které hojí
nost mladého plodu mají, není bez
matčilost za časté ani k pozorování.

Ostatně musím ještě připome
nouti, že zvláště za te lých letních
večerů též nepokojné ěhánl okolo
česna lze pozorerovati. Příčina toho
bývají můry, oul obletující a do
česna vniknouti se snažící, by v oulu
vajíčka sva uložily, ze kterých se
pak líhne mol. -—

Moudrý. Tak i zevnější zna
mení jsou nejistá., není liž pravda?

Pokročil. Ba arci, náležitě pře
svědčiti se může včelař jen tehdy,
když podezřelé včely prohlídne.

Moudrý. Které pak včely máte
za podezřelé?

Pain-oči!. Podezřelými jsou
každé, ze kterých vždy více včel
ubývá; které přinášejí mnoho ma
lých neplných košíčků, které jindy
míruy, nyní pojednou chut k pí
chání jeví, které se nepráší, když
ostatní to činí, které trpí trubce v
čase. kde ostatní je už nemají, před
kterými jsem nalezl mrtvou matku,
které nemají plod v čase, kde dru
hé hojnost ho mají, aneb mají plod
jenom írubči a žádný včelí.

Moudrý. Ale ten trubčí plod
může pocháZeli buďto od matky,
nebo dělnice a to, jak se mi zda,
nemůže včelaři býti lhostejná ! Může
to včelař také rozeznati?

PokročiZ. S ouplnou jistotou
nikoliv. Nejlíp se to pozná, když
plod jest v plšstě. jenž má. včelné
a trubčíbuňky. Matka všdomajsoue
své povinnosti, klasti vajíčka na
dělnice, klade jen v buňky včelné
a to v jednu vedle druhé, tak že
jsou obsazeny všecky; včela ale
klade vajíčka svá. jen v buňky
trubčí není-li jich, pak arci v buň—
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ky včell, ale ne ořádně, po různu,
tak že mezi podem mnoho jest
buňek prázdných.

Moudrý. Tot člakovitá věc!
Těm s matkou bych už pomohl;
vychytl bych ji a dal včelám mladý
plod; ale těm druhým s matkonli
chou, těm nenl pomoci — ji nena
jdu, bych ji odstranil!

Pola-0612. Takě jim lze pomo
ci, jen že to práce piplavá. Musít
se z oule vyndat, do prádného ouls
amest, a pak na stranu postavit;
mezi tím se na jeho stanoviště po
staví jiný oul, do něhož jsme last
mladého červa zavěsili. Včey :
oule odstraněného vyleta'l a vrací
se na staré stanoviště, k c na pla
stu založeném si už matku vychc
vajl. nebo lichá matka onen odstra
něný neopustí, s několika věrnými
tam ostane; nechme toho však, až
jindy o tom dále promluvtmc.

Opozdz'l. Mhmhml snadně se
vldá, ale dělat, to něco jiného!

á než bych se s tím páral, raděj
nechám tak; co pak o jedny včely,
vzal je kozel!

Pokročil. Milý sousedel nejde
tady o jedny, ale o všecky, neu
činttc-li nějaký prostředek.

Opozdů. Nevěděl bych proč?
Pokročíl. Včely osiřelé stanou

se obyčejně kořisti cizích, tak ava
ných zlodějek. Tyto ale nespokojí
se jen s osiřelýmí; vydrancovavěe
tyto, vrhnou se na druhé, třetí atd.
a mohou na včelině náramnou spou
stu učiniti.

Opozd.Na ty bych se aatroleně

podival; mohl by se opovážiti, dalych jim, že y jím chuť k loupe—
nl na vždycky zašla.

Pola-0621. Nuže co pak byste
učinil?

Opozdz'l. Co ? Své včely bych
večer ucpal, před oul bych posta
vil med a přísadou jedu a —- měl
bych pokoj.

Pokročíl. To byste učinil vy?
--—Nebál by jste se hříchu?

Opozdz'l. Jakého hříchu! ěkod
livého tvora zahubiti, není žádný

hřích; ony si z toho nedělají také
žádný hřích. když jiné ulupují.

Pokroča'l. Což může včela za
to? má ona rozum?

O ozdz'l. Ze za to nemůže?
Proč cťodi krást, proč se neživi
jako jiná včela? Se sblránlm medu
se netrmáceti a 'enom z hotového
nablrati. to by ovedl každý! A
včelař by k tomu měl mlčeti, neměl
by hleděti zlodějův se zbaviti?

Pokročíl. Žasnu, eouscde, nad
řeči vačl! Jsou snad některé včely
ke krádeži již zrozcny ?

Opozdíl. A to ještě nevite?
Jste mi pěkny včelař! Nevlte ani,
že některé včely jsou už od jak
živa zlodějky!

Pola-oči!. V jistém smyslu jest
nejen některá, ale každá včela alo
dějkou od jakživa. Neptá ac, pa
tří-li louka Petru neb Pavlovi, ona
obirá všude; ona jde pro cukr těch
Pařížských továrníků tak dobře,
jako že i med Verpaukův bez do
volení odnesla; slovem ona bere
med, kde jej nalezne, necht jest ně
v kvítku, nebo na sejpce, v továr
ne nebo v oule cizím, jenom, když
může k němu. Příčinou toho jest
vrozená, neukty'ítelná chtíwst medu.
Žeby ale některé včely med jen
výhradně z oulů jiných braly, není
pravda.

Opozdú. A přec jest to prav
da. Takové včely jsou černé jako
obci a lcaknou se jako vyleětěná
bota!

Moudrý. Nebyl bych myslel
že máte tak krátkou pamět! Což
nevykládal .již Pokročil, že černá
včela jest jenom obyčejná včela,
která však na sobě už srsti nemá;
že včela svou srst ztrácí častým za
lezántm do buňek, zvláště pak od
dala—li se loupcnt, při čemž bývá
nemilosrdně kndlena?

Pokroó'il. Kterak byste mně
vysvětlil, proč jedny včely dnes
pilně med a prášek : pastvy polnl
nosi, a zýtra již loupi, a překazi—
te-li jim zýtralonpeni, pozejtřl opět
jako jindy na pastvu půjdou?



Oposdil. Hm hm! Loupit přec no
mají!

Pokročil. Opozdile,řeknětemi upří
mč, co by jste dělal, kdyby soused váš
Hrubý před dům nasypal pšenice; slípky
vaše ji naleznou, pobaou sbírati a soused
víš, eočiv je, dá se do nich a do jedné le
pobije? Co by jste délul, tizi se?

Opondil. _Moblby se jen opovážit,
dal bych mul Rekl bych mu: Bohsprdzný
člověče, co jste to učinil? Proč jste to
zrní zde nasypal? Mohu za to jd, že moje
slepice je sbíraly? —-proč jste mně tedy
takovou škodu učinil? Aneb mohou za to
ty slípky, že roztroušené zrní sbíraly? —
vědčly snad, že to zní není moje? — proč
jste je tedy utloukl be? Za. to jste dare
bšlr, rozumíte? A ted mně moji drůbež
zeplatte, nezaplatíte-li po dobrém, napla
tite po 216ml

Pohročil. Tak by jste jednal? A
druhému chcete odměřovati jiným loktem?

Oposdil. Jak hk? Nerozumímvám!
Pokročil. Což nepochopnjete, še

včela zlodějka činí totéi co slípka? Jako
sllpka zrno. tak sbírá. včela med, kde jej
nalezne; není-li ho na poli, vezme ho :
oulu, .as-n do nebo jen přístupu. Čím ?
lepším stavu včely jsou, tím dychtivš'i
shání se po medu, jsou tedy tím více 11
chylny k lonpenl. A vy byste je chtěl jako
soused slípky vaše pobiti nebo otrlviti,
nevinného majitele do škod nvddšti?
Zda-li by jste nebyl i vy ho ým dare—
bikem?

O poedil. Prosím pekne, ji. necej
kal medem okolo oulů, jako soused mím
okolo stavení!

Pokročil. Toho není ani třeba!
Trpíte-li na včellnč slabě nebo docela
ošiřeld včely v čase, kde ještě žddnd pastva
není, nebo už pominula., vetřon se do
oulů jejich snadno slídilky med hledající,
a podaří-li se to "on některým. budou ji
stotnč vydrancev y. Silné, zdravé včely
žádnou slídilku nevpustí., pročež před olou
pením jsou bezpe .

Trpíte-li krome česnaještě jiný otvor,
třeba podle latí, jímž cizinkňm lze vnikati;
krmíte-li medem rozředčným pokuď včely
ještě lítají. nebo otvírňte—lioul neb dokonce
odebírite-li jim med zs teplého slunečného
dne, bude vám lze mluvili o štěstí, neba
stsne-li na včelínu vašem loupení. V čus
hojné pastvy není se loupení co obdvati.

Mou dr ý. Strejčku poslechněte! Le
tos na jaře stalo se mi eos podobného.
Přidůvsl jsem včelím med rozleděný a sice
na poledne, nebo noci byly chladné, pro—
čež by jej přes noo sotva. byly vzaly. A
druhého dne pozoruji skutečně, že včely
na. čosnš se rvou a zem mrtvolami se po
krýVL Avšak těmi lupiči nebyly včely
moje; kdyby med přidávaný byl příčinou
loupem' býval, bylyby moje ostatní včely
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nejprvd o něm se dozvěděly a loupíly. Ale
to byly jiné, zcelů cizd včely.

PokročiL Věřímvim! To je tím,
že včely nehleda'í nikdy med na blisko.
nýbrl v dili. J mám včely samy žluté,
půda okolo včelínajest : jara kvítim jako
posed a přec vzácnosti jest, opatřiti ns
nšm včelu ilutou; spatříte-li, jest to jístš
černi, pročež cizí. Domácí včely se ne
olupují, leč by jste je nápadným způsobem
k tomu povzbudil, to proto, že vůni medu
a toho neb onoho eule vychhející povs
žují sa vůni medu vlastního. Cizí však,
po medu tu slldicí takOve příležitosti po—
užiti neopomenou.

Opozdil. To snad tec neupřete,že
si včelař může udělati all::dějky přimícho
viním kolulky, vína a tšm podobných do
medu!

Pokročil. Lituji, to i zde s vámi
sauhlualti nemohu. Člověk, kdyš se Opije,
dělá ovšem mnohe hloupé kousky, ano je
i zločindv schopen; vystřísliviv však jest
ease tím čím býval. Dita-li včelim do
medu lllmvin, Opijí se těd a budou dotč
rsvšjšími. avšak jen tak dlouho, pokuď
rozčílenost potrvá.

Pročež, milý sousede, už nic na plat;
zlodějek není ani od přirozenosti ani vy
chováním, alodějky činí neopatrný včelař
sám. Jelikož ma'itel okrůdaných včel v
100 pádech bý 99krdte sim příčinou
lonpení : jest padouchem každý, kdojslrým
kolivěk způsobem zloddjkdm ublíží. híd-Ii
majitel zlodějek ]: snadnějšímu přetržení
loupení nečím příSpěti, musí jej majitel
olupovauých uctivě prositi, a kdyt se mu
přispělo, pěkne podčkovati.

Moudrý. Je tokříž s tím loupeníml
Pokročil. Budte jenom opatrný a

odstraňte všelikou podmínku, pak si ne
budete muset na nš nuřlksti.

Ono bere počátek svůj vždy : tak
zvaného mlsdnl. Nenalenjí-li včely med
v přírodě, vede je přirozený ostrý čich k
oulům. Tu přijde jedna, obletuje česuo na.
vrch, dolu, není-li žádné včely na česnš,
vlítne doll, bdslivš však vylítne, jakmile
aočí nekterou včelu, česno střežící; pak ob—
letuje celý oul od vrchu až dolu, pdtrajío,
není-li kde jaký průchod, jímž by do oulu
vniknouti mohla, potom se navracujc Opět
a. opět k česnu hledíc se do něho vedratl.
Nsbyvši konečně přesvědčení, že zde nic
nepořídí, že včely jsou silny s česno do
bře střežena, jme se podobným způsobem
ohledávsti oul druhý, třetí, a! kunečně
nalezne některý osiřelý nebo slabý, jebožto
obyvatelé česno nesti-ežl pro slabost snad
ani střežiti nemohou. Do takového oule
vnikne a podaří-li sejí medu nsbrdti, vy
litne & oblitne si ještě v menších větších
kolůch česno a on!, aby až zase přijde,

je? bezpečně nalezla a spčchi s kořistíu ovenou domu, kde už ' česně pokřik
učiní radost zvůstnjím hadů, družky se



128

přihrnou, : nichžto každé se dostane uko—
řistšného medu sí líznouti. Když tak ho
řist svou byla rozdala, vzchopí se, letí, ne
však více sama, nýbrž ve společnosti více
méně dmžek k oulu známému. Podaří-li
se i tentokráte pokus, pak loupežníků při
bývá očiVidč e drancování jest brzce v
nejkrásnějším vývinu. Z počátku včely se
brání . mnohý loupežník pokus zaplatí
životem -- neb zlodějky ee nebrání, ale
polepeny byvše snaží se jenom npláchnouti
_ když ale vidí, že všelikó bránění jest
mámě, že přesile neodolejí, zmálomyslní,
nechají dodejky dělat co chtějí; kouečnš
se spojí ještě s nimi, odnášejíee vlastní
med do onlu loupežného, do nějž se s po—
slední kapkou i přestehují, čímž se stává
že oul vydrancovsný nemá ani medu eni
včel, za to ale loupeživý, ač mnoho včel
ztráci. přec silný smsdnetý jest. Vydren
covavšojeden,vrhnou se stím větší emšlosti
na druhý a neučiní-ll se drancování brzo
přítrž, rozšíří ee v krátkosti na only aou
sedm'; podobně počne vždy více onld lou
piti už na poslcd loupl včelln celý a včel
stvo napadené iest ztraceno, musil přesile
podlehnonti.

Zvědavý. Toi hruzne! A jak tomu
předejití?

PokročíL Už jsem povídal: Netrp
žádné včely osiřelé neb slabé v čas, kde
venku pastvy neni. raději je spo" vespo
lek neb s jinými; ze dvou slabýc uděláš
jedny silny. —- Ucpej s zsmaž všecky sku
liny a otvory, jimiž by cizinka vniknonti
mohla. — Nepřidávej nikdy, aniž odhirej
med, pokud včely ještě lítají & ukápla-li
kde kapka medu na. zem, zuhled ji. -—Ko
nečně zúž česno, aby jenom jedna neb
dvě včely najednou vcházeti neb vychizeti
mohly.

Moudrý. Ještě bych se vás strejčkn
na něco zeptal. Když včely olupovánš se
už nebrání, může to včelař ještě pomstí?

Pokročil. I pozná. Upozorniti jej
na to musí lítání v dobu neobyčejnou. Li
tuji-li včely silně buď časně ráno neb po
zdě večer, kdežto ostatní pokojně sedi,
e lítají-li všecky v strunu jednu, pak mně
jsou velmi podezřely že budto loupi neb
jsou olupovány. ZdŠ-li jedno neb druhé
se stává, znám takto: J sou-li včely při
letujlci ští lš, chudé &odletujlcí nnhobl'elš,
tlusté, tu jsem jist, že moje včely jsou
okrádány a naopak: přiletují-li nabum
bané a odletují-li chudě, puk nškde jinde
kradou :! lup domu donášejí.

Ale jak ten čau ubíhá! Dnes jsme se
dlouho zdrželi, svrchovaný už čas, pomy
sliti nu Vracov; epřec bych vás měl ještě
na některé věci upozorniti.

Moudrý. Nač asi?
Pokročil. Na př. na nepřátely včel,

na jejich nemoce.
Moudrý. Prosím vás, poulržte se tedy

ještě chvílenku, vždyt to můžete jen v
krátkosti odbyti. Co nemocí ee dotýče,
zmínil jste se už o průjemu.

Pokročil. Ovšem! Jen musímještě
doložiti, že jeho příčinou nebývá pouze
med jedlový čili mana, nýbrž také sla
bost včel; nemohouce se v zimě dosti na.
hřáti, naslydnou; jakékoliv boufeui v zim
ním pokoji. Při káždém pcbouřeuí vrhají
se hned na med, požívají ho více, čímž
se i více kalu nashromáždí v utřívkňch
jejich; & konečně: studené aule.

Moudrý. Jiným nemocem podrobeny
nejsou?

Pokročil. Jest ještš jedna. nemoc,
na kterou celé včelíny vyhynou. a sice:
hniloha červa Jelikož nákažlivájest.,
jest tím nebezpečnější. V našem okolí však
Bohudiky až posud o ní neslyšeti. Plod
totiž už zahedněný umírá &hnije, : čehož
náramný puch pochází; konečne seeclme
a včely, chtíce plést vyčistiti, musí jej
roskousati a. znovu stevšti, nasazený plod
však hnije opět, tim vezmou včely v krát
koeti za. své. Jimi se nakazí všecky, jimž
by se medu : oule toho dostalo. Proto mo
hou loupením nakaziti se včely v celém
okolí.

Prostředku proti ní nemáme žádných.
Nejlépe \: zabránění všeho dalšlho neštěstí
takové včely sírou ndusiti & oul spáliti,
poněvadž by se v něm každé jiné včely
i po letech ještě nekazily, & ke krmení
svých včel nikdy med neznámý nekupovati
rádšji, není—li od známého včelnře k do—
stání, včely krmiti cukrem.

Ostatní nemoce jsou nepatrné a že
žádných značných zlých následků nemaji,
pomlčím o nich.

M 0 ud rý. A nepřátelé ?
Pokr očil. Jest každémuvčelařisná

mý mol, jenž v plánech ee zapřede koli—
kráte v tnk0vém množství, že včely, ne.
mohouce se ho zprostiti, oul opouštějí. Na
sazují jej mury světlopopelavé, jako stří
brné. Vederou se, zvláště ve teplých ve
čerů letních do oulů, tam uloží svá vajičks,
z nichž se potom mol líhne.

Kromě molu jsou něpřátely včel všecka
zvířata, která jim jakýmkoliv způsobem
škodí, jako: vosy, sršně, mrevenci, myši,
pavouci, žáby, lssíce & mnosí ptáci jako :
vlaštovky, sykorky, zlůvy a jiné, které
včely lapají.

A nyní s Pánem Bohem.
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Výroční trhové na Moravě?)
Dle nejvyllích nařízení neodbývají ae trhové nikdy v neděli a ve rvitek, nýbrž v den

předchdaqiící nebo nhledující.
Arehlehov (okr. Ždínícký) 1. v out. před

ev. Fil. a Jak., 2. v out. před av. Bachem,
3. v ontorý před ev. imonem a Judou.
4. v out. po početí 1). Marie. Dohytčí
trhy: !. v pondělí před av. Bachem, 2.
v pondělí po početí P. Marie.

Bánov okr. Uh. Brod.) 1. vipond. po stře
dop , 2.v pond. po av. Petru a Pavlu,
3.v pond. po pozdvižení av.křiie, l. vpond.
po av. Lucii. Trh na dob. po každém roč
ním trhu.

Batelov (okr. JihL), 1. pondeli v postě,
2. pond. po ev. Janu křtít., 8. v pondělí
po nanebeva. p. Marie, 4. na av. Bar
boru.

Bouzov okr. Litovel.) 1.vpondělí před av.
Fab. a eb., 2, třetí pond. po Velikonoci,
3. v on..před av.!laří Magd., &.v p. před
ev. im. &Judou. Trh nalen a na přízi
kaidon středu.

Beroun (Binn, oh. Dvorecký), l. v pond.
po obr. ev. Pavla, 2. v pon. po 4. nod.
Velk., 3. v port. 0 av. Anně, 4. v pond.
po av. Leopoldn. řední trh ten den před
každ. výr. trhem. Týh. trh každý čtvrtek.

Bergšht (Horní Mesto,okr. Bymař.)!. na
popelec, 2. v pond. po křížové ned., 3.
na av. híaří Magdalenu, 4. po oběto
vání Panny Marie. Koňský a dobytčí
trh katd. jarm.. Trh týdní kařdou střed.

Bllovlce (okres BřeoL), roční a dobytčí
trhy: l.?pondpoaned. poutní,2. vpond.
předstětíav.Jana,3.vpond.poev.Š.aJnd6.

Blskupice (okr. Hrotovický), 1. na av.
Matěje v 2. po sv. Petra a Pavlu. 3. v
out. po ev. Bartol., 4. v out. po ev. Havla.

Bíteš Velká (Groes-Biteach,)l.v outerý po
Hrom., 2. v out. před Velk., 3. v out.
po naneheva. P. Marie, 4. v out. po av.
Frant. Ber., &.ve (5th před Vánoci. Tý
hodni trh každý čtvrtek. Dobywí trh
před každým výročním trhem.

Bílov (Vóttan)1.první ent. po ev.Janu Nep.,
2. první out. po nejrv. jménu P. Marie.
Dobytčí trh ten den před každým výr.
trhem.

Blíeěka Osova (okr V. Huiříčaký),jar
mark dne 25. července, 2. v outerý po
vioch ovat. Dob. trhy: 1. dne 24. čer
vence, 2. v pend. po viech Svatých.

Bllcňka Veverská (okr. Tišňoveký), 1.
v pondělí po av. Apollonil. 2. v pon. po
av. Janu Nepomuckém, 3. v pond. po
av. Bartol. &. v pond. před av. Šim. a
Judou. Koňské a dobytčí trhy před kaž
dým výr. trhem. Týh. trh každou atředu.

Bllskovlce (Liepita, okr. Budejov.), 1. v
pon. po Boi.. vetonp., 2. na den ev. Vavř'
8. v 2. pond. po sv. Michala., &. na av.
Lucií. Týh. trh každý čtvrtek.

Blansko, 1. v pon. po ev. Tomáš! : Aq.,
2. v pond. před av. Martinem. Trhy na
vlnu: l. v pand. po nauebevet. Páně, 2. v

end. po ev. Matouři. Týh. trh každ. out.
B učlna (Lautachita, okr. Židlochov.), 1. v

out. avatodul., 2. ve čtvrt. po ev. Václavd,
3. v out. po av. Mikuláši.

Bobrovů Dolní (Bohrau, okres Novomčet),
]. v out. před rv. Jiřím, 2. v out. před
av. Bartol., 3. v out. řed všemi Bv., 4.
v out. před ev. Tomůam. Doh. trh v
pondělí před každým výr. trhem. Týh.
trh každou druhou středu.

Bobrovů Horní (okr. Novomoat), 1. ve utř.
po 8. král., 2. ve atř. po av. Vítá, 8. ve
stř.po ev. Martín. Doh. trhy: v out. před
každým výr. trhem. Týbodm' trh haldou
druhou středu.

Bohdalov (Bohdalau), 1. ve čtvrtek po 8
králích, 2. ve čtvrtek po sv. Jiří, 3. ve
čtvrt. po všech Svat.; pokaidé též trh
dobytčí.

Bojkovlce (okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
řed masopust. ned., 2. v pond. po Boz.
dle, 3. ve čtv. po ev. Vavř., 4. v pond.

po 87. Divini. Před každým jarmarkem
trh na dobytek a na obilí. Velké týhod.
trhy: 1. ve čtv. před Vánocí, 2. ve čtv.
před Velkou. Koňský trh každý čtvrt. v
postě; týh. trh každé pondělí.

Bolehradlee via Polehradice.
Bošovíce (okree Ždánický), 1. v pondělí

před Božím vatonp., 2. první pondělí po
ev. Martině.

Boskovice, 1. v pon. po ned. devítn., 2.
v pond. po ev.Vítu, 3. v pan. před ev. Vác
lavem, 4. v pand. po ev. Kateř. Velké týh.
trhy ve čtvr. předVelkou., Svatoiavitky
a Vánoc. Koňští trhové ve čtvr. před kaž—
dým jarmarkem. Týhodní trh každý čtvm.

Brno (Br-dan), 1. v třetí pond. v únoru,
2. v 2. pond. v květnu, 3. v !. pondělí v
září, 4. l. pondělí v proeincí. Každý trvá
dvanáct dní. Zvlutní dni k vykládání
zboží se nedovolují Hlavní trh na vlnu:
1. out. v červenci, který trvá oem dní.
Koňšti trhové: v pond. po kařdém trhu.
Kromě toho bylo na atanoviřti pro dob.
trhypřed vybirajícím úřadem potravním
na předměstí Olomůckém nialedujících 8
trhů koňakých nařízeno: ! první středu
v lednu, 2. první středuvůnoru.3 první
atř. v dubnu, 4. první etř. v červnu, 5.
první stř. v červenci, 6. první středu v
srpnu, 7 první stř. v října, 8. první atř.
v lietop. Týd. trh každou středu a pátek

Brno Staré (Altbrunn) 1. první pond. v
dubnu, 2. první pond. v červenci., 3. 2.
pond.'_vříjnu. Každý trvá 6 dní. Zvlutní
dni k výkladu zboží ae nedovolqií.

_-') ve echhl výboru dne 14. června mo byl ntvrh několika earn výboru učiněný, by trhové nikoli
podle abcdy jmen ona, nýbrl podle dna trhu uvedení byl! v Moravanu, co holt nemolnoet a aby
tednoetJednohlaani zamítnut, an také doklalno jen, ie timto ephobem mnohem nadnřjí chyby
a omyly do vernum trhuv ee vloudivtjí.
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Brod Uherek' (UngeriachBrod), 1. v
out. po 3 k li, 2. ve čtvrtek po amrtné
neděli; 3. v out. po 6. neděli velkou., 4.
v out. proměn. Krista Pána, 5.v out.
po ov. im. a Jude. Dob. trh předkažd
ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek

Brodek (Prodlita, okr. Proatčj.), 1. v out.
před hrom., 2. v out. před nar. P. Marie.
3. v úterý po av. Alžbětě.

Brtnice (Pirnitz, okr. Jibl.), 1. v pond
po novém roce, 2. první pond. v hře:., 3.
v první v pond. v května, 4. v pondělí o
sv. Vite, &.v pondeli po el. anjeld etrů
ných, 6. v pondělí po všech svatých. Do
bytči trhy zároveň : výročními. Pak jeltč
jiných 6 trhů dobytčícb a sice v 3. čtvrtek
měsíců: února, dubna, srpna, října a pres.

Brumov (okr. klob.), Beat trhů a sice: !.
ve čtvrt. po sv. 8 králích, 2. ve středu
po sv. Jakuba, 3. v out. o sv. Janu křt.
4. v druhé out. po nene en. P. Marie,
5. v out. po av. Václave, 6. v druhé out.
po všech Svatých. Kdyby jeden nebo
druhý z těchto trhů podl na neděli nebo
svátek odbývún bude výroční trh nů
elednjící vlední den. Dob. trhy odbývají
se v ty dni před výročním trhem. TÝh.
trh každý out.

Brulejf (Braunseifen),!. v out. Velkon.,
2. ve středu před naneb. Páně, 3. v pon.
po ev. August., 4. v pond. po ev. Diviši,
5. v pond. po početí P. Marie. Trhové
kohšti: 1. v out. Velkou., 2. v pond. po
ev. A t. Dobytčí trh v pond. po sv.
Aug-ne n. Týh. trh každou středu & sob.

Brušperk (Braunsberg) 1. v pátek pred
květ. ned., 2. outerý před nanebevzetim
P. Marie, 8. v onterý po sv. Kateřině.

Břeclav (Lnndenburg), !. v úterý před
popel. středou, 2. v út. po sv. Jiří, 3. v út.
ponar.P.M.a4.poev.Mu.rt.iÁžpři kai.
: techto výroč. trhů, trhy na dobytek. Trh
na vlnu: 1. dne 5. června, 2. 23. září.

Břeaovd (Brieean, okr. Svitav.), 1. v pon.
před obrácením sv. Pavla, 2. ve středu
po nalezení ev. kříže, 4. v pondělí po po
zdvižení sv. kříže, 3. v pondělí před Lu
cií, 5. v pondělí po sv. Markytě a v út.
před tím koňský trh. Velcí ;rhově: 1.
ve středu před květnon ned., 2. v sob.

řed nar. Páně. Trhové na vlnu a na
one v onterý před každým výročním

trhem.
Bučovice, !. v pon. před ned. masopustní,

2. v pond. před Bv. Duchem, 3.v pond.
před nv. Bar-toi., 4. v pand. po lv. im. a
Judč. Koňský a dobytčí trh ten den po
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.

Budejovice Moravaké(Mlhr'mcb-Bndwitl),
l. v out. po 8 králích, 2. v out. před
Božím vetvupením, 8. v out. po av. Anně,
4, v out. po sv. Jiljí, 5. v onterý po ev.
Ondřeji, 6. v out. po ev. Havin. Doh. trh
na den před každým výr. trh. Týh. trh
každý čtvrtek, potom dva Velící trhové
na zelený čtvrt. a ve čtvrt. před Vánoci.

Výroční trhovd na Morave.

Budišov (Bnutech), ]. na sv. Filipa a Ja
ku 2. : onterý po svatém Petra a
Pavla, 8. v pon. po nar. P. Marie, 4. na
av. Ondřeje. Velké trhy: 1. v sobotu
před květnou nedělí, 2. na sv. Tomáše
Ap. Trhové na len & na přízi každou
sob. Trh na vlnn z jara a na '
po ostříhání ovcí po dvě eoboty. rh na
koně a na jiný dobytek v nobotn před
kvetnou nedělí. Týdní trh každou sobotu.

Budišov (Budischan, okr. Třebíčeký). výr.
a dobytčí trhy v ty čtvrtky: 1. před ev.
Indica, 2. před nnnehovu. P. Marie, 8.
před ev. Ondř.

Buchlovice (okr. Hrad.), l v out. po obr.
svatého Pavla; 2. v outer-ý po 9. břemo,
&. v out. po Buž. Tele, 4. v out. před
sv. Šim. &Judon. Dobytčí trh každý pon.
před ročním trhem.

Bystřice (v Jihlav. kraji), 1. v pond. po
sv. Jiří, 2. v pond. po ov. Jakubu, 8. v
pondělí po ev. Lndmile 4. ve středu po
ev. Havle, 5. v pondeli po ev. Dorotě,
Velké týhodni trhy: 1. v ont. před Vei
konocí, 2. v out. před všemi Svat. Trh
na len a přízi 2 pondělí v listopadu.
Trh ne kooě n na jiný dobyt. ten den
před každým _iarm. Trh na hovězí do
bytek každý první onterý v každém mě
síci. Týbodní trh každý out. e pitek.

Bystřice (pod Host.), 1. první outerý v
postě, 2. onterý po ev. Jiří, 3. druhů
out. po ev. Vavřinci, 4. v onterý po IV.
Havin. Kohštía dobytčí trh0vé: ten den
před jarm. Týh. trh každý out.

Bystřice "rubin u Olomouce (Gross-Wi—
eternitz). !. ve čtvrtek po ev. Matěji, 2.
ve čtvrtek po av- Filip. 8 Jak., 3. ve čtvrt.
po ev. Bartol., 4. ve čtvrtek po ev. On—
dřeji.

Bzenec (Bieenz), 1. v pond. po okt. sv. 3.
králů, 2. v třetí pond. v poste, 8. v pon.
po sv.Jana Křt.. 4. v pon. po ev. Viclnvč,
tež koňltí & dobytčí trhové. Týdní trh
každý pond. a čtvrtek.

Chropyň (okr. Kroměř.), l. v poadčlí po
druhé. nedeli Velkou., 2. na sv. Jiljí, 3.

_na sv. Havla.
(fdsievice (okr. Třebíč., kraj Jihl.). výr.

a. dob. trh; 1. v ent. po zvěstování P.
Marie, 2. v out. po elavn. jm. P. Marie.

Černá lion. !. na sv. Josefa, 2. v out.
před ev. Feb. a b., 3. na sv. Vavřince,
&. v outerý před ev. Havlem. Týh. trh

_každý outerý.
('ervemi Voda (Ro wueer), 1. v pond.

před ev. Fabian. a. ebulian., 2. v pond.
po ev. Fil.-a Jak., 3. vpon. před rozeslán.
ap., 4. v pand. před oevěc. chrámů. Do
bytčí trhy: !. v pon . po etředopoati, 2.
v pondělí před zeleným čtvrti-lem, 3. to
čtvrtek po posvěcení chrámů. Týh. trh

_každou středu. _
Cejimvice (okr. Hodonín), 1. v pon. pred

ev. Febianem . beetianem, 2. v pond.
po av. Marku, 3. v pond. po nv. Kunhutě
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neb po jmenu P. Marie (tojeetteneamý
den), 4. v pon. před sv. Hartinem. Koň—
aký 1 dob. trh na té! dni. Týh. trh kaz.
středu.

Čule (anh), 1. v pond. v kříž. dnech, !.
v ud. po nero-. P. Marie

Dnů. co. 1. ve ctvrtek po druhé neděli
postní, 2, v outorý po Vuvřinci, 3. 1 out.
po ev. Frutilku Beninu. (. ' out. pc
ev. Miknldii, 5. v outorý před vetoup.
Pinč. Přední trhy: ten den před každým
jarm.Dobytči trhy: !. třetí středu vpom
2. druhý pondělí po ev. Vavř., 3. druhý
pond. po sv. Františku Ber., 4. ne druhý
pond. po ev. Mikuláši, pak první středu
v kaldém měsíci. Týh. trh každou eobotu.

Dalešice“ (okree. Hrotov.), ]. na památka
ev. Pavla, 2. na sv. Leopolda. Týh. trh
každou ltředu. _

Dambořice (okree Zdánický), ]. ve středu
před popeiccm, 2. ve stř. před ev. Duch.,
3. ve středu před sv. Vavřín., 4. ve stř.
před Martinem. Dob. trh před každ. výr.
trhem. Velký týh. trh ve středu před
velikonocl e ve středu před vánoci. Týč,.
trh každou středu. _

Doubravice (okres Blanenský), 1. ten den
po ev. Fabiano e ehaatianu., 2. v out. ave
todnůní, 3. v omi. po uv. Bertol., (. v
out. před všem: Svet. Koňské a doh. trhy
v sobotu před každým výročním trhem.
Týh. trh každou středu.

Doubravník (okres Tišnov.), !. ten den
přod ev. Fab. & eb., ?. v pondělí před
ev. Janem křtít., 3. v pondělí před pový
šením svatého kříže, 4. před svatým On
dřejem. Koňští trhové: 1. \: pond. po
emrtné neděli, 2.v pondeli před vstoupe
ním Páně., 3. v pondělí po Anj. Státní.
Týh. trh každou středu.

Deblin (okres Tišnovský), !. v pond. po
navltívení p. Marie. 2. třetí postní pond.,
3. pand. po sv. Michele, 4 pond. po Mle
ďůtek. DohytH trh každý výroční trh.

Dčdl ce (okr. Vylkoveký). Trh každý poud.
Dl0uhá Loučkn (Unter-Langendorf,okr.

Unčov.), 1. v atř. před Velkou., 2. v pon.
po ev. Trojici, 3. v pand. po sv. Bert.,
4. v pond. před sv. Míkul

Dobromčllce (okr. Kojetín), ]. na svet.
Jiří, 2. v poutí. po Pm—ciunk.,3. na sv.
Ondřeje. Týh. trh každý outer-ý.

Domeštet (Dumetadt), !. první pondělí '
posté, 2. v první pondělí po naviitívení
P. Marie—„8. dne 28. října.. Trh na vlnu
16. míje. Trh každou eob.

Drehotouše (okr. Brnu.), ]. na ". Va—
lentína, 2. 25. dub., 3. 7 out. po av. Vav
řinci, 4. dne '.:1. prosince. Týhodní trh
každý out.

Drnoholec (Důmholz), 1. v pon. po třech
králích, ?. v pondělí po kýchavně ned.,
3. v poud. po třetí ned. velkou., 4. v
pond. po sv. Bnrtol., &. v pand. před sv.
Brigít. Trh konský ' sob. před prvním
jarm. Týh. trh každou středu. Trhovd no
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dobyt.: ve středu po 3. krilich, 2. ve
středu po třetí nod. poutní, 8. v out. po 3.
ned. velikou., 4. v out. po sv. Badalona.,
5. ' out. před sv. Brigitou.

Dřevohostice (okru Bystřický),1. druhý
out. po hromu., 2. v out. po rv. Filipu ..
Jak., 3. v out. před nnr. P. M., 4. druhý
out. po Viet-.hSvatých. Trh ne vlnu: !. '
ond. po sv. Jiří, 2. v pon. po eV.Vích

Řoheký a dobytčí trh: v nd. předkud.
trhem výročním. Týhodn trh ve čtvrtek.

Dub (v okr. Olomouc.), 1. v pond. před
obrácením sv. Pavla, 2. třetí pond. po vel
kon., 3. v poud. před ev. Jan. Eřtlt., 4.
v poud. po cíl. hod.

Dunajovice Horní (Ober-Danovitn,okres
Zuo_|.), ]. na sv. Marka Ev., !. ua. pov.
ev. kříže.

Dunajovice Dolní (Unter-Denowite,okres
MikuL), !. ' pand. po ev. Jiljí, ?. v poud.
po ev. Lucii.

Dvorce (Hof), !. ve čtvrtek před poeledn.
masOpnet., !. v pond. po ev. Trojici, 8. na
ev. Matouše (21. září), 4. ve středu před
ev. Lucií. Týh. trh každý čtvrtek.

Frenštát (Frankstedt), 1. ' out. po novém
roce, 2. v out. po prov. ned., 8. v out.
po er. Janu Křtit., 4. v out. po ".Vdcl.
Trhy koňské e dob.: ten den před ket—
dým výročním trhem.

Fryštnk (Freistadt, okres Holešov), !. v
pon. o nanebevetoup. Páně, S. ten den po
nene en. P. Marie, 3. \: pond. po ev.
Jiljí, 4. po ev. Mikuláši. Veliké týhodní
trhy: ]. ten den po nanehevst.. Pinč, 2.
ve čtvrt. před nar. P. Marie, 8. na sv.
Mikuláše. Týh. trh hald. pand.

Fridlnnd okr. Rymnřský,!. na ev. Josefa,
2. v out. svetodulul, 8. v pon. před ev.
Matnulern, 4. ne sv. Tomáše. Týhod. trh
každou sobotu.

Frldlaud (okr. Místecký), !. na sv. Jíří,
2. pou. po ev. Petru e Pavlu, 3. v pon.
po ev. Matouůi. Trh dobytčí před rodu.
trhy. Týh. trh každou atředn.

Fulnek. !. v pond. po 4. ned. po velkonoci,
2. v out. před kvót. ned., 3. v pond. po
navštiv. P. Marie, 4. ' ou. po sv. Frant..
Ser., 5. v poud. po ev. arboře. Trh na
le'n a. přízi na každý výr. a týhod. trh.
Koňňtí a dobyt. trhové: !. v out. před
krčmou nedělí., 2. v pond. po ev. Frant.
Ser. Trh un vlnu dne 1. června a 6. říj.
Týh. trh každou rob.

Goldštein. !. ' poud. po smrtné nedeli,
2. na svet. Vilihalde, 8. ten den po sv.
Linhartě, Týhodní trh každé pondělí a
pátek.

Guntramovice čiliGuntrovicewunters
dort, okres Lihaveký), 1. v pon. po kých.
ned. spolu trh na koně, 2. v poud. po
Bortel. :! trhem na endy.

llevlin (Hodein), okr. Mikuloveký,týbodní
trh každý čtvrtek.

lineniiee (Guadleredorf, pkr. Znoj.), trh
každou sob.

9'
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Hodonin (Gliding), 1. v první pon. v po
ste, 2. v pond. po kříž. ned., 3. v out. \?
tý ' ev. Vavřince, 4. v pondeli před
ev. imonem : Judou. Kehití a dobytčí
trh:varvnípond.vpoetd,2.vpon.
po ev. Šimonu : Jndě. Trh ne vlnu:
1. v outerý po Božím Tele, 2. v úterý
před Vánoci. Týdenní trh každou středu.

Holešov, 1. v středop., 2. v out. po Boi.
Tele, 3. ve čtvrt. po ev. Vavřinci, 4. druhý
out. po ev. Václavu, 6. ve čtvrtek po ev.
Lucii. & po němB dni týh. trh. Trh
na len, na. přízi a vinu o hodních tr—
nich každou středu. Dobytč trh ve čtv.
před valným trhem.

lioiomoue (Oimíitz), l. v pondělí po
svet. třech krůlech, 2. v pond. po ovat.
Jiří, 3. třetí pond. po ev. Janu Křtit.
4. třetí pondělí v měsíci říjnu. Velké
týdní trhy ten den před každým ročním
trhem. Trhy na len : na přízi předjarm.
& o jarmurcích, také každou středu &eo
botu o obyčejných trzích. Trhy na vinu:
1. ve středu po nv. Duchu, 2. ten den
před vě. Svat. Trh na koně 3 dob. vždy
8 dní předkadým jarm. Obyčejné týdní
trhy ve středu &sob.

novem, v okr. Valaek. Meziříčlkém, ]. v
úterý po ev. Anně; 2. v úterý po ovat.
Františku Seraíinekém.

Hoeičndiee (Hoeterlitn,okres Krumlov.)
1. v outerý po devítníkn. 2. v outerý
po křížové ned., 3. na M. Magdu., &.na
sv. Ludm., 6. na av. Kateřinu. Padnouii
pak tyto tři výr. trhy na sob., neděli
neb pondělí, drží se nutšvqíící out.
Týdní trh každou středu.

HOBtim (HU-ting, okr. Buděj.), 1. v první
pon. po sv. 3 králích, 2. v pon. po em.
ned., 8. v pon. po ev. Fil. a Jakubu, 4.
v onděli po ev. Michala. Trh na len,
phzi, vlnu, koně : dobytek v sob. před
každým jarm.

Hrádek (Erdberg', okr. Jaroei.) výr. trhy:
1. v out. před ev. Josefem, 2. v outerý
po ev. Jakubu Větě.

Hradiště U.(UHrediech), 1.druhý out. před
masopustní ned., 2. v out. po třetí ned.
velkou., a. v out. po ev. Merketě, 4. druhý
out. po nanebevz. P. Marie, 6. v out: po
sv. Martine. Přední trhy: l. v druhé pon.
před maeop, pond., 2. v pondělí po třetí
ned. velkou., 8. v pondělí po nanebeve.
P. Marie. Trh nu len : přízi o předních
trzích. též ve středu a v sobotu po celý
rok. Trh na vlnu o předníchtrzích. Koniti
a dobytčí trhové každé pondělí. Trh týh.
ve stř. :. v sob.

Hrnuioe (Weieekirchen), 1. dne 29. března,
2. v pond. po ev. Jakubu Větším, 3. v
out.. po ev. Michal, 4. v out. po ev. Bar
boře. Trh na vinu: !. v pon. první po
sv. Janu Nep., 2. v první pond. po ev.
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4
jarm. ten den po nar. P. Mar., v sob. před
ev. Lucii. Trh na len, přízi, vlnu, koň
ský a dobytčí na den předu. trhů. Týh.
trh každé out. & pátek.

Výročni trhovdnl. Horni.

Hrozenkov (ok. Brod.) 1.1:out. po ev.Fran
tilce (9.bř. , 2. v út. po ev. Urb., 3. v ůt. po
nanebevl. .Marie, 4. ve středu po posled.
ned. po letnic. Týh. trh kazdý autorek..

Hrušovany (Grunbach) [. v první čtvrtek
po nov. roce, 2. v prv. čtvrtek v květnu,
3. na sv. Vavřince, jestli to čtvrtek, jinak
ve čtvrtek po ev. Vavř., 4. na sv. Martina
ut prius, připadnonli v ty dny zasvěcené
svitky, pak den před tím; trh na.dobytek
a. koně den před výročním trhem.

Hulín, !. 1! out. před ev. Fab. &Šob., 8. v
pond.'po av. Trojici, 3. v pond. po ev.
Bnrtol., 4. v out. po ev. Havin; na dobyt.
trh ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
obilí: v out. každý týden.

lluzove něm. (Deuteehhaueenokr. Stern.),
1. v pond. po ev. J anu Křtiteli, 2. v pond.
před Velk., 3. v pond. po ev. Lucii. Týh.
trh katů. sobotu.

Huniolu'č (okr. Hranický), [. v out. po hro
mnic., 2. v out. po ev. Fil. &Jak., 3. ' out.
po ev. Vavřinci, 4. v out. po všech Svatých.
Trhové týhodní každý čtvrtek.

Hustopeče (Anspite), ]. ve čtvrt. před sv.
Prokop., 2. ve čtvrt. před ev. Nikod., 3. ve
čtv. před o.poevícenim. Velké týh. trhy: 1.
ve čtvrt.. před hromn., 2. ve čtvrt. před zel.
čtvrt., 8. ve čtvrtek před svatod. svit., 4.
před štědrým Več. [Přední trh ten den před
kaz. jarm., kod. : dob. trh každý čtvr., po—
tom dob. trhové ? pond., v out. a ve stř.
v kežd. témdni k přihnání a odehnlím' a k
prod. ekopov. :.vepřového dobytka. Trh na
vinu: 1. ve stř. po B. Tůie, 2. ten den před
ev. Havl. .

Hvězdlice (okr. Bučov.) l. v pondělí po
jménu Jež., 2. druhé pond. po ev. Tro
jici, 3. v pond. po Andčíi Strážci, 4. v
pond. po ev. Martinu. Dobytči trh po
každém výročním trhu.

Ivančice (Vaučioe, Eibensebitz), !. v pond.
masop., 2. v pond. po ev. Urb.. 8. v pand.
před neneb. P. M., 4. ve étvr. po sl. rů
žence, 5. první pond. v adv. DOb.trh před
každ. trhem výr. Týh. trh v out. a v pát.

Ivanovice (Eywanowítz), !. třetí outer'
po lšlroznhicíeh1 2. na evatoduiní outerýy,
3. ten den před “.Vuvříuoem, 4. v out.
před ev. Mikulášem. Koňský a dobytčí

“ trh ve středu po každým výročním trhu.
Týdenní trh každou středu.

Janovice (Hel. kr.) Týh. trh každý útek.
Johnnistei či Jeniel (Johauuistha, okr.

anhlažeký), !. na ev. Jiří, 2. v pon. před
narex. P. Mar., 3. ve čtvrtek po ev. Mi
kuláši. Velký týdní trh v out. evatod.

Jaroměřice (Jaroměřitz),[. v út. Valent po
2. v út. po ev. Angole Meriéi 3. 17út. po ev.
Marketd, 4. v out. po ev. Mat. Ev., 5. v out.
po ev. Martině. Koňský a dob. trh v poud.
před každým výr. trhem, pak v pondělí
po ev. bidetu, v pond. po ev. Kunignndě
:. v pond. po Štěpánu mně. Týhod. trh
každou sobotu.

Jaroslavice (Joeiowitz), ]. v pon. předmn
aopnstní neděli, 2. v pond. po ev. Vavř. 3.
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v pon. před. ev. Michalem. Taktéž un nudy
: na. dřevo. Týh. trh každý euterek.

Jedovnice (okr. Bien.), I. v pon. po hrom.,
2. v pond. po bílé ned., 8. v pond. po ev.
Trojicí., 4. v pond. po sv. Václavu. Koňský
: dobytčí trh. okaždémjarmarku. Týhed.
trh každé pend.

lemnlce (Jamnitz), 1. na sv. Apolenu, 2. v
poud. po třetí ned. Velk., 8. v pon. pe Boz.
Tele, 4. na av. Jak, 5. na lv. Mich., 6. v
pend. po sv. Ondřeji. 'hh na koně :. doh.
tm den před kež. jenu., potom první out.
v hald. měs. Týh. trh kaz. out. . sobotu.

Jewičko (Gewitsch), ]. v pend. pe devltn.,
2. v pond. po L ned. Velk. 8. v pond. pe
ev. Bartol., 4. v pend. před ev. Kotel. Trh
na len : přízi každý out. po celý rok. Trh
na. dobytek každý. out.

Jevišovice (Jeiepitz, okr. Znojem.),ročnl &
dobytči trhové: !. v outhe ev. Matěji, 2.
druhý pond. po ev. Jak., 3. v pend. po nar.
P. Marie. 4. v první pond. adventní.

thlnva (Iglau), !. ve čtvrt. pe ev. Matěje,
2. ve čtvrt. před ev. Jan. Křt. 8. ve čtvrt.
po ev. Ludmila, 4. ve čtvrt. po ev. Knteř.
Trh u: vlnu: 1. ve čvrt. před Petrenil.,
2. ve čtvrt. před ev. Voršilen. Přední trh
před ve. 4. jal-marky. Trh nn len &přlzi:
!. ten den před ev. Jan. Křtit., 2. ten den
předev. Keteř. Trh na koně : dobyt. před
kud. jarmark. Týh. trh každ. out. : sob.

Jimramov (Ingrowitz, okr. Novem.), !. v
pondělí po nenebevet. Páně, 2. v pond. po
povýl. ev. kříže. Velící trhové: 1. v pend.
po emrtné ned., 2. v pond. po ev. Tom.
a. . Debytčl trh pe nanebevetoup. Pinč.

.Il' ee (lrltz, okr. Kruml.), !. v out. pe smrt.
ned., Zůt po ev.anř., 3. ůt. po 24. říjnu.
Tyh. trh každé pondělí.

Jlčin Nový (Neutitschein), 1. ve středu před
obrácen. ev. Pav., 2. ve stř. před ev. Du
chem, 3. ve stř. po ev. Vavř., 4. ve středu
po sv. Řím. :. Jud. Trh na koně a. dobyt.
ve dny trhů výroč. Trh na len a přrzijako
týh. trh kud. sobotu. Trh na vlnul: první
pend. v červnu a druhé pend. v říjnu.

.llčin Starý (Alttitschein);1.v pand. po dru
žebně ned., 2. poud. po av. Petr. & Pev.
3. pond. před ev. vec., 4. v pond. před ev.
Barbarou. Koueký ; dub.trh v tytéž dny.

.Ilvovl'l (Giebsu, okr. Stern.), !. ve čtvrt.
před květnou neděli. 2 ve středu před
Božím vetoup., 8. ten den před ev. Bar
tolem., 4. ve čtvrtek po pečetí P. Marie.
Trh týhodni kazdý pondllek.

Kamenice (okr. Jíhlav.), ]. ve čtvrtek po
hromnicich, ve čtvrtek před Josefem pěst.
3. ve čtvrtek před Janem Hopem., 4. ve
čtvrtek před. Jakubem ap., 5. ve čtvrtek
před Viclnvem. Debytčí trh ten den před
kužd. výr. trhem.

Kartouey (Kónigefeldu Brna)deb. trhy: ]. v
út. po koň. trh. Brněnak. v bř., 2. v pon.
po sv. Troj., 8. v pend. po ev. Václ., 4.
út. pe ked. trhu Bruins. v pros.

lí unlce Delnl, (Kanin) !. na sv. Fab. :
b., amden sv.Joc., 8.11:den sv.Flor.,
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4. na sv. Jana křtít., 5. v poud. po sv.
Felixe Adanktu, 6. ' út. před ev. Kateř.

Kounlee Herni (O. Kannítz), 1. 10.dub., 2.
14. června., 3. 3. říje., 4. 9. pres. Pednou
li trhy na neb., ned. neb svátek, držim
den potom.

Kelč, !. v outorý před ev. Matěj., 2. v
euterý pe ev. Fil. : Jak., 3. v euterý
po navřt. P. Mur., 4. v ůt. po pozdv. ev.
křiie, 5. v out. po ev. Ali. v liutopadu.
Trhy na dobytek. len, přízi, plátno a o
bilí vždycky v pondělí před výr. trhem.
Týh trh každý čtvrtek.

Klobouky (v Brněnska) !. v pondělí
po evJI'roj., 2. v pend. po Vacl., 3. v 2.

gen. v posté, 4. po Vavř., Trh na. dob.en po každ. jarm. Trh na. obilí každý
čtvrtek.

Klobouky (v Hradiřtsku.) 'l. v úterý po
ebráe. ev. Pav., 2. út. po smrtelné ned.
3. čtvrtý out. pe velk., &. v out. pe ev.
Merketě, 6. v první out. po sv. Jiljí, 6.
v ent. před advent. Veliký trh v pond.
před vánoci. Debywt trh před každým
výr. trhem : v postě každé peud. Týh.
trh každou středu.

Knlnlee (Kuhnitz, okr. Bank.), !. poslední
ponděli před letuicemi, 2. dne 16. devce.
8. 7. října, 4. v pond. po Mikuláši; při
tomto trh na dobytek. Velkč trhy: v pon.
po ev. Merketě, 8. ' pen.po av. Frant. Ber

Kojetín l.v út.po sv.Fab. a Šob.2. v út.
po 2. ned. velik. 8. v út. po lv. listenu,
4. v úterý pe sv. Martinu. Trh dob. v
pend.' před ka.!d. jarm. Týh. trh klid.
středu.

Kokory (okr. Přen), výroč. ; deb. trhy:
]. 2. střed pe sv. 3. , 2. ve stř. po
2. ned. velk., 3. ve stř. po ev. Pete Pav.,
4. ve stř. po nv. Frant. Ser. Dob. trh v
tytéž dni.

Konice (okr. Olem.) 1. ve etř. před velk.,
2. v pend. po naraz. P. Marie, 3. veut.
po ev. Martinu, 4. ve středu před ván.
Doh. trhy: [. v euterý před vellk. 2. v
pond. po Mart.

Koryčany (okr. Kyjev.) 1. ten den po nov.
roce, 2vút.pe bílé ned..3 v út. po
ev. Trej., 4. v út. po ev. Vevř. Týhod.
trh každou středu. Dob. trh v pond.
před každým výročním trhem.

Kostelec (okr. Plutu.), !. v út. po druhé
ned. velk., 2. na. av. Vavř., 8. v út. po
nanebevrtoup. Pine. Trh nn obilí kúdý
út. po celý rok.

Krbllce (elu. Preetěj.) 1. ' pond. po
provední ned., 2. v pend. pe sv. Jiljí.

Krásno (okr. Val. Mez.), l. 2. pon. po ev.
Jiří. 2. v pond po av. Vavř. Týdnl trh
každý pátek.

Kremčřit (Kremaler),1. druhý pond. '
postů, 2. v pond. po čtvrté ned. velkou.,
3. v 5. pen. po ev. Duchuct. out. posv.
Domin.. 6. v út. př. ev. Mntou. 6. v out.

po lv. Lucii, Přední chimii. v 4. nebetupo mDuchu, 2.v denp n.lht. sn
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den před ev. Lucii. Trh ne len : přízi
held. tilt. hh. Trh nevinu ve etř.pot.
ned. velk. Trh ne kone : doh. 8 dní před
Výr-od.trhy.“ Týh. trh kud out. : pát.
trh na len : příei každý tek. Připa
dnjící ne 4., 6. a 6. výroční trh týdní

trh. odbívejí ee v pond. před tím.
Krumber * (KřiváHora) 1. v out. velk.aun. .Majd.,3.v nd. předev.

Alžb. Trh koňský .. doh. ten den před
každým ierm.

Krumlov (Milu-. Kronen), !. vpon. po
hromn., 2. v pond. po ev. Fil. e Jak., 3. v

pand. po Porciunkule, 4.. v pond. po n'.ne.
Křenová (Erbena, okr. Třehov.)1. v pon.

po velk., 2. 24. června. Měl-lihy při
pednouti na pátek neb sobotu, drzi ee v
pond. ne to. 3. v pon. po ev. Šim. : Jude.

Křlhnov (okr. Volk, Merit), !. v out.
před ev Feb., 2. ten den před ev. Joe.,
8. v out. před P. Mar. měl., 4. v out.
před ev. Kat. Kod. : dob. trh v pon. před
kud. rob. trhem; trh na vlnu ten den po
eh. Pet. : Pev., týdn! trh knidý pitek.

Křtiny (Kiriteůn) !. ' subotu po Božím
vstoupení, 2. na nnvitiv. p. Marie, 3. v
pand. před woe. p. Merle, 4. v pond.
po všech Svatých.

Kunovice (okr. Holešov), !. dllí po
, 2. v pon. po bílé n &.dne 4.

červ., 4. v out. před nar. P. Marie; týh.
trh klid. pon.

Kunštát !. dne 6. led., !. v pon. předvě.
Sun.; trh na vlnu: 1. na J. Křtit. 2. ne
ev. Václ.

Kuřim (Gurešn, okr. Tien. , l. v pond. poev. Feb. e e ., 2. v pon po ev. Jiří, 3.
na ev. M. Mejd. 4. v pon. po všech Sv.
epolu i trhy ne dobytek.

Kvulee (okr. K.:-em.), 1. v pond. před
bromu., 2. na druhý pon. po velk., 3. na.
pond. po Vavřinci, 4..v pon. před !. ned.
adventní. Dohytči trh o každém výroč.
trhu. Týh. trh kúdou středu.

Kyjov (Gaye), 1. v out. po hromn.. 2. v
out před květ. ned., 3. v out. před ev.
Jen. křt., 4. v út. po ev. enj. etr., 6. v 1.
out. v edm; trhy koňské: [. ve čtvr. po
smrt. ned., 2. ve čtvrt. před ev. Duchem.
Koňský e dobytčí trh ten den před
kud. výr. trh., ek v 1. outerý oněch
měsíců, vkteré lId. výr. trh nepřipadá.

Lanžhot l. v out. před ev. Duchem, 2. v
v out. po ev. Bertol., 8. v out. po všech
Bv. Trh na doh. před výročn.

Loko (Wieee), v pond. po obr. ev. Pavle,
2. v pond. po ev. Josefu, 3. v pon. před
ev. Duchem, 4. v pond. po jménu Pan.
Marie, 6. v pond. po ev. Martinů.

Lednlee (Elegruh), !. 7 out. po ev. třech
král., 2. v pon. po 4 ned. entod. B.v pon.
po ev. Jiljí, 4.. po první ned. edven; týh.
trh haldou středu.

Letovloe l. v pon. odned.kýchevó,2.v pon.
po ev. Pot. : Pav., 3. v pon. po ev. Jiljí,
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4. v pon. po ev. Mart. Vel. týh. trhové:
!. ve středu před velk., 2. ve stř. před
ev. Duch., 3. ve stř. před vin. Trhy koň
ekó: 1. v pon. o druhé nedali post., 2.
v pondeli p ev. Pet. : Pev., 8. v

11. před ev. Jiní., 4. v pon. po ev.
ert. Přední trh den předkal. jarm. Trhy

na vlnu: v out. před nalee. ev. kříle, 2.
v out. po povýření ev. křile. Týh. trh
každou etředn.

Lhota Hroznová (ok. St:-Mn.)[. v 4. out.
v postě, 2. v L out. po velik., 8. v 2.
out. po nar. P. Marie. 4.. v 1. out. v edv.
Dob. trh v pond. před had. výr. trhem.
Týh. trh knbdý úterý.

leovů (Lieheu), ]. v pon. po jm. Ješ.
2. v pon. před ev. Duch., 3. na ev. Jak.
větě., 4. na av. Mart., 6. na ev. Josefa;
před Inzd. ročn. trh na dob., vlnu, přízi
& len.

lelny něm. (Deuhch-Lieheu). 1. v pon.
po ev. VII., 2. v pon. po 4. ned. velk. P.,
3. v pon. po naneb. P. Marie, 4. v pon.
před vi. Bv. Trh na. koně : dob. l. v
eob. před 1. roč. trh., 2. dne 2. list. :
padne-li nn ned., dne 81. října; týh. trh
každý čtvrtek.

Llpnik (Leipuik) !. v út. po obr. ev. Pev.,
2. ve čtv. před ned. druleh.. 8. ve čtv. po
B. Tele, 4. 2 out. po ev. Jak. aAnně. 6.
v Out. před vi. Bv. Přední trhy ten den
před held. jem. ne len. příei, vlnu . do
byt. Koh. trhy; 1. dva týdny, totil: od
etř. v 2. ned. postní až do pitk. přílt.
týd. 2. 2. týden po 2. ned. postní po 2.
týd.. od stř. až do druhého pit., týh. tr.
v pand.

LI ov (ok. Stalin.) 1. 2 út. po velk., 2.v
t. o vi. Bv. Dob. trh v pon. před tím.

Llptůll (okr. Vsetín.) 1. v ent. po nov.roce.,
2. na den sv. Jiří, 3. v out. po ev. Pet.
.. Pev., 4. v out. po ev. Vic. : spolu i
trh na dob. Trh týh. každý ont. .

lágr (Lhech), !. v on. po ev. Feb. eeb., 2. v pon. po Boll.,vstoup., 3. v pon.
po ev. Jiljí, 4. v pon. poev. Mart., týh.
trh held. pond.

thenčlce (okr. Krouna-.) 1. v 4. pon. v
poste, 2. pon.. po ev. Pet. : Pev., 3. v
pon. před ev. Mat., L. v 2. pon. před
ev. Lucii.

Litovel ('Littau), !. v out. po obr. ev. P.
2. v out. po emrt. ned., 3. v out. před ev.
Jm. Kit.. 4. v out. před ev. Mich., 5.
n ev. M'lkul. Přední trhy v sob. před
těmi jel-m.; trh na len : přízi na obyč.
rocni ; týh. trhy. Koňský . doh. trh 8
dní předjm.; týdní trhové hdd. poa.
: pitek.

Lomnice (okr. Zibřežeký), 1. dne 7. ledna
2. v pon. po druz. ned., 3. v pond. po
ev. Innoe., 4. v pon. po ev. Havle, ta
trh nn dob.; týh. trh ve středu.

Loštlce (okr. ZLhřežsJ, l. v out. po sv!
8. kriL, 2. v pon. po Juditu, 8. v out.,
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sv. Pet. a. Pav., 4. v out. před vň.
Svetými. Týh trh kadý čtvrtek.

Lysice (okr. Kuhn,), 1. v out. po bromu.,
2.1 út. po ev. Jiří, 3.10ut.posv.Bar
tolom., 4.1. out. před 1. ned. adventní.
Před hid. jenu. Jest koň. :. doh. trh, a
ten den po jarm. trh na vlnu; týh. trh
kud. sobotu.

Malenovice (okr. Mapaj.) l. v pond. po
ev. Valent., ?. v pond. po 4. nad. veL, 8.
v pond. po ev. H.Majd., 4. v pon. po u.
Vid.; trh kdd. čtvrtek.

Medlov (Medka, okr. ŽidL) 2. 7 out. po
rv. Janu Ev., 2 dne 2. července 3. dne
21. září.

Měnín (Mónitz, okr. Židl.), l. v out. po
sv. Mark., 2. v out po ev. Front. S., 8.
2. out. po ev. Mikul., týh. trh kud. stř

\leřin [Wollein ok. vět. Meziř..]1. near.
Matěje, 2.111. ev. Sever. Dob. trhy v út.
před velkou., před ev. Duch. . po poé.
P. Han

Mulřič cVM-šeku [Walachiech2--Mezeritschl, 1.v out. po ev. 3 král., 2. v út.po sv. ij.,3. v út. 0 ".Bart. 4. v
ůt. po ev. Mart., 6. v ut. před kv. nad.;
trh. mvlnu: !. v ůLpřed sv.Jan. DLQ
v out. po sv.;Terezii. Dub. trh ten den

k'ažd.um.; týh. trh každé pand.
Mezlřič Velke [Grou-Mmritscbl,1 . v

out. po ev. Fab ., 2. v out. po bílé
ned., 8. v out. polev. Prak., 4. v out. po
ev. Num., 5. v out. po ev. Ondř. Velké
trhy týh.: 1. na velký pitek, 2. na sv.
Tom. Ip. Přední trh před kaz. trh.; trh
na len, přřzi, koně : jiný dob., ten den

před“.W jar-m., týdni trh hdd. středuap
Mlknlm [NikolsburgL 1. v out.. ,po ev.

!. vouLpudruLned., 8. v
out. svatod., 4. v out. po sv. Mar-kotě, 6.
vout. po naneb. P. Marie, 6. po sv. Václ.,
7. v out. po av. Mart. Přední trhy: 1. 4
dní před 1. jarm., 2. 8 dní před druhým,
8. 4 dní před sedmým, trh na koně :
rozličný dob.

lllknloúcc [Niklowitz,okr. Znojem.],!
v pon. po sv. alu-il., 2. na av. Jak., 3.
na sv. Mart., t3l1. trh. kaž. čtvrtek.

Miroslav (Misha, okr. Kruml, !. na sv.
Kunhutu, 2. na sv. Flor., 3.11: sv. Jilií,
4. v out. po vě. Sv.at. Koňaké & dobytčí
trhy v ten den před výr. trhem. Týh. trh
každý čtvrtek.

\lirov marne, okr. Mohelu.,
po bílé u_ed.,2. vpon. po
pon. po Šim. : Jude.

Mistek !. na. tučn. čtvr., 2.ve čtvr. př. květ.
ned., 3. ve čtvrt. po B. Těle, Lve čtvrt.
po nsneh. P. Marie. Koňský a. doh. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
každý čtvrtek.

mec. [Med.—iu,okr. Brn.] 1. : pon.
po sv. 3. kril., &vpon. po ov.Flor.3,
druhý pon. po sv. Bsrt., 4. v pond. po

1. v pond.
oráuuk. 8. v
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sv. Michali. Dob. trh ten den po kud.
výročním trhem.

Mohelnice [MuglitzL 1. v pan. po devítn.,
2.vpon.po .,3..vont.ponu
P. Mar., 4. v pondělí po ev. Mart. Velký
t)h. trh. v pon. po naneb. P. Mu. Trh
týh. každý čtvrtek. Koňský : dobytčí
trh ten den před jura.

Mohelno [oh-. Nimščtl, 1. v out. svato
duš., 2. v pond. lv. Matouše.

Minkovice [okr. důníckýj, !. vpon. před
ov. Janem křtít., 2. vpon. po nar. P. M.
Velk. trhy: v pand. před velkou. a ve
středu před vánoci.

Mrákotín (okr. Telecký), !. v muop.
out., 2. vpútek po sv. Fil. . Jakubu, 8.
na av. Annu, &. na lv. Viclevl. Dobytčí
trh ten den co trh roční.

Mysllbořicc (okr. Bruton), [. v p'ond_
po nalezení ev. kříže, ?. v out. po sv. Jiljí

Nůmčšl (okr. Glum,) ]. v pond., po 111.
vocabit, 2. ve čtvrt. před sv. Jan. křt..
3. v středu po ev. Bartol., 4. na av. Mart
Týh. trhové kaidý ůterek.

Niunčšt ve Znojem. 1. v out. po nov roce,
2. v out. po 2. ned. po velk., 3. v out.
po 14. ned. po ev. Trojici, 4. v out.. po
první ned. po sv. Martině, Koňský & do
bytčí trh ten den před každým jemu.
Týh. trh kaz. sobotu,

Napajedla. 1. v out. po hromnic.,?.v out.
po sv. Jana Nep., 3. v out. po ev. Bartol.,
4. v out. po vi. Svat. Trhové ne len
a. příz. den před kaž. iarm. .Týhodní trh
každé úterý.

Nedvědice, 1. v out. po smrtně nad., 2.
v out. po sv. Hor-kotě. 3. v out. po sv.
Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnském jar-m.,
před počet. P. Enric. Dob. trh () kud.
aumulm. Týh trh. kaz. sob

N mělce (ok.Židl.) [. první out. ponov.
roce, 2. v out. před Božím Tělem.

Němčlce (okr. Kojetín.) l. v ůtery po unrt
ned. 2. v out. po Beltel.

Německo (okr. Horem.), !. dne 7. pije
2. dne ll. září. Dohyt.trhy noha Jenn

Nivnice. 1.v druhý pon. postní 2. druhý
pon. po Boz. Tele, 3. v. pon. po. nar. P.
M., 4. druhý pon. po sv. Martině. Dobyt.
trh. na pop. středu & každ. stř. v poctě.

Nosisln 2(Nusleu, okr. ŽidL), 1. Out. posv. Jiří,2 . v out. po ev. Martině.
Nová Ves (Neudorf, okr. nad.), 1. v out.

po sv. Frant. do Paul., 2. v out. po ns,
neberzetí P. Marie, 3. v out. po ev. Mík.
Trh koňský : dobytčí před jam.

Nové Mesto (Neustadtl). ]. ve středu po
hrom., 2. ve stř. před ov. duchu, 8. ve stř.
před ev. Jak.. 4. ve stř. po sv. Frant.. 5.
ve čvrt. po sv. Ondřejl. Pak každý den
před jarm. konský : dobytčí trh.

Olbramkostel (Wolframekirchen v Zno
',emsku), !. dne 26.břez. 2. dne 20. srpu
ns sv. Bernarda. Dopof. trh na dobytek.
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Olbremlce (Wolframitz, okr. KrumL) !.
na obr. ev. Pavla, 2. 7 out. po ev. Trojici,
8. na. ". Michale.

Olešnů (okr.Bien.) roční trh dne 22. června.

Olegplce (Oela)1. 7 out. před ev. Fabiinema bastidnem, 2. v druhd out. postní, 3.
7 out. před ev. Duchem, &.na den ev Va
vřince., b. v out. po lv. Vdolavě, 6. 1 out.
po ev. Mart. Dobytči trhy: vždy ten den
před výročulmi, krome Vavřínekého, kde
dobytčí trh : výročním teueamý den se
odbývá. Každou etředu trh na obilí a len.

Oleksovlee (Olkovitz, okr. Zn.), 1. na den
nalti v. P. Mar. dne 2. time.; připadne-li
tento svitek ne sob. tedy ten pond. po
něm., 2. v pon. po ev. Roche.

Olomouc viz Holomouc.
Opatov 1. v úterý po event. p. Marie, 2.

v;ůterý po ev. Janě křtít., 3. v úterý po lv.
Bartolomeil, 4.v úterý po ev. Barboře.
Dob. trhy o výr. trhu.

Osoblaha (Hotteuglotz), 1. v pond. poobrácení ev. Pav., . v pond. po druž. ned.,
8. v pon. před ev. Janu křt., L v poud.

řed nerez. P. Mar., &.' ond.. po ev. Mi
1m. 'hb ne.len a na půd, a netýh. trh

kai. čtv. Koňský a dobyl. trh každ. šarm.
Oslavany (okr. Brně.), 1. v pon. po květ.

ned., 2. v pand. po ev. Janu křtít., 3. v
pond. před ev. Havlem.

Ostravu Mor. (nahr. Outrun, ? Novo-Jie.
kr.), !. ten den po nov. roce, 2. na av.
Met., 8. ve středu před ent. Duchem 4.
v pon. po Porciunk., 6. na. sv. Matouše. 6
na evat. Martina. Dobytčí a koňský trh
před kaz. jarm. Trh na len, přlzi :. vlnu:
1. v sob. po ev. Fil. a Jak., 2. v sob. po
ev. Michalu.Veiké týh. trhy: 1.v out. před
vin., ?. v out. předvelik. Týh. trh haldou
si?., na černou zvěř každý out.. a ltř.

Ostroh (Ung. Oetra),1. v out. před meeog.ned., 2. druhý outerý po velkonoci, .
Sté pon. po ev. Duchu, 4. v pon. před.
hodami. Týh. trh. kai. pitek a ten den
před kat. jenu. trh na koně a na dob.

Oetrovečlce (Schwmklrchen, okr. Ivanó.),
výr. trhy: 1. v pon. po ev. Maura (15.
ledna), v pon. po Janu Křt., 3. v pond.
po nar. P. H., 4. v pond. po občt. P. H.

Osvětimen (okr. Kyj.) 1. v out. před ev.
Anton. Peš, av ůt. po ev. Matonří; dob.
trh před výročním.

Otaslavice (okr. Prost), 1. v out. předev.
Matej., 2. v út. řed av. Lucií, 8. v out.
před ev. Mich. b na dob. v pon. před
kaz. výrod. trhem.

Ousov viz Úeov.
Paskov (Parkan), 1. na den ev. Jiří, 2. v

out. řed nar. P. Mar., 8. v pon. po ev.
Luk i. Ev. Trh na len, přízi, vlnu, koně,
a dob. vždy před jarm.

Pouzdřany (Pausram, okr. hiikuL), 1. v
pond. po mu., 2. v. pon. po 4. ned.
velkou.., 8. v end. před ev. Pet. a Pav.,
4. v pon. př ev. Jiljlm.

Výročnítrhové na nome.

Plumlov, (Plumenau, okr. Proetejoveký) 1.
v outerý před ned. maeop., 2. v out. po
B. Tělo, 3. v peci. out. m. září.

Podivín (Kostel.. okree Břec.), 1. v úterý
po hrom., v úterý po ev. Jiří, 3. v úterý
před Petr. a Pavl., 4. 17 út. před prov.
Krista, 6. v út. před ev. Mich., 6. v út.
před ev. Kateř. Koňský a dob. trh. v ty
samé dny. Týh. trh každ. nd.

Pohořelice (Pohrllta, okr. 'dL) !. 17út.
po ev. Mat., 2. v out. po nel. ev. kříže,

. 3. 7 out. po ev. Jak. větě., 4. 7 out. p_o
ev. Frant. Ber., 5. v out. po ev. Ondřep.
Týh. trh. kú. out.

Polehradicc 1. dne 26. červa., 2. dne 13.
lletop.

Polešovice (okr. Hrad.), 1. na obrde. ev.
Pev., 3. v pon. před ev. Jm. Křit. 3.
druh poud. po ev. Vdol.

Polšl ( (Bodenntadt), !. ve středu po ned.
drnů., 2. v out. Sntod., 3. ve čtvrt. před
ev. Keteř., 4. druhý čtvr. po ev. Bart. Trh
na len, přízi, koně a dob. ten den před
každ. jarm. Trh na vlnu 1. ve střed. před
nanebevet. Pinč, 2. ve středu po povýl.
ev. křlle. Trh obyčejný každý čtvrtek.

Pozlovice (okr. Brod.), 1. v pon. po ned.
draz., 2. v pon. po ev. Pet. a Pav., 3. v
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po 3
ned. adventní. Dob. trh 0 hid. jar-m.

Pozořl (cln-. Blank), 1. v pen. před ev.
Feb. a b., 2. v out. Svatod., 3. v. out.
po ic. 4. v. pond. 0 av. Ondř.

havis? (Pre-lita,okr. 'dL) 1.7 pon. př.
ev. Duch., 2. v pon. před. ev. Vavř., 3. v
pon. ev. Mart.

Prostě ov (Prounitz), 1. v out. po utře
dopoetí, 2. v out. před wtoup Páně, 3.
v 1. út. po naneb. Panny Nariegl.. na druhý
out. po všech Bv. Předni trhy před keř.
jarm. Trhy na len a přízi: 1. v pon. v
etředop., 2. v pon. před 77. Abdon., 3. '
pond. předev. Šim. aJnd., 4. v pon. předpo
četím P. Marie. Dob. a hohe. trhy: !. v
out. před ltředop., 2. předme outer-ý
před_naneb. Pine, 3. předme out. před
ev. Sim. e. Jud. Týh. trh. kal. pond. a
čtvrtek.

Proeioměřicc (Promeritz), !. v pon. po
květ. ned., !. v pon. po ". Jiljí, 8. na
av. Tomáše ap.

Předín (Priiding v Třebíček. ehm,) 1. Ve
středu po velikou., 2. ve střed. po Frant.
Seraf. v říjnu. Dob. trh na týž dni.

Přerov (Pur-au), l. v out. po smrt. ned.,
2. v out. po vstoup. Plně, 3. v poli. out.
v erpnu, 4. v out. vo vl. Sv. Trh před
hid. jarm. Týhodnl trh 7 out. a v pát.

Příbor (Freiberg), L v pon. řed bromu.,
2. v pon. před ev. Fil. a J ,3. v pon.
před 57. Jak. větě., 4. ' pand. před. ev.
Hedvik. Trhy na vlnu: 1. v outer-ýpřed
ev. Fil. a Jak., 2. \? out. po nar. Panny
Marie. Trh koňský a dob. 1. v pond. po
smrt. ned., 2. v pond. po ev. Vltu, 8. v
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pond. po nu. P. lhrie,4. v pon. po sv.
Mart. Trh obyč. každou eob.

Račice 1. ' out. velik., 2. v ten den po
ev. Martinu.

Bedlmeř (Rothmttl okr. Svitavský), 1. 25.
července a padne—liv ned., tedy násle
duilcl'ho dne, 2. v pon. před poev. cís.

Radostín. (okr. Velk. Bedř.) 1. první pon.
po rv. Valent., 2. první pon. po ev. Bta
nisl., 3. první pon. po ev. Front Ser., 4.

první pand. po početí P. Marie. Trh kazdou se tu.
Rouchovany (okr. Hrotov.), 1. ve středu

před velikou., 2. ve střed. po ev. vm, 8.
ve středu po sv. Jiljí, 4. ve stř. před vi
nocí. Koňský : doh. trh před každým
jar-m. Týh. trh každé out.

Rouelnov (Housenka, okr. Slov.), !. v
pon. po ev. Joe., 2. v pon. po ev. Troi.,
3. v pon. po ev. Bart., 4. v pon. o sv.
Frant. Týh. trh kudy out. : ptte

Rejhrld (Reigern), 1. druhé pond. před
ev. Bened., 2. druh. pon. po ev. Vavřinci,
8. první pon. před ev. Tomil.

iliše Nove (Neureueeh,okr. Telecký), 1. v
out. po uejehd. jm. Jemu, 2. v out. předev.
muj., 8. druhý čtvrt. po velkou., 4. v out.
po ev. Pet. : Pav., 6. v out. po povýř. ev.
kříže, .. v out. po ev. Voriile. Dob. trhy:
v pond, po jménu Jeiíi.. v poud. po sv.
Matěji, v pond. po P. Marie ntoupení,
třetí pon. v advente, jako v ten den před
každým výročním trhem. Týhodní trh
každý pond.

Říše St.-rů (Altreusch, okr. Tel.), 1. na
ev. Joe. dne 19. břez., 2. na sv. Víta, 3.
na sv. Huvh..

Rokelnlee (okr. Přerov.), 1. v 2. stř. po
ev. 3 kriL, 2. ve stř. po ned. Hieerik.
3. ve stř. po ev. Pet. : Pav., 4. ve stř.
po ev. Frmt Ber.

Rosice, !. ve stř. po u. roce, 2. ve střed.
po ev. Jiří, 8. ve stř. po ev. Anně, 4. 1
pon. po ev. anlu. Týh. trh. koz. střed

Rožnov (Rozm), 1. ve etř.před hromn..
2. ve stř. před ev. Janem křtít., 3. ve
stř. před. ev. Annou, L ten den před vi.
Sv. Dob. trhy ten den před klid. jenu.
Týhod. trh kadou sob.

Roevnld (Rudoltice, okr. Osob. , l. v pon.
před ev. Jak., 2.17pon. před ev. im. eJud.
Trh na vlnu: l. na ev. Joe., 2. v pon.
po čtv. ned. velk. Ne len : přízi e týd.
trh kudy out.

Rýmařov (Rbmerltedt), !. v- pon. před
ev. Duch., 2. na navštívení P. Marie, 3.
v pon. před ev. Mich., 4. v pon. před
ev. Mart., &. druhé pon. po n. roce. Týh
trh hid. eoh.

Slavičín (oh. Brod.), ]. Vpou. před obr.
ev. Pav., 2. v pon. po sv. Vojt., 3. v pon.
před ev. Pet : Pev., 4. v pon. před ev.
Vdcl., 6. v pon. před ev. Mart. Dve dob.
trhy na druhý : čtvřtý ja:-m. Trhy ne
vlnu: 1. na ev. Vojt., 2. na sv. Cecil.

Slet/kov (Austerlitz), ]. v pon po ohrác.
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sv. Pav., 2. vpon. po 2.uedeli postní, 3.
v pon. po ev. Jak. větí., 4. v pon. po
ev. Het., 5. v pon. po sv. Alžb. Kolín. a
doh. trh. nl. ".Metoul. 'h'h. týh. kudy
out & pátek.

Slavonice (Zlabinge), l. v pon. po sv. 3.
, 2. v pon. po smrt. ned., 3. v pon.

po av. Janu křtít., 4. v pondělí po ev.
Mat., 6. v pondělí po sv. Alzh. Velke
týh. trhy: 1. na rel. čtv, 2. v pon. před
IV. Duch., 3. na sv. Tom. ep. Velcí trh.:
1. na zelený dtvr., 2. v pond. před ev.
Duch., 3. na sv. Torn. Trh dob. v sob.
před kat. jarm. az počátku prvniho poot
ního t dne a! na sv. Hart. od 14. do
14. . Týh. trh kežd. pon. Trhy na
vlnu: 1. v pon. před ev. Pet. : Pev.,
2. v pon. po ev. VAcl.

Sloup, 1. ve středu po Božím Tele, 2. ve
středu po ev. unjel. atrií., 3. druhou
středu po všech svatých.

Slušovice, " pond. po mrtně ned., 2. v
pand. po uv. Bar-telem., 3. v pond. po
slev. poev. chrámu; 4. v pond. před 1.
ned. adventní.

Sovlnee (Eulenherg, okr. Ryan), 1. posl.
pon. před ev. Matěj., 2. rvnl stř. po ev.
Duchu, 3. pod. out. pře av. Ondř.

Spálov (Spermu, okr. Brnu.), !. na sv.
Jiří, 2. na sv. Šim. : Judu. Dobyt. trh
každý roční trh.

Sture (Staříč, okr. Třeb.), l.v outerý po
hrom., 2. na sv. Kunig. 3. března, 3. na
sv. Jiří, 4. na sv. Jak. větě.,

Shrů Říše. Viz: Říše Stud.
Staré Brno, vir. Brno staré.
Store Město (AltetLdt), 1. v pond. před

mneupuetem, 2. v pondělí po svet. Jiří
8. v pon. po ev. Anně, 4. na ev. Kateř.
Týh. trh kud. out.

Stonařov (Sumnera, okr. JihL), 1. v první
pon. po hrom., 2. v prv. pou. po ev. Pot.
& Pev., 3. v první pon. po ev. Vicl., 4. v
pond. po početí P. Marie. Dob. trhy o
'erm., týh. trh kud. sob.

S nebotlee (Bausenhruck, okr. Znoj.),1.
v out. velkou. 2. na svet. Bortel.

Sirotek, L ve středu předhrom., 2. v ten
den před učet. P. Her., 3. ten den
před. naneh. F. Mur.. 4. ve etřed. před
nepoěk. od. 2. Marie. Doh. trh před
každým Jam:.

Strúžnlee, !. v out. po ev. Dorotě, 2. v
out. před ev. Duchem, 2. v out. po nevltív.
F. Mor., 8. ve 2. out. po povýšení sv.
kříte, 5. v out. po obet. B. Mar. Týh.
trh. kud. stř. Trh. na dob. v pond. předJm,

Strůňi (' okr. nherskobrode.) !. v out. před
popeločuí etředou. 2. v out. před domov:.
anjeld etrúiných; pnk trhy na obilí v
outerý každého týhodne.

Slřílky (Střílek, okres Zdoum), l. v out
před pepeL stř., 2. v out. půij. týdne
3. v out. po ev. Bartol., 4. 7 out. po ev.
Flav. Dob. trh 0 kol. jenu.
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Studená (Studein, okr. Teled), !. na sv.
Jenn Nep., 2. na. av. Matouše. Vel. trhy:
1. v pond. po květ. led., 2. v pond. před
vánoci. Dob. trh. 0 jarm.

Suchdol (Zauchtl), dobytčí trhy: 1. v út.
před velik., 2. ve středu před hodemi.

Svltůvka (okr. Bonk), !. v pon. po novém
roce. 2. v pond. po ev. Jiří, 3. v pon. po
ev. Vavf., 4. v pond. po ev. Havle. Dob.
trh v out. po každém Jam:.

Svit-ve (Zwittau), !. v pond. po hrom.,
2. v pon. po nuit. P. Marie, 3. v pond.
př. ev. Jíliím, 4. v pond. po ev. Mart.
Velké týh. trhové: !. v pond. po sv. Jiří,
2. v pond. po ev. Hevlu. Trh na. len &.
přízi kazdy pond. Trh na vlnu ten čtvrt
o nalea. ev. kříže a. dva nisled. čtv.,
. ve čtvr. po sv. Jiljí a ehled. tři čtv.

Koňské trhy: 1. ve čtvrtek před hrnmn.
2. ve čtvrtek po etředopostl, 3. ve čtvr.
před letnicemi, 4. ve čtv. před navštiv.
P. Marie, 5. ve čtvrt. před ev. Jiljím, 6.
ve čtvrt. před ev. Martinem. Připadne-li
trhové tito na svátek, držejí ee den před
tím. Týh. trh keř. pand.. pát.

Sůlov (Schule, okr. Vranov), !. out. pt;
sv. Frant.,. 9. března., . Heth., 2. na av.
“Víte, 8. na. ev. Ber., &. na sv. Karla
Dob. trh před m.jarm. Týdní trh keř..
pitek.

Šentlcc I. v pondělí po [. neděli v poutě,
2. pollední pondělí v erpnu. Den ne to
je vždy dobytčí trh.
stava (Bchetteu, okr. Znoj.), l. na den
sv. Feb. : b., případ. ale ten svitek
v sob. něho v pon., tedy ne jar-n. budoucí
ont. drtí, 2. v out. Bvatod., 8. ne ev,
Matouše, 4. v out. po ". Mart. Trh na.
len : přízi ' sob. po ev. Mart. Trh tý—

_ hodní klid. pond.
Simberk (Schildberg), 1. v pond. mu0p.,

2. po ev. Prak., 3. v pond. po sv. Alžb.
Velké trhy: [. v pondělí před vánoci,
2. ve stř. před vellr. Koňské & dobyt.
trhové: !. druhou sob. ' pouti, 2. v pon.
po čtvrté nod. velkou., 3. na av. Alžbětu,

Šlapanice (okr. Bměnnk). !. třetí pon.
po velk., 2. v pond. po nmebevz. P. Mar.,
3. v pon. po hromnic. V out. po každ.
jtrm. koi'uký & dob. trh.

Štěpánov (Stěpanau, okr. Jevíčký), l. v
out. po ev. SAH—dl.,2. vout. po nv. Mednrdu,
8. v out. po nmebevz. P. M., L. v ent.
po vě. Svat. Trh na dob. ' pond. před
trhem výtečným.
unberk, 1. v out. po bromu.. 2. 1. out.
v květnu, 3. 7 out. před ev. Vavl'., 4. v
out. po ". Havl. Doh. e koňští trhové;
]. po obrůc. ev. Pul., 2. v pon. před ev.

„ Vevř. Týh. trh kazdý pond. :. pátek.
Stltnr (Schiltern,okr.Vrm), ]. vout. před

outs , 2. v outer-ý po vltoup. Pinč. 3.
v ontery' před nerez, P. Marie, 4. v out.
před poč. P. Marie. Koňllrý :: dobytčí

_,trh před každým výročním trhem.
Stmmberk (okr. Novojiů), 1. ve ntřednpo

kýohev. ned., 2. ve úřed. po Bot. Tělo,

Výročníthe“ na Moravě.

3. ve střed. po ev. Bartol., 4. ve ntředu
„ po ev. Mart.
Sumlnrk, (Schb'nberg),!. na obrácení rv.

Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 3. ve čtv
pu Boi. Tele, 4. Mého srpen, 5. na. ev.
Havla. Konská a dobyt. trhy: !. \! pitek
před prvn. jnrm., 2. v pon. po květ. ned.

„ 'l'ýh. trh Raad. stí-. & eob.
Bvůbenlce (okr. Vyškov.). 1. v pond. me

eopust., 2. na ttý pon. po sv. Ducha, 3.
v pon. po ev. Mich.

Telč, !. v út. 0 obr. av. Pav., 2. v út. po
družebne :: ., 8. v out. entodul., 4. v
out. po ev. Anjeln Sara., 6. v out. po ev.
Mart. Vel. trh sn rcl. čtvrt. -— Dobyt.
trh před kaz. jarm. Trh týhod. kaz. out.
Trh en vlnu l. v out. po ev. Iň'l. : Jak.,
2. v out. po ev Havle. Dob. trh. 1. out.
každ. měs. :. ldyby na ten den připadl
svátek, nejpr Jé příští stř.

Tišňov (Tinchnovitz), [. v pon. před hrom.,
2. v pon. p.sv. Fil. 8.Jak., 3. vpon.po nn
nebevz. P. Mar., 4. v pond. před. ev. Kle
ment. rýh. trh kud. pond. : dva trhy
na vlnu: !. v ponděli po ev. ledu-dn
2. v pond. po ev. Teresii. Dobytčí trhy

v out. o kud. jarm.
Ttšlin okr. Kojot), 1. v out. po sv. Jon.

pěst., 2. v out. po ev. Jenn křit., 8. v
2hý ont. měsíce října.

Tlumačov (okr. Nepaj., ' Hrad.kr. , l. '
pond. po 3. král., 2. 3. pon. po v kon.,
3. !. pond. v září, 4. 3. pond. v říjnu.

Tovačov (Tobitschau), 1. den po novém
roce, 2. v outer. velikonoční, 3. v outer.
evatod., 4. v out. po sv. Vicl. Týhod. trh
v out. v každý tyd.

Tnchtin (Strachotín,Tracht, ok. Kustom),
l. v pou. po lv. Trojicí, 2. v pond. po ev.
Bartol., 8. v pond. před ev. Ondf'.

Trnávka (Tyrael:. okr. Třeb), ]. v 1111

pond. v sutě, 2. na sv. Jiří. 3. na sv.Jak., 4. en všední po naraz. P. Merle,
&, na. sv. Mik.

Troskotovice (Treekovitz,olr. Mini.), 1.
v pond. po dté ned. velikou.. 2. v pand.
po nenebevz. P. Marie.

Tršlce (okr. Livem), !. v out, po jménu
Ježíše, 2. ve střed. po ev. Juru Nep., 3.
ve středu po parou. P. Marie, 4. ve středu
po sv. Mart.

Trebič, (Trebitsch): dobytčí trhy: v pon
dělí po každé třetí neděli v měsících:
lednu, únoru, dubnu, květnu, červenci,
září, říjnu a proeiocí. Hlavní dobytčí |.
koňské trhy: v pondělí 3 úterý po každé
třetí neděli v měsících: bře-nu, červnu,
srpnu a listopadu.. Výroční : výkladní
trhy: ve čtvrtek po každé třetí neděli v
měeících březnu a srpnu. Každé pondělí
týhodm' trh. Případnonli trhové tito na
evútek, držejí se ten den na to.

Třebová Moraveki (huhriach-Trubau), 1.
v pond. po 2hé ned. postní, 2. v pand.
po ev. Troj., 3. v pon. po sv. Rocha, 4.
v pon. po ev. Frant. Ser., 5. v pond. po
ev. Lucii. Trh na koně & dob. ve čtv.
před lnim : ným jam. Týh.trh kal. rob.



Výroční trhové nl. Moravě. 139

Třeůt (Trieech), [. ati pond. v poste, 2. ? Vranov (Fn-in), 1. v pond. po obr-ic. ev.
pond. po ev. Prokopa, 8. ' pond. po ev.
Frant. Ber. DobyL trh na. trh výr.. 4. pon. |
před Vbnoei. Týbod. trh klid. pátek.

Tvrdonice (annits, okru Břeclav.),!. v
pen. po druřeb. ned., 2. na sv. Matouše.:

Uherčicouuerechih. okres Huston), !. v
pond. po 3 král., 2. v pand. po ev. Tro
iid, 8. v pond. po sv. Frentilhn. Týh.
trhy kudy out. s pitek.

Unčov (Hunčov, „Misch—Neustadt). ]. v
out. po jména Jedle, 2. 2hý out. v máji,
8. Shý out. po ev. Pet. & Pev., lní
out. v .m, 6. v out. před ev. Mart., &
Bhý out. v březnu. Velke týlu. trhy: 1.
ve čtvrt. před vůnocl, 2. ne zel. čtvrt.
Týh. trhy ' ent. &v pátek. Kodek. e.dob.

_trh 8 dní před každým jarm.
erv (Louce, okr. Nobela) 1. na lv. Fil.

.. Jak., 2. ne lv. Jiljí, 8. ne sv. Tomdse
Ap. Týdni trh každou středu.

Vnnčlce, viz Ivančice.
Vejmysllce (okr. Hmm.). !. ve čtvrt. před *

Inet. ned., !. 7 out po mebeneti Pen.
h_larie, 8. ten den před sv. Tomu.Ve vanovlee vis Ivavice.

Ve kú (okr. Streda.), 1. v ent po hromn.,
2.v3.pond.po velikon.,8.v out. po
".W 'd.,4.vont. po.ev. ' .a.
Jude. Trh koňský & dobytčí den před

kazdymiam. Týlž trh may pon.Veseli Nove (okr. dát. , 1. v ont. po ev.
Marketě, 2. na sv. Vš v. mavní týdn!
trh v out. před. květ. ned., 8. ' out. po
ev. Leop. Trh na dobytek zároveň s roč.
nim trh.

Veseli (okr.End.) 1. v ont. po kvétnó ned.
2. v outer-ý po ev. Trojici, 8. v out. pu
nenebun. P. Mar. L. v outerý po císař.
hodech, &. 2hý out. v adventu. Trh na.
dobyt. ten den před hald. jar-mu. Týh.
trh keldý ondělí.

Vlntontcc olni (Unter-Wisternitz, okres
mi.) 1. v out. po sv. 3. král., 2. v out.
po ev. Josefu, 3. v pond. po ev. Filip. :
Jak.. 4. v pon. po ev. Jakuba, B. v pon.

o sv. Mntonbe, 6. v pon. po ev. Ondř.
ýh. trh každ. pond.

Vladislav (okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
květ. ned., 2. ve čtvrt. před křiž. ned.,
3. ve čtvrt. před ev. Matoušem, 4. ve
čtvrt. před ev. Tomšů. Doh. tyh. o těch
4 jarm.

Vlachovice, l.v ont. po hrom., 2. v úterý
po lv. Fil. : Jek.,3. v ont. po nenebe'n.
P. Marie, 4. v út. po sv. Havla, v den.
před tím trh na dobyt. Týh. trh Ital. sob,

Vleeetlee (Wostitz, okres mini.), 1. v
pondeli po Budím Tele, 2. Bt! pondeli

o ev. Matana, 8. v pondělí před všemi
vatými.

Vreeov (okr. Kyjov.), ]. ve středu po ve
lit, 2. ne mz. Prokopa, 2. " outer-ýpo
všech svatých, 4. v outpo vdooddi. Dob.
trh ten den před tím.

Pavle, 2. na popelednl diodu 8. na sv.
Hodne, 4. na lv. Annu. 6. ne Dušičky.
Trh na dob, !. v sob. po lv. Fil. : Jak.
2. v sob. po ev. Anne, 8. v noh. po ev.
Mich. &. ten den před všemi Svatými.
Koňský trh v mi:. před obr-de. ev. Pav.
Připadne-li jeden : tech ročních trh. ne
sobotu odbývi se násl. Éter. & dob. trh
před tímto ůter.

Vl'itellin (Putting. okr. Jean.),1. ne den
sv. Fab. |. eb., 2. v out. po het. ne—
dělí, 8. v out. po ev. Mathew, 4. v out.
po sv. Jiljí, 6. v out. po ev. Kateřině.
Trh koč-ký s.dobytčípřed hnidy- jam.

Vsetin. !. v out. po hrom., 2. v out. po
ev. Fil. & Jak., 3. ten den po prome—in.!
Kristu. P., 4. na sv. Lukiře Evan. Velké
týh. trhy: 1. ne sel. čtvrtek., 2. v pond.
před ev. Vích, 8. na. sv. Tomáše Ap. Trh
na obilí každou sobotu.

Veetin dolni. 1. v čtv. po ev. Meteji, 2.
ve středu před ev. Duch., 8. v out. po
nerez. P. Marie. Trh ne dobytek po
nz. roč. trhem. T_Ýh.e. dobytčí trhy ve
středu ode stř. popelečni az do velkou.

Vlelmv (Winona), 1. v pand. po 8 hrdi.,
2. v pondělí po ev. Frautilce, 8 v pond.
po ev. Fil. 9. Jak., 4. v pand. po ev.
Markem, 6. v pond. po povýšeni ev. kříže,
6. v pond. po všech Svetých- Klid. výr.
trhtrvdddni. Trhy nekoně ndob. 8
dní předklid. jem. Týh. trhy klid. out.
: sob.

Vymvlce, 1. na 2hý ent. po sv. 8 krůuch.
!. 2hý out. po velikou. s. Shy out. po
ev. Petrem e Pavlem, &.ve čtvrtek před
posvícením, s. v ent. po vřech Svat.
Doh. trh 1., 2., 8. e 5. v onde“ před
výročním trhem, !. ve střešn před hod.
Velic! týh. trhové: 1. v 2. out. po ev.
Duchu, 2. v out. po sv. Vevř. Týhod. trh
každý outerelr. V postě jest kalva. outer-ek
trh ne dobytek.

Zábřeh (Hohenstadt), 1. 2. ledna., 2. v
pondělí po Bozlm dle, 3. u em.
Bartol., 4. ne ev. Vorřihr. Trh na koně
&dobyt. : 1. v pon. po nedeli postní, 2.
v pond. po Boi. Tělo, 3. vpond. po ev.
Bartol., 4. v pond. po ev. Verůile.

Zdounky (Zdunek, okr. Kroměř), 1. v
pnnd. po Boi. vstoupení, 2. v pondělí po
ev. Hut.

Zlín, 1. v ůt. po ev. Hraji, 2. v ůt. po pro
vo neděli, 8. ve eďed. po ev. Duchu,
4. v čtv. po lkep., 6. ve čtv. pe nerez.
P. Marie, 6. v ont. po !. ned. adventní.
Dob. trh den před ka'd. jarla., jeho i '
kadol: robotu v postě.

Znojmo (Znám), 1. ne ev. Dorot-u, 2. v
out. po kýchavně ned., 8. na sv. Jiří, 4.
na sv. Jm , & ve čtvr. po nerez.
P. Mar., 6. na im. : Judn, ?. ve čtvr.
před podedm P. MI:-ře. dyby ev. Donny,
Jiřího, Jans kit. nebo im. !. Judy při—
padlo ns pátek neb rob., drtí se výr .trh v
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outer-ý na. to. Obyčejný trh vždy před
výročním trh. Trh na len a příni l. na
ev. im. & Jud., 2. v sob. před druhou
ned. advent. & někdy i o předním trhu.
Trhy nl. vlnu: před ev. Jan. křit., 2. před

im. :. Jud., někdy tu o předním trhu.
Trh na.koně a na dob. ten den před výr.
trh. Trh týdn! hid. sobotu.. _
nrošlee (Zlaroachiu, úřední okres Zdá
níce), l. v out. po třech králech, 2. druhý
onterý v měsíci březnu, 3. v onterý po
sv. Antonína Pad., 4. v outerý po slev.
jménu P. M.:-ie. Doh. trh ten den před
klldým výr. trhem. Týh. trh každ. čtvrt.

Ždánice (Steinitn, okr. Kyj.), 1. v pondělí
_ řed Bal. vatenp., 2.|v pen. po ev. Bertol.
Z úr [Bau l. v out. po n. roce, 2. v út.

před štře op., 3. v out. po ev. Troj., 4.
' out. po ev. Bert., 6. v out. před av.

Výroční trhovd v Sioraku.

Mart. Dobytčí trhové v pon. před klid.
jarm. Trh na koně zároveň :: trhem na
hovězí doh.

Želeteve [Schelletan, okres TeLl, 1. ve
čtv. před e. Matějem, 2.ve čtvrt. před ev.
Trojici, 3. ve čtvrt po ev. Václ., 4. ve
čtvrt. před ev. Tomáš. ap. Dob. trhv pon.
před každ. jum.

Žerevloe. !. v pon. muop., 2. v pon. v
kříž. dnech, 3. v pon. po ev. Anně, 4.
17út. po poalední ned. evatodnení Trh
koň. : dob. o prvních jerm. : ten den

_ po ev. Kateřině. Týh. trh knžd. středu.
Zidlochovice [SeelowitzL [. v onterý po

obrác. ev. Pavla, 2. v out. po ev. Vítě,
3. na ev. im. :. Judn. Když ale ten svit.
v ned. připadne, drží se jarm. v pondělí,
4. v out. po ev. Vavřinci. Obilní trhy
v pand. hnědého týhodne.

Výroční trhové v Slezsku.
Albrechtice (Olberadorf),l. v pon. po 3

krůL, 2. na sv. Filip. a..! b.,3. v pon.
po nnneh. P. Merle. 4. ne ev. im. a
Jedu. Trh koňský 3. dob: [. ve etředu
před ned. květ., 2. ve střed. po ev. Jak.
: Anně, 3. ve středu po 2. pon. v říjnu.
Týh. trh kazdou středu.

Anjeleků hora (Engelsberg), !. v pond.
před obrác. Pavla, 2. na 1. pon. po ".
Anně, 3. v pon. před vi. Svet

Benešov (Beniech), !. na. 1. pon. v postě.
2. v út. po ev. Pet. :. Pev., 3. v-pon. před
ev. Jilj., 4. v út. po ev. Kateř. Týh. trh
každou středu. Trhy dobyt.: !. v pond.
v poctě. : v ent. po pozdvii. ev. kříže.

Bili Voda (Weieswneeer), [. v end. pc
ned. emrt..2.v LpondpoVe' 8. v
pond. před ev. Matouš., 4. v pondeli po
všech Svet.

Bílovec v Opav. (anetndt), 1. 2. čtvr. v
poste. 2. na. sv. Jiljí, 3. na ".Mik. Dob.
trhy 1. ve čtvr. před Boi. vetoup., 2. 1.
čtvrtek po Bož. Tele. Velký týhod. trh
na. nel. čtvrtek.

Bílsko (Bielitz), 1. v pon. po 2. ned. postí
2. v pon. po ev. Jenn Křit., 3. dne 16.
dří. 4. na sv. Mik. Každý trh trvá 8 dni.
Trh na vlnu: !. dne 22. kv. 2. dne 10.
října. Trhy dob !. v pon. pc ev. Troj.,
2. na av. Jenn. Křit., 3. na Jak., 4. dne
16. zůří.

Bohumin (Oderh.), !. naav. Adelgundu, 2.
v pon. po 2. ned. postní, 3. ne nuit. Pan.
Marie, 4. na. Michela.. Hlavni týh. trhy:
ve středu před Velk., před ev. Duchem
& před VLnocí. Roč. 8 dob. trh před 1:82.
výr. trhem.

Bruntál (Frendenthel), !. v pon. po nov.
roce, 2. v pand. po 2. ned. pout.. 3. v
pon. po sv. Jiří. 4. v pon. po ev. Marketě,

&.v pon. po ev. Mart. Týh. trh každ. út
Dob. trh: 1. v út. po sv. Jiří, 2. v út. př
ev. Michala. Trh na. len v 2.. út. v květ.

Cukmentel (Zuokmnntel),1. na.ev.Metěje,
2. v pon. po 6. ned. Velik., 3. na Ma—
touše., 4. na sv. Ondř. Týh. trh keř.. etř.
& sobotu.

Frelvaldov (Freiwaldau), 1.v den po nov.
roce 2. ledna, 2. na ev. Joeefa, dne
19. břez., 3. na ev. Jane Křit., dne 24.
červ., 4. na av. Mich. dne 29. září. Týh.
trh každou středu.

Frldberg, 1.v pon. po muop., 2.v ent.vel.,
3. na. navštívení P. Marie, 4. pond. po
ev. Hedvice.

l'rldeli 1. V pon. po sv. 3. král., 2. v pon,
před Joe., 3. v pon. po Fil. & Jak. 4. v
pon. před ev. Jan. křit., &. na ev. Jak..
6. v pon. po ev. Mich., 7. v pon. př. ev.
Kat. 'l'rh ne kon., vln. & dob. 2 dní před
každým výr. trhem. 'l'ýh. trh kat. pon.
a pátek.

Frlšlal (Freietedt), !. na.obrác. ev. Pavla.
2. v pon. po 6. ned. velk., 8. ve stř. př.
ev. BartoL, 4. ne ev. im. : Jud., 5. ve
střed. před ned. květnon. Trh na vlnu v
den před sv. Šim. & Jud. Týhod. trh ke!
ůterek.

Bublan, !. na. zasnoubení F. Mar., 2.
dne 19. března., 3. dne l6. květ., 4. dne
2. červc., 6. pond. po narex. P. Marie, 6.
na av. Šim. &Jud.

Hradec (u Opavy Graetz), výr. .. dob. trh.:
1 v pondělí pašij. týdne 2. v pondeli po
13. Těla, 3. na av. Jak., 4. v pon. po sv.
Michala, 5. ne mlaďdtkL

Jablunkov, !. v pon. po obrůc. ev. Pev. 2
v pon.poevJek. ep., 3. v pon po evgšim
&ev. Jud., tv pondpo ".Pih Jak.,6.v
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pon. po první ned. Velik. Týh. trh kaz.
outerek.

Javomiky, ganemig) 1. v pondělí a vout. po obr av. Pav., ?. na sv. 11.
Jak., 8. na sv. Jak., 4. na sv. Šim. a Jnd.
Koňský :. dob. trh na všecky výr. trhy.
Týh. trh hald. út. na obilí, stravné veci,
ulimu, dříví atd. .

Kateřiny (Kathrein u Opavy), dob. trhy:
]. v out. před černou ned., 2. v outerý
před ov. Michal. Týb. trh každ. out.

Kllmkovlcc (Kbnigsberg), 1. v pon. po ned.
drnleh., 2. v pon. po av. Trojici, 3. na
sv. Vavřince, 4. na Kateř., &. v pond.
před Valent. Trh na dob. a vlnu: 1. na
Fil. a Jak., 2. na Václ. Týh. trh každé
pondělí.

Krnov Jlgerndorf,) !. vpond. po ned. ký
chavn , 2. v pon. po 6. ned. velik., 3. v
pon. po navlt. P. Marie., 4. v pon. po
nar. P. Marie, 6. v pon. po obět- P. Har.
Koh. a dob. trh 1. v pon. po ned. květ.,
2 v pon. po e'v.Markytě dne 13. červce,
3. v pon. po av. Bartol., 4. v pand. po
Mikuláši.

I.ltntovlce (Loitersdorf) 1. v první etžed.
po nanebevet. Plně, 2. první středu po
ev. Hedvice.

Odry (Odran), 1. v pon. před 3 hrály, 2.,
v pon. po ned. provodné, 8. v pon. před
sv. Jan., 3. v pon. po pov. ev. kříže. Dob.
trh 1. v pon po ned. proved., 2. v pon.
po povýšeni av. kříže. Ty'h. trh každé
pondělí.

Opava (Tr0ppan), !. dne 1. února, 2. dne
1. května 8. dne 1. srpna, 4. dne 1. list.
Velký dobytčí trhy: !. 8 dní po ovat.
Troj., 2. 8 dní po ev. Janu Křit. , 3. v
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marie.
Trh na vlnu: 1. dne 6. květ. 2. dne 29.
zařiJIaždý trváB dní. Týh. trh každ. stře
du a sobotu

0 avlce ('l'ropplovita), 1. první ont. po
oiím Těla, 2. první out. po ev. Mich,

3. v ont. před ned. květ-non.
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Skočov !. ve čtvrtek l'ed ned. kvetnon,
2, poslední čtvrt. př Bol. Vetonp., 3.
na sv. Bartoloměje, 4. na sv. Martina.
padne-li sv. Bartoloměje nebo av. Mart.
v sob. neb v ned., odloží se na budoucí
ůterok, Vel. týh. trhy: 1. ve čtvr. před
Valik., 2. ve čtvrt. po Bol. Těle, 8. ve
čtv. po ev. Mich.. 4. ve čtVrt. před Vin.
Dobytčí trh v den před kudým výroč.
a velkým týh. trhem.

Střebovlce, !. na 4. úterek po |:. roce, 2
v út. po Velk., 3. v út. před ev. Jan. Křt.
4. v out. před ev. Hedv.

Strumeň (Bchwmmeer), 1. na av.Jiřího,
2. na sv. Mich., 3. v pond. po ev. Jak.,
4. v out. po nov. roce. Dobytčí trhové
v den před kazd. výr. trhem. Týhod. trh
každý pátek.

Těšili (Teechen), I. v l. pond. v břemn,
2. druhů pond. \! květnu; kdyby vlak
připadly v tento týden křížové dny, pak
v třetí pond. v květnu., 3. v druh. pond.
v červenci, 4. v 2. pond. v sůl-i, 6. v 2.
pond. v listopadu. Dob. trhy v první den
v trhový, zvlástni trh dob. v út. velkou.
Týb. trhové každou středu a sob.

Uetron, dob. trhy: 1. dne 12. brana, 2.
dne 26. června, 3. před ov. Mich. Týh.
trh katdý pondělí.

Vidnn (Weidenan), !. v pon. po sv. 3 král.
2. v pon. po ned. kříž., 8. v pon. po tv.
Vavřinci, 4. v pon. po Frant. Seraf. Týh.
trh kai. pon.

Vltkov (Wigstadtl), !. ve čtv. před hrom.
2. v pondělí po Jubilate, 3. v první út.
po sv. Víta, 4. v první úterý po rozděl.
apošt., v pon. po nanehevet. P. Marie, 6.
ve středu před ev. Havlem, ?. v pondělí
po av. Lucii. Týdní trh každý čtvrtek,
kdyby však na tento den připadl svitek,
tedy ve středu.

Vrbno (Wňrbenthal), 1. v pon. před hrom.
2. v pon. po av. Janu KHL. 8. v on. po
ev. Mich., 4. 2115pm:. po bílé n Tyh.
trh kaz. pon.

Zábřeg; týh. trh kaldý úterý.

Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající odbývají ee následujícího, místně takě"předchá

zejícího všedního dne.

Abcrlnmsy (Abou-them),v pondělí po čtvrté
neděli svatoduňní.

Abšdorf. (Opatov), 1. na černý čtvr., 2. v
pond. před Letnieerni, 3. ve čtvrt. po sv.

Václava, 4. druhý čtvt. po početí P. M.
Adamov (Adamsfreíheit) viz Malé Hory.
Arnoltice (Amadorl), ty pondělky: 1. po

bílé ned. 2. v pond, př. av. Petrem, 8. po
lv. Václavu.

Aš (Auch), !. první pon. v poutě, 2. v pond.
po ev. Trojici, 8. v pond. před ev. Jilj.,
4. v pond. před ev. Ondřejem. Dobytčí
trhy vždy v 2. út. v měsících břeann,
dubnu, srpnu a listop. Každou sobotu
tybodní trh.

Bakov nad Jizerou (Backofen),1.v pon.
po druhé ned. adventní, 2. v pond. po
sv. Fabiano a Šebestianu, 3. v pond. po
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smrtelné ned.. 4. druhů pond. po Veliko
nooi, &. ve středu pí'ed Božím Tělem, 6.
v porad. po ev. Marketč, 7. v pond. po
ev. Bartoloměii, 8. ve středu po ev. Fran
tišku Seraf.

Bavorov (Beran), [. popel. stř., 2. naev.
Jiří, 8. na av. Jiljí, 4. na obětovdní P.
Marie.

Bečov (Beuchau), ty pondělky: 1. před
Velikonocí, 2. v !. út. po ev. Duše„ 3. o
sv. Havle, 4. př. Vinocemí.

Becllvuě (Bechyn), 1. v pond. po jménu
.lcž še, 2. ten den po ev. Petru a Pavlu,
3. na Dušičky. Trhy na dobytek Vle
líkr! zbočí v outerý po celý rok. tyry
krát, totiž: druhý out. v poste, v outer-ý
velikonoční, v out. po nnnebevz. P. Ma
rie, v outerý po ev. Urbanu, (kdyby mel
poslední na evatoduční out..padnouti, tedy
příští outerý) viem cizím obchodníkům
n řemeelnikdm dovo eno jest své zboží
veřejně prodával. terý po ev. Fil. &
Jakubu, pak po ev. Václavu jsou pouze

ro domácí ustanoveny.
B li (\Veíuwauer), ty pondělky: 1. první

v poste, 8. před nanebevetoup. Pinč, 8.
druhý po av. Marketč , 4. po povýieni ev.
kříře, 6. ve středu před ev. Kateřinou, 6.
na sv. Tomáše apoštola; každou středu
t_t'rlení trh.

Běla má čtyry výr. a čtyry dob. trhy o pon
dělkách: po hrom., př. kv. ned., př. nelez.
av. kříže a na ev. Matouší ev.

Beli—íce, výroční a trhy na dobytek: l.
na sv. Josefa, 2. na den po naraz. P. Marie,
3. v pond. po ev. Petru e Pavlu, 4. ve
čtvrt. př. vřemi Svet.

Bělohrad, 1. ve čtvrtek po ev. Petra a
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Penn
Marie, 3. v out. po ev. Havle; týdní trhy
každy outer-ek.

Benátky (Neubenetok), výroční a trhy na
dobytek ty pondělky: 1. po neděli Okolí,
2.'po Božím Tele, ». po ". Mnřílejda
leně., 4. před narouením P. Marlo 6. po
ev. Martinu.

Benešov (Beneechau), 1. na den obrůc.
sv. Pavla, 2. na ev. Josefa pěstouna, 3.
na ev.Filippa a Jakuba, 4. na sv. Antonína
Ped., 5. na sv. Annu, 6. na sv. Mntouře,
7. na sv. Rafaela Arch., B. na ev. Ondřeje
apost. První a třetí trvá. 8 dní. Připadne—li
některý z nich na eobotu,drií se v násl.
pon. Týh. trh kai. čtvrtek, kdyby přípedl
ale na ten den svitek, odbývrí na trh v
pátek.

Benešov (Beneechau), městys u Kepliee
v Radějov-kn. l. v út. Velik., 2. na sv.
Jakuba. (25. července), 8. na ev. Tereeii,
(. v úterý po 8. ned. adventní.

Benešov (Benem), ty pondělky: ]. před
květnou nedělí, 2. před nenebevltonpením
Pinč, 3. po nerez. P. Marie.

Bernerdlee, 1. ve čtvrtek po sv. Matěji, “2
ve čtvrtek předKantete, 3.na sv. Prokopa;

Výroční trhové v Cechich.

týhodni trhy : ve čtvrtek před velikonocí,
ve čtvrtek před vánocemi.

Beroun, 1. v pond. pojménu P. Ješíle, :.
třetí pondělí v poatč, 3. v pond. po nedeli
Juhilate, 4. ve čtvrtek po sv. Prokopa,
5. v pondělí po etčtí sv. Jana Křtit., 6. v
pond. po ev. Martinu; v outer-ý a ve čtvr
tek týh. trhy.

Bezdruilee (Weser-nz), 1. v pand. před
bromn., 2. dne 4. květ., 3. v pon. po ev.
Václavu.

Bezno, obec v Bolenlevelm. Trhy výr. .
na dob.: ve středu po první eobotč po
masopuetč. 2. první etředu v měs. září.
3. ve středu před ev. Kat.

Bíllnn (Bilin), !. v pond. poutní, 2. ve
čtvrtek po Božím Tele. 8. ve etř. po ev.
Bartolomčíji, 4. na. ev. Mutina biek. Kei—
dou sobotu týdenní trh.

Blšlce, 1. ve čtv. př. kvet. ned., 2. ve čtv.
př. Mar. Snět., 3. v pond. př. povýč. ev.
kříže 4. ve čtv. před ev. Martinem.

Blatno, 1. na sv. Fabiana a Šebestiann,
2. druhý čtvrtek v postě, 3. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na ev. Víta, 5.
ten den po nnnehevzetí P. Marie, 6. v
p'ond. po ev. Jarolíma, ?. ten čtvrtek
před !. neděli adventní 8. ve čtvrtek
před ev. Matouřem a na sv. Tomáše koň
ský & dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
rok trhy na obilí : dobytek.

Blatno (Platten), král. horní město \- Cheb
eku, 1. v pond. před ev. Duchem, 2. v
pond. po ev. Vavřinci, 8. v pond. 0 or.
Havelském pvevícení.

Blelstndt, kr. horní město v Obebeku, ].
v pond. po Rogite, 2. druhi pon. po ev.
Michale.

y Blovice, 1. ve středu před kv. nedělí, ?.
na av. Marketu, 3. ve středu po sv Jiljí,
4. ve středu před všemi Bvatými. Týd.
trk každé pond.

Blšany (Flohau), výroční trh na koně a
dobytek: 4. první pondělí v postě, 2. ve
středu po ev. Trojici, 8. v pond. po sv.
Jarolíma, 4. v pond. po početí P. Marie.

Bohdaneč, výroční a dobytčí trhy: !. ve
středu před vstoupenim Pilně, po 8 dní.
2. v den rozeel. av. apoštolů, 8. ve etředn
po Bartoloměji. 4. v pond. před svatým
Havlem, po osm dní, 5. ve středu před ev.
Martinem, 8 dní na přízí, v pond.
l. po třech krůlích, 2. po hromnicích, 3.
po ev. Josefu, 4. po ev. Víte. Každou
středu trh na obilí.

Bochov (Bucheu), výroční a dobytčí trhy:
1. v pon. v postě (padne-li na ten
ten svitek, tedy v nqiblizáí viední den.
9. v ondčlí, po sv. Jiří 2. v pond. po
ev. Ja bn, 8. ne ev. Michala, 4..v outer-ý
před Adamem :. Evou. Trhy na dobytek
v úterý po 17. v měnících lednu, únor-n,
březnu, květnu, červnu, a ne, říjnu e
Mapedu. V ostatních měscích zároveň
: jermarky.
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Boleslav mladá (Jungbnnzlnu), ty ou
terky: !. po 3 Krůlích, ?. před nv.Duchem,
3. před av. Bnrtolom., 4. po sv. anlu.

Boleelnv start (Altbunzlan), 1. pltou
středu v postě, 2. posledni středu v
srpnu, 8. ve středu před. ev. Havlem, 4.
na den nv. Jana Evang.

Bor (Heíd), výroční, dobytčí :: koňské trhy
ty outerky: 1. po Okuli, 2. před sv. Duch.
3. po sv. Michala, 4. po av. Mikuláši;
obilní trhy kazdý autorek, na koně &ho
vční dobytek kazdý outerek od ev. Jil-.
:! do av. Havla.

BorObrůdek, 1. ve středu v atředopostl,
!. na. sv. Františka Sergi; kaidý outerý
týhodnl trh. Připadne-li na tento úterok
zasvěcený svitek, odbývá se týdn! trh
den před. tím.

Borotín, !. ve čtvrtek po ntředopoetl.
2. v pond. po neděli Rognte, 3: ve čtvrtek
po Božím Tělo, 4. na av. Prokopl, &.na
sv. Annu, 6. na povýšeni ev. kříže, 7. ve
čtvrtek píed sv. Havlem.

Borová (Borno),výroč_nítrby ty čtvrtky:
1. po sv. Fabiano : Sebastiano, 2. po ne
děl. Quanimodog., 3. po Boi. Tělo “L po
nnron. P. Marie. Trhy na dobytek ty ou
terlry : 1. po rvnl neděli postní, 2. po
Liter-e, 3. po Sodík... 4. na. sv. Tomice
apošt. Týbodní trh klid,? pátek.

Borovany Farben), l. v pondeli po nn
neberst. ? ně, 2. na sv. Lukáše 18. října.

Bousov dolni (Bautzen), ]. nn ovat.
Vavřince, 2. v první pondělí v postě. 3.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt..
po naraz. ?. Marie. 5. na av. Simona :
Jedu, 6. ve středu před vánocemi. Týhodní
trhy každý čtvrtek po celý rok.

Božejov, 1. na av. Annu, 2. na n.Leo—
polda; katdou středu týhodní trh.

Boží Dar (Gotta b), v pand. po ev.
Anně & před sv. 'imonem : Jndou

Brend'e, ]. v outerý před Hromnicomi.
2. po elikonoei, 8. osv. Trojice, 4.110".
Vavřinci, 6. př.sv. Vždsv., 6. po av. Alžbětě.

Brandýs nad Orlici, výroční trhy a
ty čtvrtky: [. před popeleční středou, 2.
před sv. Markem. 3. před rozeslánim nv.
Apoštolů, 4. před sv. Havlem, 5 před
štědrým dnem. Trh na koně . hovčzl
dobytek ve středu před h.z. jam. Týh.
trh knidý čtvrtek ne len & potnvu.

Březnice ]. v pondělí po "ní neděli
poeml, 2. v pond. po květu neděli, 3. v
nuterý uatoduini. 4. ' pond. před".
Mei-í Majdalenou. 5. ve čtvrtek po uv.
Bartol., 6. ten den po Dušičkšcb, 7. v
pondělí po sv. Mikulači.

Březno (Prieeen) l. v pondeli po nv. Ře—
hoři, 2. po naneheneti P. Marie, 3. po sv.
Michnlu; týdenní trh hnidy outerý.

Brod ('eský (Bčlunich-Brod), ty pon
dělky: 1. po neděli Judikn, 2.1)0 ev. Tro
jlci, 3. druhé pond. po sv. Beltel., 4.
před nv. Havlem. Dob. trhy: 1. v pond.
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po první neděli postní, 2. po sv. Petru :
Pavlu, 8. v ponděli po nv. Šim. & Jndč.

Brod Německý (Deutschbrod), ty ou
terky: l. druhý out. po nv. třech Král. 2.
druhý v postě, 3. po nalezení av. kříže. 4.
př ev. Jan. lít-tit., &. po sv. Front Ser.
(Třetí : pátý bývají nejelnvnějii).Trby na.
dobytek ty autorky: !. po Hromnicích, 2.
čtvrtý vpustě, 3. před VelikonOcí,4. pon.
Trojici, &.po sv. Prokopa, 6. po ev. Vavřin
ci, 7. po ev. Martinu, 8. před Vánocemi.

Brod Vyňšl (Hobenfurth), městys v Bude
jovickn. Svobodný trh na av. Bnrtolom.,
trhy na chléb: ]. na sv. Matěje, 2. na.
sv. Joa., 8. na zel. čtvrt., 4. v pand. po
ev. Troj., 5. na av. Mail Majd., 6. na sv.
Šim. n Judo, ?. na sv. Tomáše. Týdul
trh kaidé pand. v letě.

Brod železný (Eilenhrod), 1.před 8 králi.
2. před mamp. ned., 8. před květ. ned.,
4. po ov. Filipu & Jak., 5. před ev. Vít.,
6. před Marii Majd., 7. před sv. Vid., 8.
před sv. Mart.

Brodec, !. v muop. pondělí, 2. v unte
duinl outer-ý, 8. v pond. po ov. l-Yant. Ber.,
4. po Vánocích.

Broumov (Brnunnu), !. v pond. po ned.
Sung., 2. v onterý svetodutnl, 8. v pond.
před nor. P. Marie. 4. v pon. po ned.
ndv. Kazdy čtvrtek trh na přízi, každou
sobotu trh na plátno .

Buckov (Butnknu), !. dno 19.119an 2.
dne 24. května. 3. dne 19. července, 4.
dne 17. října. a každé pond. týdn! trh.

Budějovlce (Budwein) ty pondělky: 1.
po 3 Krállcb, ?. po Božím Tele, 3. po
nnroz. P. Marie 4. na sv. Martina, vesměs
po 14 dní, totiz 8 dní před n 8 dní po
jmenov. dnu. Týh. trh ke! pít.; hnidy
čtvrt. : sob. týdní trh a ve čtvrtek trh
kenč &.h0věll &jiný dob.

Bndňnny (Budňan)l.dne ! dubna,2. vestř.
po naroz. P. Marie a. na av. Voriílu.
Padne-li !. nebo 2. jarmnrk na neděli
anebo na. met—ený svátek, odbývá ee
příštího dne.

Bud 'ně (Budín), !. v outerý po Hromni
cích !. v out. po sv. Antonína Pad., 3.
v pond. po Marii Sněžné, 4. out., po sv.
Václavu, 6. po uv. Krišpinu.

Bukovsko, 1. na. sv. Vojtěcha, 2. na sv.
' Mnjdalenn, 3. na. rv. Hull, 4. na.

av. imena, 6. v úterý po av. Petronile.
(Kdyby ji padlo na. út., tedy v týž den.)
Týdni trhy na doh. luždou 50h. od sv.
Šimona až do ev. Havla.

Buňkovlcc (Puechowitz),výr. : dob. trhy;
1. v outer-ývpřed nv. Duchem, 2. v out. po
jménu P. Marie. 3. ve čtv. před av. Knteř.

Bydžov (Neubidachow) výr. n dob. trhy:
!. v !. stí-. postní, 2. v out. po nehod.
svět., 3. v út.. ten týden po sv. Jiljí, 4.
v out. před ev. Havlem, 5. v út. ten týd.
před mr. P. Dobytči trhy vždy ten den
před jenu.
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Bystrá (Byetrau) výr. a dob trhy 1. ve
střed. po Septuag., 2. ve utře. po Quasim.
3. dne 4.. srpna. 4. stř. po rv Mat. 6. ve
stř. po av. Ondř.

Bystřice. !. dne 24. únor., 2. dne 23. dub.
3. dne 29. arpna, 4. dne 28. října., 6. dne
25. iíatop.. 6. dne 29. pros. Připadne-li
některý jarm. na eob. neb ned., odbývá
se příští pond.

Bystřice Nová, ty středy: !. po Litare,
2: po Mieerikordia, 3. po ev. Pot. a Pav.
4. Be čtvrt. před av. Bart.. 5. v v lpond.
po av. Mich., 6. na av. Kat., 7. na av.
Tománe. Připadne-li jeden : pouledních
dvou jarmarkd na ned., odbývá ee nejbl.
pond. na to. Trh na dobyteh: 1. po av.
Petru & Pav., 2. první út. každ. měsíce
od p0č. jara a! do aačdtku zimy. Týh.
trh kud. út., padne-li na ten den svit.
odbývá a. násled. etředn.

Byšice (Biechitz), !. ve čtvr. před Marií
něžnou 3. pond. před pov. av. hříie, 4.
ve čtvrtek před ev. Martinem.

Cerekve Dolni, ty pondělky: 1. po ev.
Joe. 2. po sv. Jakubu, 3. po lv. Havin.
4. po ev. Lucii.

Cerekve Horni, !. ve etředop.2. na av.
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. míří
4. na av. Llnh. 6. lintop.

Cerekve Nová, 1. první .tředu v postě,
?. na sv. Matouše.

Cerhenlee l. na av. Matěje 2. na sv.
Vojtěcha, 3. na av. Víta, 4. na svatého
Václava. Týh. trh haldou středu.

Cerhovice ty čtvrtky: l. druhý v postě,
2. čtvrtý po Velikon., 3. před ev. Petr.
a Pavl., 4. po av. Václavu; kal. outerý
týdui trh.

Cetvlna (Zettwing), !. druhé pond. po Ve
likonoci, 2. v pond. před ev. Martinem;
trh na chléb každý outerek.

Cvikov (Zvickan), iarmarky ty pand.: 1.
po ev. Valent., 2. po B. Tele, 3. po po
výieni ev. kříže, 4. po ev. Alžbětě. Týd.
trh každou středu na. obilí, len, přízi a
na rozličnon potravu.

Čáslav, ty pondělky: 1. třetí v postě, 2.
po ned. anilate, 3. po rv. Pot. a Pavlu, 4.
po nenebev. P. Marie, 5. ve čtvrt. po ev.
Lidmila, 6. v pon. po ev. Havl., 4. trhy
na koně: 1. out. prvním dnu poutním
2. dne 22. a 23. čt., 3. ten den po av.
Prak., 4. v out. po ev. Barb. Trhy na
rozl. dob : 1. den po av. Pot. a Pav. 2.
den po naneh. P. Marie, pak kazd. atř.
a pátek? po 3 krilích, po Reminiacere :.
Jubildte.

('natoloviee 1. ten den po 3 krdlich, 2.
na av. Vita, oba : dob. trh., 8. na av. M.
Majd.. 4. na den po nar. P. Marie. Pa
dne-li jarm. na ned. neb amdcený svá.

_ tek. tedy se odb. na všední den před tím.
Cechiice. výr. & dob. trhy: 1. na obrdc.

sv. Pavla, 2. v pátek před evatod. ned.
3. na av. Wolfganga.

Výroční trhovč vČeehdch.

Celakovice výr a dob. trhy: 1. po sv. 3
králích, 2. po neděli Kantate, 3 po nv.
Anj. Btrdici, 4. po ev. Havin.

Čermná (Lenkeredorf),ty pondělky: 1. po
slední v měchi květnu, 2. po ev. Havin,

_3. před ev. Mikulášem.
Cernošin, !. v pon. po hromnicích,2. na

sv. Jiří, 8. na sv. Michala. Trhy na do
bytek od sv. Jiří a! po lv. Mich. 1:1.th

_ponděli.
Cemoviee, výr. a dob. trhy: !. na av.

Blaieie. 2. na zel. čtvr. 3. v pon. před
nanehevet. Pine, LV pond.před B. Tělem
6. na av. Prokopa, 6. ve etř. před pov.
av. kříže, 7. na av. Tete-ii, 8. den po
ev. Leopolda. Každý čtvr. týdní a dob.
trh .

Česiiyn, 1.v pon.přednanebevatJ'dnč, 2.v
pond. po ov. Petr. a Pavlu., 3. dne 2. ll

, otop. Týh. trh kařd. stř.
(Jistá, 1. v out. před Valik., 2. na sv. Víta,

3 na av. Anna, 4. na av. Kateř., Týdní
trhy na potravní věci, dříví a uhlí ma.
pondělí.

Dašice 1. na den sv. Školaat., 2. v pon. po
Kant., 3. na ev. Víta, 4. v out. po ev. Ja

kubu, 6. den Žoředlv. Michalem, 6. na av.Lucii. Koňak trhy: ve středu po sv. 3
králich, 2. ve středu po Jubil., 8. ve stře
du před av. Jakubem, 4. ve středu po po
výšení ev. kříže, &. ve středu po svatém
Martinu.

Davle, 1. ve čtvr. po ev. Fil. :. Jakubu, 2.
dne 11. července, padne—liv sob., drtí se
příští pon., 3. večtvrt. po av. Bart., 4. ve
stř. po ev. Baheli.

Děčín (Tetechen), ty pondělky: 1. po nov.
roce, 2. po av. Fil. a Jak., 3. po nanebeva.
P. arie, 4. poslední v říjnu; vřdy po 2
dní. ýhodní trh na přízí,obilí a potravní
věci kal. pon. & stř.

Dešenlee, !. 5. dubna, 2. 16. srpna, 3. 2.
prosince; každou středu trh na obilí a od
sv. Josefa až do sv. Marka trhy na dobyt.
kud. středu.

Deštná, 1. na av. Vojtěcha,2. na rv. Jana
Křtit., 3. na sv. Jakuba, 4. na av. Bartol.,
&.na av. Šin-. a Jnd., 6. na av. Barb. Trhy
!. v out. řed Vánocemi, 2. v ent. před
Vellkonocť Týhodní trhy na dobytek od
av. Joaet'a at do konce října každou střed.
Padne-li na ntředu nějaký avdtek, nedrží
ee žid. trh.

Divišov, výr. : dob. trhy ty čtvrtky: 1. na
tučný, 2. na zelený,'3. před nod. Quaaim.,
Lpřed av. Vítem, 5. před ev. Bartoi., 6.

řed ev. Vdcl., 6. před av. Mart., 8. před
dnocemi.

Dobřany výr. a dob. trhy ty pand.: 1. p.
Jndika, 2. po Kantůte, 3. po av. Mark.
4. po nu. P. Marie, po lv. Mikuláši.

Dobříš, 1.'ve čtvrt. po popel. stř., 2. v pon.
po av. Troi., 3. 13. července, 4. na den
sv. Mich., 5. na dušič., 5. na av. Tom.



Výročnítrhové ' Cochar..

Dobrovice (Doubrewits), ty středy: [.
Kuutete, 2. po ev. BartoL, 8. po ev. V .
4. po vi. Bvut., &. před třemi králi. Na
vřolitd zboží : dobytek.

Dobruška, !. v out. po ev.Matěji, 2. v út.
po bílé ued., 3. v út. po svatod. nitc.,
4. ' út. po ev. Jakubu, 6. ten denpo ev.
Václav. (padne-li jarmark ua eob., drží
co v poud. na to), 6. ve čtvrtek po sv.
Martinu bilkupu. Trh ua dob. před po
lednem jermukd. Týdul trh každé out.
na obilí, lultčniee, len : "li, puk u: i'md
potravní věci : nářadi oepoddřelré.

Doksy (Hirechberg), 1. ve středu po očiši.
P. Marie. 2. po ev. Fil. . Jakub. 3. v pon.
po ev. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
Marie.

Domůin ty outerky: 1. předkvót. ned.,
2. na rvetod., 3. po ev. Bortel., 4. vpoud.
před ev. Havlem; každý outerý trh na
dobytek.

Domatlice (Teun), 1. ve středu po ev.
Dorotě, 2. na ev. Anton., připadne-li na
ned., tedy Hiti poud. 3. v pond. po ev.
Anjelu Suizei, 4. druhý čtvrt. po ovat.
Merduu. Týh. trhy ve středu na obilí a.
ve čtvrt. na dob. po celý půst

Doupov (Duppuu), 1. ve čtvrtek po sv.
Michalu, 2. v pon. po Olmři,3. duell'l.
květ., 4. v pon po ev. Alžbětě. Dvu trhy
u: dob. drží se druhého viedniho dne po
poel.'ja.rm. Týh. trh každou středu.

Dub Ceský (Bohm.Aichu), ty outerky: 1.
před. bromu., 2. před velkou., 3. před ev.
Duch., 4. př. ev. Bart., 5. př. ev. Havlem,
6. po prvnim pon. advent.

Dubu (Doubu) 1. nu ev. Joe., 2. v out. po
ev. Pet. : Puv., 3. v pon. po ev. Huvlu,
4. 2. poud. v sdv. Padne-li sv.Plevlu na
ned., tedy se drží trh příští poud.

Dubeč, ty pond.: 1. po Brown., 2. po ev.
Jiří, 8. po ev. Petru : Pavlu, (. po ev.
Huvlu.

Duchcov (Dux), 1. ve stř. po ]. ued. post.,
2. na sv. Víta., 8. nev. Bortel., 4. v pon.
před vě. Svat.

Dvořišiě Dolni (Uuterhuid), !. v outerý
před ev. Duch., 2. os ev. Mich.

Dvořišiě Horni (Obuhaid), !. u: ev.Jan.
2. v evatod. out., 3. na ev. Mich., 4. na
sv. Jana Ev. Týh. trhy hl. stř. od 1.
květ. až. do poeL záři.

Dvory Nové (Neuhoi), Luu den obrdc.
ev. Puvl, 2. ve čtvr. před Judih., 3. ve

před nv. Duch., 4. na sv. Annu, 5. v
pond. před ev. Mutouš., 6. u: ev. im.
: Jud., 7. na sv. Tomile. Týh. trh. kazdý
autorek na obilí A rozličný dobytek.

Dvůr Králové (Keni 'nho , výroční :
předcházejícími trhy džbytčpmi: v outerý
1. před hromuicemi, 2. před květuou
nedělí, 3. před. ev. Duchem, 4. před ev.
Wheaton, 5._'předev. Mutouiem, 6. před
vdemi S i, 7. před ev. Tomuem ' týh.
trhyuaohilíupřidvoutuveo tu.
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Blaustein. Výročnítrhové na dobytek:
obilí: 1. v út. evatodului, 2. na sv. Ven
delína. (20. řiinn), jeetližeby tento pod.
trh na sob. ueb ued. připadl, odbývá se
příští pond.

Fullmov (Fulkeneu), ]. v pond. před ev.
Duchem, 2. v peud. po ev. Jak. větším,
3. na av. Mich., trh na dob. 3. ponděli
každého und-íce. Trhy na obilí každý
týden v pátek.

I'ieiuen, l. v pond. před.uanebevetoup.
Pinč, 2. druhé pond. po ev. Michela.

["l'idlnnd, 1. v pondělí po hromuic. 2. po
ned. Rogate, 3. v pond. po ev. Bortel.,
4. v poud. po sv. Šim : Jude.

I'rlmburk (E\riedherg). Výr. trh mt ev.
Annu. Týdul trhy, pak na dob. . obilí
každý úterý.

Georgswaldc, (v kraji Litoměřick), !. v
pond. po povýš. ev.kří£e. ——2. u: !. poud.
po ev. uujelu etl-Mei. Každý ůterek týdn!
trh na přízi.

Grufenrled výroč. : dob. trhy ty pand.
]. po Boi. těle, 2. po naraz. P. Marie.

Hablzy (Habera), dobytčí trhy: 1. ve středu
po Jměuu Ježíše, 2. ve čtvrtek v poctě,
3. ve čtvrtek v etředopoeti, 4. ve středu
před Velikouoci, 6. ve středu před ev.
Duchem, 6. v út. po ev. Janu Křtit.,
7. po ev. Jak., 8. ve stř. po uuuebev. P.
M., 9. ve čtvr. po povýšení ev. kříže,
10. ve středu po av. Lukáši, 11. ve čtv.
po ev. Felixi, 12. ve čtvr. před vánocemi.
Připadne-ll u: poud. svátek, odbývá se
v úterý.

Hanšpach, l. v pondělí masopustní, 2.
dne 2. květnu, 3. v pond. po navštíveuy
P. Mur-iq 4. v poud. po ev. Šim. aJudě,

Hartmanice, 1. ne evat. Vitáliše, dne
28. dub., 2. na ev. Kateřinu; týh. trh.
na dobytek : rozličné věci každý pátek

Bojda ta pou.: 1. po uv. Jiří, 2. po ev.
Vítu, 3. po umebev. P. M., 4. po ev. Vicl.

llaeiovu (Realm), ty pon.: !. po sv. Jiří.
2. po 18. červenci, 3. po třetí ned. v říjnu.

lieinrichssrtlnu l. v poud. před ev. Ju
uem Křit., 2. v pondělí po ev. Havle.
Trhy na dob. vždy ve 4. poud. v hald.
mdeini.

lícnice, l. u: sv. Eleonoru 21. února.,
2. na sv. Antonína Ped., 3. u: sv. Tokiu
23. září. Každý !. čtvrtek v měeici trh
nu dobytek, vlnu, přízi :! len.

Hlinsko, výroční trhy : předcházejicimi
trhy u: dobytek ty středy: 1.první po ev.
Apolonil, 2. první po sv. Víta, 8. mi
po ev. Bortel., 4. ten den př. ev. L em.
6. první po Velikouoci. 6. ve středu po
sv. Jiljí. Dobytči hh ee odbývá vědy
řed iurmurhem.

ll nboků (Fraueuborg).Trhy na kouč: hov.
doh., l. druhý čtv. po velikou., 2. vout.
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před ev. Bertol., 8. v out. po sv. Šin. :
Judd. Tyh. trh každý outer-ek.

Hodkovice (Liebenau), !. v pondělí po
neděli Litera, !. 1. května, 8. v úterý
po sv. Prak., 4. v pond. po ev. Vavř.,
5. v pon. po ev. Matouš. 6. na. sv. Mart.

Holice trhy výr. na koně & hovězí dob.
ty pond.: !. po jmenu Jelíle, 2. po první
ned. velik., 8. před. navštiv. R. Marie, 4.
po povýi. sv. kříže, 5. po ev. Mik. Týd.
trh každý čtvrtek na obilí, zeleniny, len
pldtno, drůbet . j.

Hora Anjelskh (Eng-cihlu), výroční &
dobytčí trhy ty pondělky: !. po Litare,
2. po ev. Trojici, 3. po ev. Anjelu Strážci,
4. první pond. v Adventu.

Horn Březová (Bírkenberg),výr. trhy: 1.
druhý čtv. po 3 Král., 2. dne 14. kvdt., 8.
dne 31. července, 4. dne 15. října. Týdni
trh každ. pond.

lion Rosová (Amachelberg),1.na velikou.
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
čtvr. po 'menu P. DL,4. v pon. po ev. Barb.

lion různá (SchUnberg), ]. prvni
pondělí v postě, 2. v outerý před veliko
nocí, 2. den před. svet. Jan. Nap., 4. v ou
ter-ý před ev.Duchem 6. denpo nanebevuetí
P. Marie, 6. na av. Kateřinu, 7. v cute
před vdnocemi, jestližeby 2., 6., neb ,
jar-muk na. ned. anebo na srát. připadl,
odbývá. se příštího dne v týdnu.

no? Kutné (Kuttenberg), vy'r., koňské& obytčí trhy: 1. první ponděli postní, 2.
v pond. po Kentute, 3. den po Božím Těle,
4. v pon. po ev. Matouňí, &. v pond. po
ev. Martinu, 6. v pon. po sv. ignici Loj.

Hore sv. Kateřiny (Katharinaberg), 1.
dne 2. července, připadne-li toho dne ne—
děle, tedy den na to, 2. v pond. řed sv.
Bartolomějem, padne-li na ten en sa
svěcený svátek, tedy příůtí den, 8. v
pondeli před ev. Havlem.

Bomtdoviee, 1. v outerý před Septua
geeíma, !. v outerý před květnou neděli.
3. ve čtvrtek před ev. Petrem & Pavlem
4. v den Borciunkule, padla-“by Pomin
kuie ne ned., tedy den na to, 5. v out.

ředev. Havlem, 6. nl ev. Barboru, pa
gie—Ebyna tento den ned., tedy příštího
dne. Každou středu trhy na dob., obilla
potravu.

Hoře nik, !. na sv. Blažeje, 2. na av.
Michala, 3. na sv. Martina biskupu.

Hořice (Horitz . ". Bertol., 2. na sv. Mer
tina bilk. Trhy nachlěb: l.deu před na—
nebevstoupen. Pine, 2. dne 23. prosince.
Týdní trh; na dob. od ev. Jiří si do ev.
Havle maý út.

Hořloe, ty čtvrtky : 1. po ev. třech Krdlích,
9. před kvétnou neděli, 3. před Rogete, 4.
po ent. Prokopu., &. ve čtvrtek před
ev. Bertol., 6. ve čtvrt. před er. Merti
nem; 7. ve čtvrtek před sv. Václavem,
den před tin " drtí vidytrb na dobytek.
hh na obilí kaldý čtvrt.

Výroční trhové v Čoebdek.

Hořovice, výroční . dobytčítrhy: i. dne
11. února, 2.v out. před květnou udělí
8. na sv. Jakuba a osmidenní lhůtou,
4. na povýšení ev. kříže, &. dne 29. listo
padu. Trhy nn kramář-akézboží: i. v eo
botu před kv. neděli, 2. v sobotu před vi
nocemi; týhodní trh každou sobotu. Pa—
dne-li některý jarmark ne ned., tedy se
odbývá \! nejprv příští všední den.

nory Kašperské (Bergreichenstein),1.
ve středu postředopostí, 2. v outerý po po
výleni av. kříže, 3. ve čtvrtek po Božím
Tělo, 4. v pond. řed ev. Mikulášem.

llory Malé (Adama eíheít), v pond. po
rozeslání apošt., 2. v pond. po Rafaeli,
připadne—lína tyto pon. svátek, odbývá
ee trh příštího dne.

Hory Matky Boží (Berg-steduU. L. P.),
i. v prv. pond. v postě, 2. dne 16. srpna.

Hory Nelžovske' (Silberberg), 1. třetí čtv.
po vclikonoci, 2. v pond. po ev. Přokopu
3. den po sv. Václ., 4. vpond. před ev. Luc.

Hostinné [Arnau],trhy výr. : dob. ty pon.:
1. po ev. Dorotě, 2. po sv. Trojici, 8. před
jmenem P. Marie, připadne-li na tento
den slavnost Nar. P. Marie, tedy přiit.
dne, 4. po všech Svntých; kai. out. &
sob. týh trh na hov. dob.

Hostomice, 1. v pon. po 3. Král., 2. na sv.
Matěje, 3. na den sv. Jiří n: vlnu, 4. v
pon. po sv. Prokopu, 6. ve stř. před
naraz. P. Mar., 6. ve stř. po sv. Václ. Na
rozličné kramai'eké zboží & dobytek ve
středu: 1. po ev. Jog., 2. po evatoduán.
evňtclch, 3. po ev. Petru & Pavlu, 4. po
Nanebevz. P. H., 6. po ev. Martinu, 6.
před Vánocemi. Kat. stř. týh. trh.

Hostouň (Bustan), 1. ve stř. před masop.,
?- ve stř. před velikou., 3. na ev. Jana
Křt., 4. na sv. Jak.. &.na e. : Jude.
6. ve stř. před Vánoc. Týh. trh každou
středu. Trh na koně od středy po ned.
Iuvokevít až do Božího Těla.

"Bořka [Gastdorf] ty outerky: 1. po Se
xagesíma, 2. po Kantate, 3.1)8evatodušní.
4. po neuebevzetl P. Marie, 5. před ".
Kateřinou.

Hradec Jindřichův (Neubau-),1. vprvní

pond. ' posté, 2. v lpon. po Enndi, 3. vpon. po nenebevz. . Marie, 4. v pon. po
ev. Havla; trhy na dob.: 1. ve stř. \!
třetím týdnu v postě, 2. ve stř. po Judika,
3. ve ltř. páty týden po velřk., 4. v pon.

o sv. Trojici, 6. ve stř. po sv. Václavu,
. ve stř. po ev. Kateřině.; tyhodni trhy

každou stř. : sob. Připadne-li svitek,
tedy den před tím.

Hradec Králové [Koniggrštz]ty outerky:
1. po 3. Králích, 2. po neděli Reminiscere
dili druhé v poutě, 3. po ev. Trojici, 4. po
nerez. P. Marie, po kud. 8 dní. Koňské

dob. trhy: 1. v pond. po ev. Fabiunu &
sob., 2. v out. ned. Remiuiec., 3. outerý
v palijový tý en, 4. ve středu po kříže



Výroční trbovd ' Get—bich.

vých dnech, 5. v ponifo sv. Trojici,6. den před naraz. P. arie.
Ilmdcc Nový [NenkoniggríltzL1. v and.

0 ". hoří, 2. ? pond.po ev. Pl pul
aknhn, 8. v pond. po ov. Vavřinci : 4.

v pondělí (po nv. Martinu blak. Oba trhy,výroční! obytčí započnou pospolu hned
: lůna. Týhodnl trh v úterý.

Hrádek Grottauj, !. 5. nedělí po Velik.
2. nedm týden po entodušnloh statcích.,
3. v pond. po av. Bartolom., !. v pond.
před ". Martinem.Týh. trh kald. pitek.

Bňdek Nový [Nenhrndek],1. ve stř. o
velikou., 2. v pond.po nanobov. P. ][ e,
8.na den Moudrosti; každé ond.týh. trh.

Hradla“ Mnichovo [Muncengr!tz],vý
roční e předchůnejřcímitrhy dobytém ty
čtvrt.: !. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po

velikou. 4. po Boiim Tein, 5. po romenění pins, . po sv. Vdchvu, . před
av. Martinem, 8. před vánoc. Každý čtvrt.
trh na obilí.

llrndlštč Choustníkovo [Gr-umu),1.ve
stř. po ". Jiljí, 2. ve Iti-.po všech Svat.;

h. trh kazdou stř. a sob.
lll'ndy Nové [Gmtzen !. v pon.po ned.

thare, !. na ev. M ulo, 3. v pond.po
první adv. ned. Kaldd out. trh na dob.

Ill-ob (Elatergrab), 1. v pand. o nivitív.
P. Marie, 2. na. av. Filip! a. nk., 8. tři
dní po pozdvíleni n. křtu, 4. na ".
Ondřeje apošt.

Hronov, ty out.: před 8 Králi, 2. po nv.
Jozefu, 3. ' kříž. týdnu, &. o sv. Bortel.
5. před všemi Bntýmí. ? “padnou nv.
Joe. nebo Bart. na ent., tedy toho dne.

Hroznětín (Lichtenstadt), ]. v pond. o
1.bez., 2.v pand.pojrnenanny Ma e.
3. druhé pond v adventě.

Hupolec, středy: 1. po nv. “lípu a
Jakub., 2. nahorupo ev. Adolm, 8. po
povýšen. ev. um, !. druhou po ev Kte
mentn. Týdnl trh kal. stř. — na dob.
potravu, len a přini.

Raninec, 1. na av.Filipa,a Jakuba, !. na
sv. Antonína, 3. na ". Rosnlií, 4. na sv.
Lnkuo. Týh. trh každou sob. na obilí a
how. dob. mezi nimiž i thnvnl trhy na
obchodnické abolí: [. v maaop. noh., 2.
na květ. ned., 8. v sob. po Botlm lee
4. v sob. ed vinco.

Jablonná ( abeí), ty pond.: I.po hromn.
2. čtyry nod. po velikou., 3. po ov. Jano
Eft., 4. pojmea. P. mu., 5. po sv. Katar.
Trhy nn vlnu: 1. dne 8. květ., zonu. říj.
Na dobytek: v pond. po mnel. neděli.

Taita? obilí a týdenní mas pondělí!
Jabllonec (Gablonz), ty pond.: 1. před

velikou., 2. před. lv. Duchem, 3. před ?
bratry, 4..před cv. Bnrtolom., 6. první v
října 6. před ev. Alžbětou. Týh. trhknz.

out. a se. na obilí, přízí, len njiné věci.Joch m hol, Jichymov (Joachimrtbaí),ty
pon : l. po hromnlc.,i. třetí v dnb., 8.
po sv. Markets, &.čtvrtý v model ..na.
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Jankov, ]. na nv. Behoře, %. den po “.
Janu Nep., 3. den po ". Petro .. Pavlu,
&. na ov. Bartolom., 5. na sv. Hart. bink_

Janovloc v Tabor., 1. dne 14.únor; 2
dne 31. květ., 3. dne u. am, 4. dne 13.
prosince. .

Janovu: v ČML,ty outer.: ]. &.ned
postní, 2. před ev. Janem_ & 9. po
jm. P. Marie, 4. před. “. Mart.

Jnnovlcb v Plzennkn, 1. na lv. Josefa, 2.
na sv. Jana KFL,&nan. ŠimonaaJnd.
Týdenní trh kai. pon.

Janovice Uhlířlké (Kohljanowitz), !. v
pon. po obric. ev. Pavla, 2. v pon. v
středop., 3. v out. volit.. 4. v pond.

o ajeveni ev. Mic ala, 5. na den sv.
Gita, 5. v pondělí před sv. Maří Magd.
6. " pond. po Anjelo Strážci, ?. v po'nd.
po sv. Havle. Týd. trh každé outer-ý.

Jaroměř, 1. druhý den “pouv.3 Krilích,
2. ve středu po nv. Duchu, a_v outer-ý
před uv. Bar-telem.,4. den po ", anln.
padne-li který na nedělineb"mg. drží
se o týden později.Týh. trh kudý pitek.

Jeleni Horni, 1. na sv. Josefa. 2. y
onterý po nv. Duchu. B. na sv. Jakuba,
4. na sv. Matěie, 5. v oaterý př Mar
tinem, 6. v pond. před Adamem aEvon.
Týb. trh na obilí každý ontorý.

Jeníkov Golčův (Gauch-Janina), tý
sďed : ]. Hromnicích 2. po ivč

sto i P. ŘS. před av. Janem Nap.,4. před Bol. čl., 6. ". Marketě, 6.
po av. Vichra. Týdní Šokkaidon středu.

Jeníkov Větrná Wndig-Jenikanl, 1.denpo sv. 3 Eri c .2. v pon. po sv.Jana
Nap., 3. na sv. Jakuba.. 4. druhé on.
po nannb. Panny Harla. 5. na sv 0
Mutina.

Jesenice Nathana. Výr-ocni n dobytčí
trhy: ]. v pon. p Velikonoeí, 2. ve
středu před svatým Duchem, 3. ' pond.
po mtdin Simonu a Jodd, & v pon. před
vánoci, 5. dne 11. zm.

Jlčin [Gitechinlr ty pondělky: !. první poHnanicích, poanilote, 8 poaJn..
4. před ev. anlenk. Trh na obilíiuos

anděli.
Jiremnlce [Starkonbach],ty panenky: !.

po jm. Jdiie, 2. předVelikou.,8. před".
Dnohem, 4. před sv. Jak., &.po ev. Bart.
6. před ev. Dlvilem, trvá. 8 dní, 7. před
Vdnoe. Týhod. trh na obilí, potravu, přízi
a plátno každ. středo.

Jíme [Enlau , vir. a d?. trh ]. poulid.v' ., ří ne- ' na av ted Ilo
aujaš';35.3.: am “k' '

Jllovi [Enle], !. v pon. po 3. Kruh-.h, 2. v
on. po Boz. Tělo, 8. na av. voor., 4 nl :.
ukue, 5. v pon. před sv. Kateř. : týhod.

trhy: 1. ve středu před Velikonod, 2. na

Jia'uToĚmě tha!n t. oorgen , ? dělí sv.
Jiří, z. v út po n.lJaggnKřtítfos. v
pon. po nar. . Marie, 4. v pon. po vleoh
Svat. Týh. trh kaz. pátek.

10'
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Jiřetin Dolni [Niedergeorgenthal],!. na sv.
Vojtěcha, 2. vpou. po Bol. tel., 3. v pon.
před svatým Matoulern, 4. na svatého
Mikuláše.

Jistebnice, ty pondělky: 1. po sv. 3. krá.
lich, 2. na av. Matěje, 8. po kvetné ned.,
4. po Velikonoci, 5. po evatod. evůtcích,
& na av. M. Majdal., 7. na av. Bartol.,
koňaké a dobytčí trhy po 8 dní; 8. v
pon. po ev. Matouš, 9. v pon. po vLSv.
Trhy na dob. každé bond. od sv. 3 král.
až do nanebevst. Páně.

Josefov čili Plesy [JosefstadtL !. v pon.
po zvůatovšni P. Marie, trh na koně a
hovězí dob., pak v út. a ve stř., potom
jarmark, 2. v end. po nv. Markétě trh
na koně hovězr dob., pak v out. & ve
stř. na to jarmark, 3. v pond. po ev. Vů
clavu trh na koně a hověal dobyt., pak
v út. 3 ve stř. na to jarmark, 4. v pon.
po početí P. Marie trh na koně a hov.
dob., pak v ůt. a ve stř. na to jarmark.
Týdni trh každý poud. a čtvrtek na obilí
a chléb. každý den menší trh na zele
niny a na jinou potravu.

Kacav, 1. na nales. sv. Kříže, 2. na sv.
Petra a Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na
sv. Martina. Týdni trhy: 1. den po hro
mnicích, 2. v pátek před květuou ned., 3.
na sv. Michala, 4. v patek před. čtvrtou
nedělí adventnl.

Kadaň [Kaadeu], výroční, koňské a dob.
trhy: 1. v pondělí po Judika, 2. po ev.
Janu Křt., 3. po pov. ev. Kříže, 4. po ev.
Barboře, každ. trvá 8. dni.

Bamberg, 1. na sv. Jiří, 2. na povýl. ev.
kříže.

Kamenice, 1. prv. pátek v autě,2 v out.
velkou., 3. den po ev. M. ajd., týd. př. a
den po ní, 4. ve čtvr. po nanebvut. Pane,
po 3 dni, 5. den po av. Věci., a. před
ním po 4 dni, 6. v pond. po vš. Svat.
a po něm jelté 4 dny. Týdni trhy každé
pon. nakoně, hoveal dobytek a roaličné
jiné abou. _

Kamenice česká hmiech-Kamnithty
pondělky: 1. pře ev. Duch., 2. po Por
ciunkuie, 3. před Havlem. Každý jarm.

2 dni.
Kamenice trhová, výr. a dob. trhy ty

:1. 3. postní, 2. pátý v poutě, 3.
na ze ený, 4. po sv. Prokopa, 5. po nar.
P. Marie, 6. po vů. Svat., 7. po početí
P. Marie.

Kamýk [KamalkL !. na sv. Aloiaia dne
21. června, 2. na av. Jakuba, 3. na sv.
Františka Ber. dne 4. října.

Kaňk [Gang], výr. trhy: [. ve čtvrtek
před květ. ned., 2. v out. před ev. Duch.
3. v out. před ev. BartoL, 4. ve čtvrtek
po ev. Havle. Na dobytek: 1. ve čtvrt
před jmenem P. Jellěe, 2..ve čtvrtek po
narození P. Marie, 3. před av. Market.
[13. července], 4. ve čtvrtek po svaté
Kateřině.

Výroční trhové v Čechách.

Kaplice, !. v pon. maeop., 2. na sv. Pro
kopa., 3. na av. Šim. a Jud. Týdni trh
kaz. sobotu. '

Karlovy Vary [Karlsbad],]. první středu
v dubnu, 2. první středu v měsíci říjnu;
trvá dva dni. Trhy na koně a jiný do
bytek, poslední pond. v červnu a připa
dne-li na zasvěcený svatek, tedy příští
den. Týh. trh. kaž. čtvr.

Kasejovice, výroč. a trhy na koně a ho
včzi dobytek 1. den po av. 3 Kriiích, 2.
v out. po Quasimodogeniti, 3. ve čtvrtek
před av. Duchem, 4. na av. Jak., 5. den
po sv. Jiljí, 5. na sv. Voršilu. Týdní
trh na dobytek každý kvatembr. pátek,
ve středu před zeleným čtu-them, apak
každý pátek po velíkonoci až do ve.
Svatých.

Katovice, první čtvrt. po hromnic., 2. na
Filipa a Jakuba, 3. ve čtvrt. po Vavřinc.
4. dne 12. pros.

Kdyně Nova [Nengedein], l. v pon. po
sv. 3 Králích, 2. druhé pon. po Valik. 3.
na av. Bartol., 4. na sv. Ondř. Výroční
trhy na neděle a na zasvěceně evštky
připadající odbývají ee příštího všedního
dne. Ty'duí a dobytčí trhy od 2. post
ního týdnu až do ev. Mart. každý patek.

Klrehenberg [v Chebském krajil dva
výr. a dob. trhy ve 4. pon. v březnu a v
říjnu. Dobytči trhy kaz. 4. pon. v ost.
měsících.

Kladno, ty ponde : 1. po obrác. sv.
Pavla. 2. po ev. ítu. 3. po ev. Václav.

Kladruby [Kladrau], 1. ve středu před
květuou ned., 2. v pon. po B. Tele, 3. na
av. Jak., 4. na sv. Matouše.

Klášterec [i(ltieterlel, výr. a dob. trhy ty
pondělky: 1. před hromnicemi, 2. před
ev. Johannou králov., 3. před ev. Barto
lomějem, 4. před svatým Martinem. Při
padne-li na ten den evitek, odbývá ae
trh o osm dní dříve. Ty'hodni trh kazd.
stí-edn.

Klatovy.. ty outerky: ]. po obrácení sv.
Pavla, 2. po Okuli, 8. po neděli Kan—
tato, 4. po uvatém Kilianu, 6. po sv.
Jiljí. 6. po sv. Alžběte. _

Klenčí [Klentech], 1. na av. Matěje, 2. v
outerý po svaté Trojicí, 3. na svatou
Lucii. Týdní trhy po celý půst; trhy na
deb.: každý outerý od postu :: do ev.
Martina.

Klomin,Výroč. trhy: 1.vpond. po Hromn.,
2. třetí pond. v květnu, 3. v pond. po
Panně Marii Sněžné, 4. vpond. po všech

Svaáých. Hlavni trhy na dobytek: !. vpon . po květné ned., 2. v pond. před
av. Janem Křtit., 3. v pond. po av. Vá—
clavu, 4. v pand. před štědrým večerem.
Týdenní trhy každé pond. .

Kněžomost (Fliretenbruck).Výročm trhy,
trhy na koně, hovězí dobytek a kramař
eké zboží: 1. druhé pouti. po ev. Fab. &
Šob., 2. druh! pond. v postě, 3. v pond.
po Velikonoci, 4. v pond. před Navštiv.
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P. M., 5. v pand. před Nauebeva. P. M.,
6. ' poud. po Jmenu P. M.

Knin Nový (Neuknín), 1. poalední muop.
čtvrt., 2. v pond. po květné ned., 3. na
sv. Víta, 4. ve čtvrt. po sv. Vavř., 5. na
av. Ludmilu, 6. v pond. před ev. Havel
ekým posvícením, ?. na av. Barboru

Koceng n (Goaaengrun). 1. v poud. po
páté u li masopustní, 2 v pond. před
ev. Vítem, 3. druhů ůter. v říjnu, 4. prv.
poad. v prosinci, 5. v pond. před ňtčdr.
dnem. Trh un dobytek druhé pond. v
měsících lednu, únoru, břeanu, dubnu,
listOp. : prua.

Kolešov (Kolouchowitz),výroční : dobyt.
trhy: !. v út. po ev. Joa., 2. ve čtvrt.
po av. Autenínu, 3. ve čtvrt. po av. Mn
touňi, 4. ve atř. po sv. Martinu.

Kolin Nový (Neukolin). Trhy výr., dob.
& konaké: 1. ve čtvrt. po av. 3 krilích,
2. v pond. maeop., 3. v pond. po Wito
atech, 4. nl. sv. Aut. Pad., 5. v pand.
po av. Bartolom., 6. na sv. Frant. Set.,
7. v pond. po av. Ondř. Týdenní trhy
na obilí, dříví, potravu a drůbež ve atř.
: v pitek.

Kellner. Trhy vyroční a na dobyteh: ].
v pond. po druhé ned. postní, 2. na av.
Fil. : Jak., 3. na av. Vavř., 4. na av.
Ondř., 5. v pond. 3. téhodne v poste.

Knlovec ('Kolautachen). 1. ' út. velikou..
2. na av. Jana Křtit., 3. v pond. před
av. Havlem. Týdní trhy: !. druhé pond.
po Velikou., 2. druhé pond. po av. Mart.

Kopidlno, 1. ve stř. po pašijovérn týdnu,
2. na av. Prak., 3. ve atř pred Neroo.
P. M., 4. ve stř. před Poč. P. M.

Kostelec Černý (Schwarz-Kostelem),1.
' pond. po ned. Rogáte, 2. na av. Janu
Křtit., 3. na av. Mich. archanděla, !. na
Poč. P. M.

Kostelec nad Labem (Elbekostelatz)
Trhy výroční, na koně & dobytek v út.:
1. před av. Matějem, 2. před nalez. ev.
kříže, 3. před sv. Vítem, 4. před sv. Jak.,
5. před povýšením av. kříže, 6. před av.
Šim. a Judou. Každou aob. se odbývá.
týdnl trh na rozličnou potravu. _

Kostelec nad Orlici (Adlerkosteleus).
Trhy výr. spolu na koeé &dobytek vždy
téhož dne dopoledne: 1. na av. DOrotu.
2. ve čtvrt. před květnon ned., 3. v pond.
po Nanebevet. Páně, 4. na sv. Bertolom.,
5. na sv. Karla Borom., 6. dne 17. čer
vence. Týdni trh každé poud.

Kostelec u Náchoda, 1. ve čtvrtek po
Jmenn Ježíš, 2. v pond. po Poč. P. M.
3. ve čtvrtek před první ued. v květnu,
4. ve čtvrt. po ev. Matouši. Každou stř.
týdní trh na obilí, přízi & potravu.

Kouřim. Trh výr., pak na koně l. na do
bytek: !. v pond. po novém roce, 2. v
pond. po kvěmé ned., 3. v pond. před
avatodušuími svitky, 4. na av. M. Majd.,
5. v poud. po Narex. P. M., 6. v pond.
po ev. Kateř.

149

Kozlnnl. 1. ve čtvrt. po Velikou., 2. ve
čtvrt. po rv. Duchu, 3. na sv. Vuvř., 4.
na sv. Matouše na dob. a zboží. Týd.
trh každý ůterek.

Krůllky (Grulich), 1. ve čtvrt. př. Hromn.
?. ve čtvrt.. po Velikon., 3. ve čtvrtek
po ev. Anně, 4. ve čtvrtek po av. Luk.
Týdní trhy každé pond. na obilí, len :
lněnd temeno.

Královice. Výr. trhy, pekna koně a na.
dobytek: 1. v pond. po první ned. po
Velikou., pak ty čtvrtky: 2. před ovat.
Duchem, 3. pred av. Annou, 4. pred nv.
Lidmilou, 6. po sv. Bernardu. Každý
čtvrt. trh týdenní.

Královice Dolni, trhy výr. : na dobyt.,
1. ve stř. po sv. Vojtěchu. !. na av. Jana.
Křtit., 3. ve stř. před Marii Bněžnou, 4.
ve stř. před cv. Vdml. Týdni trh každ.
středu.

Kralupy, l. v ůtery po Velíkon., 2. ve
stř. po 'poud. před Nerez. P. M., 3. dru
hé pond. po všeobecném posvícení. Týd.
trh každé út. na rozličnou potravu.

Kraslice (Grulitz). Výroční trhy: l. prv
ní pond. po av. Janu Křtit., 2. druhé
pond. po av. Mich. Trhy na dobytek
každou 8. stř. každého druhého měníce.

Křinec, 1. na tučný čtvrt., 2. ve čtvrtek
po 017.Duchu, 3. ve čtvrt. po av. Bar
tolom., 4. ve čtvrt. po lv, Knteř.

Kříveoudov 1. v pand. po av. Jiří, 2. v
pondělí po sv. Jiljí. Týdny trh každé
pondělí.

Krucemburk (Kreuzberg), výr. ; dobytčí
trhy a osmidenní svobodou: 1. v pond.
před Emmu., 2. v pond. před květnou
ned., 3. v pond. po Nanebevat. Páně, 4.
na av. anř., 5. v pond. po ev. Vid.,
6. na av. Kat. Týdm' trh každý čtvrt.

Krumlov Ceský (Behm. Emmou), 1. ve
čtvrt. v atředopoatl, !. ve čtvrt. po Bo
žím Tele, 3. v pond. před ev. Havlem,
4. nl sv. Kat. Trhy na dobytek od av.
Jiří až až do ev. Havla každ. atř. Týdm'
trh po každé ve ltř. : v sob.

'Krupku (Granpen),řddv pond. po květ.ned., ?. v pand. p av. Duchem, 3. v
pond. před lv. Mich., 4. v poud. před
rv. Martinem.

Kryry (Kriegeru), výr. : dobytčí trhy: 1.
ve středu po ned. Lettre, 2. ve čtvrt. po
Kantdte, 8. ve čtvrt. po povýšení av.
kříže, 4. na av. Bohumíra (dne 18. list.)

Kunštát (Kronetadt), trhy výr. : na do
bytek: 1. poslední pond. v dubna, 2, v
první pond. v srpnu, 8. poaledni pond.
v říjnu.

Kunžůk (Kbeigeeck), 1. v pand. po Hmm.,
2. v pOnd. po ned. Miaenkordia, s. v
pond. po av. Matouli, 4. na. den po všech
Svatých. Trh týhodní : na dobytek kaž
dý čtvrtek.
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Knntvert, Kuhn 1- 0 "—Jiří. 2-"0
. ili. prosince.

£Hůhnerwneeerl, výroční trhy
: i. v pond. paoVelikonoei, 2.v pond. po Bv. Duchu, . ne ev. Jena

nn., 4. v pondeií po nanebm. P. Marie,
5. v pond. po lv. Havin, 0. v out. před
n. Tomlěem apošt. Radon etředn týh.
trh na dob k : rozličné krdmake zbozi.

Kynžvart KonigrwnrtL výroční dobytčí
: kohakótrhy:1. na sv Josefa,2.1 pod.
poemlark 3.1 odpado-ohen
tých. Trh na. e dh gui“
Trh na obilí keldý čtu-uk.

kronn [Lendakron], 1. v pondělí po
3 Kruk-.h., 2. v out. po ned. Jndike, 3.
v út. př.ev. Duch., t. u ". MaříMláde
ienn, &. v out. po n. Matouli. Trh na
koně .. doh. ten den před Výr. trhem
Týdenní trhy na obilí, len,příni, putna,

Lkátíon etředn.
e e 1. v out. po nedeli Beptuqeum' :,2. den před nenebevatonp. P ne, 3. den
před ev. Maří Majdelenou, 4. v 0 po
sv. Jiljí, o. ve čtvrtek před ev. Her em.

Lestkov, !. dne 19. března, 2. dne t. čer
vence, 8. dne 6. září, 4. první pon. adv.

Levín, na. sv. híetonře Evang.

Lzenlce [EbenitzL 1. ne ev. Fabien aebeetinna, 8. na av.Jíiií, týh. trh každou
středu. Trh nn přízi na ". Llnherte.

Libeň, !. v út. po ev. Matčii,2. po ev. Troj.,
8. po ev. Bartoloměji :. 4. W. Šimonn

. Juda Týdenní trh každfzntečríý.Liherec _[BeiehenbergLty pond ky: !.
po bílé neděli, 2. před ev. Vítem po 8
dní, 8. po nerez. P. Marie po 8 dní, 4..
v pond. a v outerý po Stí neděli v říjnu,
a. v pond. a \? outerý před první neděli
adventní. Trhy na vinu: !. ? onterý a
ve středu po ev. Duchu., !. v outerý a ve
středu po ev. Michala. Trhy na dobytek:
!. v eob. př. bílou ned., 2. v eob. 8 dní př.
!. ned. Adv. Týh. trh kal. pon. & čtvrt.

Libědice, výr. &dob. trhy: l. v dt. po kv.
ned., 2. v út. po ev. Vlci. Připadne-li
jarmark na avítek, tedy ee odbývi. v
n “prvpm den všední.

Lišice, l. v pondělípojmenu Pdna Ježíše,
2. na popelodní atředn, 8. v pand. po ev.
Jenn Nap., L v pond. poev. Prokopa, e. v
pond. ponanebvz.P. Meri., Base".Hevla,
připadne-li ten den v ned., tedy vpon. onto.

Liblín, ty pondělky: l. po Litera, i. po
sv. Filipu : Jakubu, 8. předBoi. Tělem,
&. po av. Jiljí, 6. před ev. Martinem, po—
kladů spolu trh na dob.

Libochovice !. v úředopontí,aten den
přednanebewt. Pinč, 3. ne ev. Bertolom.,
(. ve středu po ev. Václave., A. tu etř. po
ev. Martinu. Každou středu týh. trh.

Libouchec [Konígewelde]v hitom., výr. :
dob. trh: 1. v n.př. muopmed., !.v pon.
před "Jen. R., a. v pon. po nar. ?. M.

Lihůtein [UebenateinL !. v pond. po

Výrodnřtrhoví v Čechích.

nevřt. B. M_u'iq :. v pond. po Milada!
ned. evetodnlni.

LipaČeskágdm-Leila.. , 1.vecm.tek po ev. rkete, 2. ve po ev.
Martinu, ohe po 8 dní. Připadno-ll ev.
Markety neb ev.Martína.na čtvrtek, začne
trh téhož dne. Trhy na. dobytek: ty
středy: 1. o etředopoetí, 2. po Bot. Tělš
8. po ev. artolomčúi, (. po ev. Mutina,

Li lýkdedíni- nake hvčaí hypn ce, výročn , ko , a 0 tr
ty pand. i.. po ev. 8 Kriiích, 2. po Jndlkn,
3. po ev. Petru a Pavla, 4. před ev. Havl.
5. ve stř. po ev. Mart., 6. v pon. př. Vince..
Trhy na vlnu: 1. na. " Floriana., & v

pond. před ev. Havl. Trhy na dobytek:. kežd pond. od 8. ledna! do 9. lietup.
Týdní by každý pitek po celý rok.

Lišov, l. na velikonoční outerý, 2. na ev.
Bartoloměje, 8. na. ev. Ondřeje. Týhodní
trh ve čtvrtek.

Llicň, !. ne čtvrtý pondělek o novém
kace, 2. ve atředu před ev. Duc em, 3. na
ev.Maří Maid., 4.ve utředn ředav.Vdciav.,
6. na gv. Alžbětu, těd vi trh ne dobyt.

Litomerice [IěoitmešitlL ty 3porad.!. p:Sex nám:, po entete, . ponene .
P. Budeme,4. po ev. Knteňně. Týdni trh
v sobotu a v outerý.

Litomyšle, Ldne 27.1ednanur. Chrieo-t.
— 2. dne 7. květ.na.ev. Staví-L —-3.dneb.
září na ev.Vikt. -4. dne 8. lietop. na sv.
Leonarda. _Kdyby některý z těchto trhů
připadlna pátek, na sobotu, na neděli nebo
avit., odletí eenapříetí ňterek. Trh dobytčí
jest o den dříve; padne-li výroč. trh na
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
Týdní trh hald. eohotu.

Litvinov [Oberleutenedori], 1. ve středu
předkvětnon ned., 2. na ev.Maří m;
lenu, 8. na sv. Mich., 4. v pon.portech Bv.

Lochovice, 1. na. ev. Řehoře, 2. v pon. po

ev.Jnn. Křt.8. na ev.lat.,? na.emise::Loket h en,1.nnaelen čtvrte tr '
na (311%,02: dhe !. května, 8. první etř.
v zíří, &. na ev. Mutina, 5. ve čtvrtek
před Vinocemi, pouze na. chléb.

Lomnice, v Bod. 1, na ev. Jiří, 8. na ev.
Jenn KH... 3. na av. Mičhaie.

Lomnice, v Jičín., 1. 2. čtv. poutní, 2. ve
č ek před ev. M. Majdaienou, :. před
ev. imonern a Jndon. Hlavní trhy na
dobytek a jiné věci 1. ve čtvrt. po jm.
Jem., 2. 8 dní po nanebevet. Pinč.
Týdni trhy ketdý čtvrtek.

Loun , výroční : dobytčí trhy; i. ve etř.
př tučným čtvrtkem, 2. v pand. : v
ont. před nenebevetonp. Pine, 8. ve ltř.
po narox. P. Marie po 8 dní, 4. ve etředu
e ve čtvrtek po av.Šimonu a Jude, při
pedliby na dny 2.. a &.jarmarku mvi
cený svitek, odbývají ee příltí vi. den.

Louňovice, ty č 1. před ev. 3.
Ezili. 2. před ev. řem, 3. před ev.
Vojtěchem, &. na. sv. Víta., 6. na ev. Keř!
hínjdnienn, 6. ve čtvrtek před av. Barto—
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umějen, 7. před rv. Václavem, 8. na av.
Lukáše. 9. u: sv. Barboru.

lmvoalcc [InbeeicL ty pondělky: l. po
Litex-e, 2. po IV.Troi., 3. po narex.. ?. M.,
L po ev. Barboře.

Lubenec [IaubenzLvýročníndobytčí trhy :
l. 2hý pand. po hromnidch, 2. ve etředu
před ev. Vid. Týd. trh kud. út. . pát.

lmknvlce. ve etředn po ev. Jiří. Týhod.
trh kladou středu.

Iulie, výr. & dob. trhy: !. ve středu před
ímen. Ježíš, 2. ve etř. po 3. ned. postní,
3. ve etředu před nalepen. lv. křik. O.
nn ". Antonina. 5. ve etl. Řad povýů.
ev. křue, 6. dne !. lietop. Trh u obill
haldou sobot-n.

Lyeů, ]. v pond. po 4. ned. postní, 2. v
pond. po ev. Filipu : Jakubu, ?. v pond.
po etětí ev. Jan.., 4. u_čtvrt. po ".
Jenn Eft., . kdyby připndl na ten den
svátek, tedy v út. před ev. Janem Křt,
&. ve čtvrt. před ev. Hsvlem, 6. v pon.
po početí P. Marie. Týhodní trhy hald.
nebot-u. :

Malešov, ty outerhy : l. po 3. ned. oet.
2. před nanebevet. Páně, 8. před ev. aři
Hádalenou, 4. před narou—P. Marie, 5.
před ev Martinem biskupem.

Moietin, l. v pondělí po neděli Sauce
lirnn., 2. druhý poud. po velikonoci, 3.
na sv. Víta.,4. na av. Met., 5. na ev. Barb.

Maršovice. !. v út. po smrt. ned.,2. dne
ld. června., 8. na sv. Lukáše, 4. v out.
před Vánoci. 1. n 8. jean oemidenní,
druhé dn. jen po jednom dnu. 'l'ýhodnl
trhy v úterý.

Mašťov [Muehnuh I. v pond. muopuetní,
!. na ev. Filipa |. Jak., 3. ten den po nar.
P. Marie (8. míří) 4. ten den po vleéh
Svatých, každý trvá 8 dní. Trhy na vlnu:
!. první pátek po ev. Jiří, 2. druhý pitek
po sv. Jiljí. Týhodni trhy každý pátek.

)Ičdč-in lMiedechin], 1. v pon. po ev. Joe.,
2. druhý den po ev. Marketa, 3. ' on.
po ev. Mikuláši, 4. v pond. po ev. ším.
!. Jndovi. Týdní trh kai. pon. od sv. Joe.
až do rv. Havla.

Mělník výroční, dobytčí &koňské trhy ty
čtvrtky: 1. po lv. 3 Krůlíeh, 2. druhý
v březnu, 3. v pondělí po ev. Filipu &
Jakubu, tuni. Bdm'.,Lv ponděli po ev.
Petru : anlu, 5. ve čtvrtekpo webe
veetí P. Marie. 6. po ev. Havlu, 7. ne ev.
Ondř. apošt. po 8 dní. Týh. trh. kai. out.

Merklln, !. v pond. po květné ned., 2.
v pand. _poev. Trojici, 3. drnhe' pon. po
ev. Bartolorn., 4. v pon. př. ev. Mertinem.

Městečko Ceske [Friedlllnder Neuetadtll,
Ty pondělky: 1.po nas Krilích, 2. po ev.
Joeefn, 3. “ dnípoSv. Duchu, 4. pojmdnu
P. Marie, 5. po svatém Mutina.

Město Nová nad Metují [NeutadtL vý
roční . dobytčí trhy: 1. ne ev. dnešku,
2. na av. Jiří, 3. na ev. Jena :anla, 4.
na den povýšení ev. Ulla. Ty'dni trh na
přízi : obilí každou etřadn & „botu.

151

Mýto [Mnutbh [. ' pond. první neděli
po velikoaoui, 2. v onto po ev. Trojici.
3. ne ev.Metoda.

Mýto Vysoke [Hohenmeuth], !. první
čtvrtek ' postě,!. ' out. předn. Filipem
. JehnbemJ. vonterý po ev. Petru &
Pavlu, &.v onterý po nuebenetl P. lín
rie, 5. v out. předev.Predalien Ber.. 6. v
nutný předev. Luu-en. Den před held.
jnmrkern dobyta trh; koňský trh. za
' pond. po ned. hvetud.

Motl-losti, l. na. sv. Dorota, !. nn ev.
Florian, 8. na ev.lili. ,

Mikulov; [Niklneberg],v pon. pon.Vltn.
Mllčin. [. na sv. Stanlelsve, 2. na den n.

JanaKřL,3. dne 16.červc.,4. na den nero..
P. Marie, 5. na dnbičhy.

lllleňov [Mila-chen),výroční : dobyta
trhy: 1. den nehnul. Gabriele—,2.
den po ev. Antoni-n Pnd.,8. v pond. po
poedv. ev.KHie,3. vpon. přednero-. Pinč.

Mllclin 1. to středu po ev. Jiřl, !. ve
etřednpo svatém Lukáši; každou středu
týhodnl obilní trh. '

„Hill, 1. v maeopnetm' anděli, 2. dne 28.
července, 3. dne 17. , 4. ne,". Ondřeje.

Milevsko [MuhlhunenL 1. na sv. Josefa.
2. v pondělí po ev. Trojici, 3. ne entou
Marketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
5. nerv. Voriiln; týdní trhy nn doby.
tek, obilí &potravu každý čtvrtek.

Mimoň [NieunuL !. první pitek v pouti,
2. v pondělí po ev. Trojicí, 3. v pondělí o
sv. Matana., 4. vpondělí po sv. Šin. nJu é.

erotlce. [v Píeeokémkraji), 1. v pand.
po Senec., 2. ne.ev.FiL : Jak., 3. v pond.
před ev. Peťa Pavlem, 4. v pouděll po sv.
Jiljí, 5. v pond.předev.Mnou, 6. v dt.
po 3. ned. adventní. Týdni trhy na ho
vězí dob., obilí, dříví, len, atd.: 1. v out.
před velikonocí. %.vouterý před vhocí,
takto ale každou stř. po celý rok.

Miroúcc, 1. na den obrůcení'n. Pavla,
2. v pondělípo Song., 3. na ev. titůche
4. ve středu před Božím Tělem, 5.11; ev.
ProkoPa, 6. na. den Merle Budíně, 7. den
po narození Panny Hal-ie, 8. v pondělí
před ev. Havlem, 9. na den obétov. P. Mar.

Mlálkov [WichetšdtlL 1.23. dubna, 8. dne
%čuwga.dne30.listo du.

Mluovlce, !. v pondělí po jmenu Pin.
Ježíše, 2. v outerý po Velikonoci, 3. v
ont. po sv. Vítr:. 4. v out. po ev. Kateř.

llnlehovlce ty středy: !. po nnnebeveton—
pení Páně, 2. před Božím Tělem. Hlavní
trhy na dobytek, obilí : rozličné věci: 1.
na tučný čtvrtek, 2. na zelený čtvrtek,
8. na ev. Jakuba apošt.. 4. ve čtvrtek po
ev. Václavu. 5. na sv. Františka Xn., 6.
den před štědrým večerem; ty'hodnl trh
kazdý čtvrtek.

Mšec (Kornluue), výroční . trhy ne do
bytek: !. druhé út. ' poště, 2. v útery
sul-oddal, 5. ' ůtery po endčlnetruci.
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Mníšek, !. na sv. Fabiana a Šeb., 2. na
av. Joeef, 8. na sv. Filipa a Jakuba, 4.
dne 2. srpna, 6. dne 24. srpna 6. dne
24. října.

Moot [Brllx], výroční trhy na dobytek: !.
v pondělí po Oknli,2. vonterý lvatodnlní,
8.na "Jiljí, L v pond.poev.Bnrkhardn.

Mšeno, ty úřady: 1. po Jmeno Ježíš, 2.
po ev. Fil. 8. Jak., 8. před ev. Václav.,
4. po ev. Martinu. Hlavní trhy na koně,
na hovězí dobytek a jiné věci: 1. po
ev. Joe., 2. po Nanebevaetí P. M., 3. v
pond. před Vánocemi. Týdni trh na obilí
každé pondf

Mnnolfay (Smečno, 1. ten den po lv.
Vojtěchu, 2. ten an po ov. Michala.

Mutěnin (Mntteredorf), dne 24. erpna.
T dní trh každý čtvrt.

radec (Natachoradetn), trhy výr. a
na dobytek: 1. první út. v muopnetě,
2. ' ůtery po květné ned., 3. v ůtery po
avatodniních evdtcícb, 4. ve střed. po ev.
Jak., &. ve stř. po Jmenn P. H., 6. na
av. Tereeii, 7. v ůtery před vánočními

BVŠQY.Naděj ov [NadějkanL trhy výr. a na do
bytek: l. v ůtary po ev. Rodolfo, 2. na
av. Štěp.krdle, 8. ' pand. př. sv. Teres.,
4. v pond. po ev. Kateřině.

Náchod, výr. a trhy nn dobytek (tyto do
poledne): !. posl. čtvrt. v portů, 2. na
av. Víta, 8. na sv. Mart. biak. Týdní trh
každý čtvtek.

Nasavrky [NauabergL trhy výr—oč.a na
dobytek: 1. ve čtvrtek po Jmeno Ježiš,
2. druhý čtvrtek v postě, 3. ve čtvrtek
po ned. Jubildto, 4. ve čtvrt. po sv. Jana
Křtit., 6. ve čtvrt. po ev._Bartol., 6. ve
čtvrt. po ev. Havle.

Nečtlny (Netschetin), výr. trhy na koně
hover: dobytek a na rozličné kramář-aké
zboží: 1. rvní pond. vpeetě, 2. vpond.
před Nano evr. P. M., s. na sv. Jak.,4.
v pond. po av.Mich., 6. ' pond. po mch
Svatých.

Nehvlzdy [Gron-Nehwiad , 1. ve čtvrt.
po Nalez. av. kříže, 2. hý čtvrt. po
povýšeni ev. kříže, oba na vlne a na
rozličné kramdřeké zboží, pak na koně
a hovězí dobytek; každý trvi 8 dní.

Nechanice, trhy výr. a na dobytek: ]. v
pond. před ev. Matějem, 2. v pond. před
svatodnini svátky, 8. ve čtvrtek před
Neneheva. P. M., 4. v pond. po ev. Vi.
cl., 5. v pond. před první ned. advent.
Týdní trhy každé ůterek na obilí a jiné
zboií.

Nepomuk, výr. trhy ty středy: 1.po Hrmn.,
8. po Jubilate, 8. po av. Jann Křtit., 4.
před ev. Matouiem, 5. po ev. Barb. Tý
dní trhy každou stř. od Hromnic až k
sv. Jana K.

Nepomyšl [Pomeiel],výr. trhy: ]. v pond.
po Reminieoere, 2. na av. Víta, 8. v
pond. po cís. poevicení, 4. na av. Mík.
0 prvních dvou jarmarclch odbývati Io
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mohou po om dní také trhy na vlnu &
dob tek.

Noto Ice, trhy výr., na koně a dobytek:
!. ' pond. po Očiitov. P. H., 2. na ev.
Jana K., 3. druhé pond. po Nanebm
P. H., 4. na lv. moh., 5. na ev. Lazara.
Velke trhy na koně a na dob: !. ' út.
velikou., 2. v út. ev-atodniní. Týdní trh
na obilí a hovězí dobytek kaidó pon;

Netvořlce, trhy výr. a na dob.: 1.4. den
v březnu, 2. dne 17. květ., 3. dne 27.
srpna, 4. dne 16. rijna.

Neuklrchcn, 1. druhů pond. Velikon.,
2. ' pond. po povýšení av. lže.

Neustupov, ]. ten den po ev. 3 králích,
2. ten den po Hromn., 8. na Iv. Marka
Ev., 4. v pond. po Boi. Tile. Týd. trh
každý čtvrt. v .

Neveklov. 1. dne 3. února, 2. ve stř. před
květ. nad., 8. v útery mtodnl., 4. dne
4. srpna, 5. dne 29. září. Týdenní trhy
na obilí a plodinné výrobky katdý mě—
nic.

Neydek (Houdek), !. v pond. před květ.
ned.. 2. v pond. po ev. Mich., 8. v pond.
před vleml Svatými. Trhy na dobytek:
prv-ní út. kazdeho mesic-,e,týdní trh kaz
dý pbtek.

Nlmburk, výr. a trhy na dobytek: !. ve
stř. po ev. 8 krdlích, 2. v Itředopoetí,
a. ve att. před Vstoupením Páně, nt. ve
stř. po ev. Janu K., 5. ve stř. po vynd
viZeni ev. kříže, 6. v út. po Řím. a Jndd,
7. ve etř. poaledního tehodne před Vá
nocemi.

Nýrsko (Nenern), ty pond.: 1. v třetím
tdmdni poetním, 2. po Nanebevet. Pilně,

_8. po ev. Jak., 4, po Nar. P. H. Každou
stř. trh na obilí a potravní veci. Od
levice poctua. do sv. Martina hl;;
stř. trh na dob.

Olešnice Gieehllbel],výr. trhy ty pand.:
1. před elikon., 2. před ev. Duchem, a.
po av. hutí Majd., 4. po ev. Bartol., &.
po ev. Havin. Každý čtvrt. trh na říai,
plátno, obilí a na rozličné krem feké
zboží.

Ondřejov, výr. trhy: 1. na sv. Blažeje,
2. na rv. Vojtecha, 8. na av. Petroníln,
4. na av. Frant. erat“, 5. na povýůení
ev. kříže, 6. na im. : Jnd.

Opočno, !. dne 12. března, 2. na sv.
Marka, 3. dne 20, října, L na sv. Mík.
Trhy na koně, na hovizí a jiný dob.,
pak na kramaké a jiné zboží: 1. na
Obrác. na víru ev. Pavla, 2. v pátek př.
ev. Jiřím. Trhy na víno a kramářske
zboží: 1. na ev. Petra a Pavla, 2. na
atětí sv. Jana. Týdní trh na obilí a na
kramář-ke zboži každý pátek.

Osečná [OechitzL výr. a dobytčí trhy ty
pond.: 1. po Letdre, 2. po ev. Vltn, 8.
druhé pondčl po Nuoeení P. Marie.
4. ' pond. po ev. Šim. aJud., h.v pond.
před rv. Toninem apoštol. Týdní trh
kaldou sob.



Výroční trhová v Čechách

Ostrov [BchlaokenwerthLtrhy výroční a
na dob.: l. v pond. před sv. Janem .,
2. v pond. před sv. Havlem. Trhy na
dobytek každé druhé pond. v měsících
lednu, únoru, březnu, květnu, červenci,
srpnu, září, lietop. a pros. Trhy týdni
& na obilí hald. stř.

Oudllce [Eidllts], výr. trhy a na dob.:
1. ve čtvrt. po ned. Judika, 2. v pond.
po Nan-or.. P. M., s. v pond. po ev. Ka—
teřině. Týdní trh ks.!dý čtvrt. na obilí,
potra a na palivo.

Ounoů [Unhoscht), 1. ten den po novém
roce, 2. na sv. Jos., 8. ve etř. po sv.
Jiří, 4. ten den po sv. Petru a Pavlu,
5. ve stř. po sv. lň'ant. Seraf., 6. v pond.
po sv. Mart. Týdni trh každý pátek.

Ouplco (Eipel), 1. v út. po hrom., 2. v ou
terý po sv. Jakub. vn, 8. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv. Martinu.
Hlavní trhy tyto out.: 1. před velikou.,
2. před evatoduluími svitky, 3. před sv.
Havlem, 4. před vánocemi. Týdní trh
kazdou stř.

oumbš (Pollerskirchen),]. dne 8. v méeíci oru, 2. dne 22. čerVeuce, 8. dne

28. 31128.Každý pondělek trh na dobyteka o
oneti nad Labem (Aussig), výroční i

dobytčí trhy ty pondělky: 1. po sv. Fa
bíann . Šebastianu, a. 14 dní před Ve
likonocí, a. po sv. Markete, 4. po sv.
Bartoloměji a 5. po sv. Martinu. Týd.
tr v out. a v pitek.

011! i nad 0rllei (Wildenechwert)výro
ční trhy a předcházejícími dobytčími: !.
v out. po středopostí, 2. na sv. Víta, 8.
na svet. Jakuba, 4. po narození Panny
Marie, 5. na sv. Martina. Každou sobotu

úžina len., přízi, plátno a vlnu.0uš (Auecha), 1. pátou středu poutní, 2.
na sv.Janalířtitele, 8. na sv. Bartoloměje,
4. na sv. Šimona a Judo.

Oníe ' (Neumarkt), 1. vouterý před květ.
nedě í, 2. ve čtvrtek před sv. Duchem,
3. na sv. Jana Křt., 4.ve čtvrt. před sv.
Havlem, 6_ v sob. před Ad. a Evou.

Pacov, [. v pondeli po neděli Kantate, 2.
na sv.Annu, 8. v pondělí před sv. Havlem,
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
dopoetí s.! do začátku adventu na koně,
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.

Palm Nová (Neupaka), 1. v outer-ý po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
Bogate, 8. v outerý po Božím-Těle,4.na
sv. Vavřince, 6. v onterý po sv. Matouší.
Každý ůterek týhodní trh.

Purdublee, 1. v pondělí po hromnícich,
2. v poud. v křížovém týdnu, 3. na sv.
Viktorína. 4. v outerý po početí P. Marie.
m;— na dobytek: 1. v pond. 8 dní před
ostatky, 2. druhý pond. v poutě, 3. druhý
pond..po velikou., !. v pond.před sv. Jak.,
5. v pond. pf. ev. Havlem. Týdní trhy
na obilí !. potravu každý pátek.
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Pecka (Peckau), výroční, koňské a do'
bytčí trhy: 1. v poud. po sv. 3 Krilích,
2. v pond. po Sv. Duchu. Týhodní trh
každou středu.

Pcčk (Petschkau), l. v poud. po jmenu
P..!yelíle, 2. na sv. Jana Nap., 3. na sv.
Vavřince, 4. v pond. před sv. Martinem.

Pelhřimov (Pílgram), ty outerky: l. po
novém roce, 2. po st ředopostí, s.poBot.
Tele, 4. po ev. Barto umějí., 5. po sv.Ši
menu a Jude. Trhy na dobytek každou
středu postní, pak 1. sob. před křílovou
nedělí, 2. v sob. před sv. Trojici, 3. v
sob. před av. Prokopem, 4. v noh. před
povýšením sv. kříže. Trhy na koně každé
pond. před výročním trhem. Týhodní trh
každou středu a sobotu.

Pernlnk (Daringeu), první pond. měsíce
dří aneb po svitku AnjelaStrike.

Petrovice (Peterswalde), 1. 14 dní před
sv. Janem Nep., 2. v pond. 14 dní před
svatohavelským posvícením.

Pllnillov, 1. v outerš velikonoční, 2. nasv. Víta, 3. na ev. imona a Judu.
Písek, 1. ve ctvr. po 3 Krilích, !. pátý

čtvrtek v postě, 3. v outer-ý po sv. Tro
jici, 4.. na sv. M. Mejdaleuu, 5. na den
povýů. ev. kříže, 6. na ev. Alžbětu.
B každým trhem spojen iest prodei koní,
hovězího a vepřového dobytka. Týdní
trhy dob. každé out., na obilí každou
středu a eob.

Plšeli, ty pondělky: 1. první v poutě, 2.
po nanebevz. P. Marie, 3. po povýlení
ev. kříže, 4. po všech Svatych.

Plane (Planv Chebsk.kraji), 1. na sv. Tom.
Ap., 2. v ůterýpo květné nedělí, -—3. v
pond. po uanebevstoup. Páně, 4. v pon.
po povýš. sv. křiž. V pondělí na dobytek
a v sobotu na obilí.

Plant llomi, 1. na ev. Matěje, 2. v den
sedmi bolesti P. Marie, 3. 1. května, 4.
na sv. Marketu, 6. na sv. Michala Týh.
trh každý outerý.

Plaňany, Trhy výr. & doh.: l. na sv. Fa
biana a ebutiaua, 2. out. evatoduiní
3. na ev. Vavřince, 3. na sv. Matouše.
Každou stř. a pátek týd. trh na dříví od.

Plaulce, ty čtvrtky: 1. po Quasim. po 8
dní, 2. do rozeellm' sv. apost., 8. po po
výšení sv. kříže po 8 dní, 4. po svet.
Havla, padne-li sv. Havla ve čtvrt., ten
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pa
tek, 2. na. sv. Tomáše., od Josefa a po
ev. Havluna roallčný dob. každou sobotu.

Plzeň (Pilsen), výroční a dobytčí i koň—
ské trhy ty pondělky: 1. po Reminiscere,
2. po ev. Petru a Pavla, 8. po ev. Bar
toloměji, 4. po sv. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň s trhem Petroof'avelským
a trvů plných 8 dní. 'Iýhodní trhové ve
středu av sobotu.

Plzenec, Výroční a dobytčí trhy ty out.
!. po hromnicích, %. po sv. Vojt. 8. po
nanebevzetí Panny Marie, 4. po svatém
Bivili.
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Počátky, ty pondělky: 1. po jměnn Pa'ne
Jeh'ěe, 2. v pon. po smrtelné ned., 3. v
pondělí po nanehevntonpení Páně, 4. po
ev. Františku Ber., 5. po početí P. Mar.
T (1. trh každé pond.

Po čbrndy, výroční & dobytčí trhy ty
pondělky: 1. po ev. Josefu, 2. před nv.
Marketon., 3. po povýšeni sv. křtu, &.
na av.Havla' kazdou nahotu týh. trh.

Podbořany (Bodereem),výroční a dobyt.

trhy ? středy: 1. před Velikonoeí, 2.před etrem a Pav emt 3. před ev. Ha
vlem, 4. před Věnec. Týd. nh každý pat.

Podhndy, *ýročni : trhy na koně a ho
vězí dobytek: 1. v out. po velik., 2. dru
hý out. před ev. Bartolomějem 3. 1: out—
po lv. imonu :. Judě.

Podolí bílé (Weiaepodol), 1. na Hromn.
2. na ev. Filipa & Jak., 3. na av. Maří
Mejdalenu, 4. na. sv. Václ.

Poleíi (Polin), 1. mev. Market., 2. nadně.
Police, !. v pon. po ned..Entita, 2. na

sv. Prok., 3. na sv. Bernarda; padnou—li
ale dva onled. trhy na sobotu nebo na
neděli, tší se v pond. e oemiden. evo
bodným prodejem kramářek. zhozí, koní
a hověz. dobytka. Týhodní trh každou
stř. na plátno, přísl & obilí všeho druhu.

Pollčen , l. v pond. po sv. 3 Krilich, 2.
třetí tek v poutě, 3. v pondělí po ev.
Filipu : Jakubu, 4. na I'. Jan Křt., 5.
na sv. Bartoloměje, 6. na ev. imona :!
Jndn; týhodní trh každý čtvrtek.

Pollčkl., !. v pondělí po ev. 3 Králích,
2. třetí čtvrtek poutní, 3. v onterý před
u. Jiřím, 4. ve čtvrt. před ev. Jan. KH..
6. ve čtvrt. před sv. Bartolomějem, 6.
v ant. před ev. Šim. a Jnd.

Polna, ty středy !. po ev. Matěji, 2. po
ev. Filipu &Jakubu, 8. po sv. Vítr:, 4.
po nv. V vn.

Pořič Spnlcná (Brennporiěen), l. na sv.
Josefa., 2. ve čtvrtek po ev. Duchu, 3. v
pondělí po sv. Bart., 4. v druhé pou—
dělí po sv. Martina.

Postoloprty (Poatelberg),výroční trhy:
l. v pand, před Velikonocí, 2. v pond.

o sv. Trojici, 3 den po unuebevzetí P.
'e, 4. na av. Ondřeje np,; týhod. trh

haldou středu.
Postupne. l. ten den po Jme'nu Ježíš.,

ve čtvrtek po po el. středu, 3. v onterý
po květně ned.. v poud. po ev. Troj.,
5. ten den před ev. anř., 6. př. Neroz.
P. H., 7. dne 16. října., 8. dne 20. list.

Praha, 1. o sv. Joo., 2. 0 av. Janu Nap.,
3. o sv. Víte, &.0 av. Václ., 5. o sv. Milt.
[kaidý trvěpo 14 dní.. nepočítnjíc v to
3 dni k loěeni a 3 dni k uložení zbožLj
Týdní y na obilí, km ahlré zbozi
atd. každé út. :. sobotu na oňekém trhu
a katdý čtvrtek na malostranském nám.
na Vejtoni kazdý den. Trh na dobytek
haldě pondělí a čtvrtek 0 8 hod. rino
a: do 2 hod. o led. Trhy na potravu
a drobný dob keddý den.
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Prachatice, ty čtvrteky:1. po ". 3 Krč..
lích, 2. po ". Jakubu, 3. po ev. Ha—
touňe; týh. trhy na dobytek .. obilí kai
dý čtvrtek.

Prčice, výroční a dobytčí trhy: 1. v ma
eopuetní pond., 2. v pond. po sv. Víta,
3. po nanebevn. P. Marie, 4. na av. i
mona a Jude.

Přelouč, !. v outerý po nedělí Jndikn,
2. ve středu po Jubilůte, B. ten den po
navštívení P. Marie, 6. na den ípromě
nění Krista Pine, &. ve .tředn po ovat.
Matouli, 6. na sv. Kateř.. i. ve ntředn
před ev. Tomálem epoštolem. Trhy na
dobytek: !. ve čtvrtek po pepelečnl ltř.
2. na. av. Leodegera; trh na dobytek
kašdon etředn.

Přeůtlce, l. v pondělí po nanebentoup.
Pine, 2. po Božím Tělo, 3. po ev. Vav
řinci, 4. den před ev. Kňlp.: týh. trhy
[. na zelený čtvrtek, 3. na av. Toměle;

k od zabit-kn postila k ev. Martinu
každý čtvrtek.

Přibyslav. 1. prv. postní sobotu, 2. třetí
pond. po Velíkonoci, 3. v pand. po evnt.
Petru a Pavla, 4. po narození P. Marie,
5. po ev. Ondřeji.

Příbram, 1. v pond. po hromnicích, 2. po
Velik., 3. na av. Jenn Kit., 4. den po lv.
Jiljí, 5. ve stř. po ev. Linhai-tn. Trhy na
dobytek !. ontarý v každém měsíci.

Příbram. (v čar), 1. dne 23. dubna, 2.
v pondělí po ev. Michal. Trhy na dob.
[. první čtvrtek v pasti, 2. třetí pond. v
postě, 3. pátý čtvrtek v postě, 4. na av.
Jana Křt.

Přibuzy (Fruhbnu), v pand. po ev. Bar
toloměji.

Přidoli (Priethal), !. na den ". Vavřín
ee, 2. v neděli po nv. Jiří; bidon Itř.
týhod. a dobytčí trhy.

Příchovice. výroční trhy ty pond.: [. po
Jubil., 2. po ev. Petru v okovech, 3. po
nv. Havlem. Týdní trh každý čtvrtek.

Přísečnice (Brie-en), trhy výroční : na
dobytek: !. v pond. před nnnehevetonp.
Páně, 2. v ond. po ev. Bartoloměji, 3.
ve čtv. pře posvíc. týdní -trh kai. sob.

Proseč. ní a doh. trhy: 1. v pand.
po hromn'., !. ve čtvrtek po sv. Řehoři,
3. v pond. po ev. Mnří Maid., Lv pond.
před nv. Tereeií, &. v pond. před svatou
Kateřinou.

Protivín.. l. na av. Matěje, !. na sv. Voj
těoha, 3. ne ev. Prok., 4. na sv. Havla.
Trhy m—doh.kaldý čtv. od 3 Krilč počí
najic.

Rabi. 1. v pátek po sv. Josefu, 2.na neton
Trojici po 8 dni, 3. na sv. Bartolcměje, 4.
na ovat. Martina, po 8 dní; týhodní trh
každou středu.

Rebšteln Rabenrtein), !. druhou otřodn
po ev. J" , 2. ve čtvrtek před n. Vic
levem.

Radnice., ty pond. 1. po Judikn, 2. po na
nebevetonpení Páně, 3. po Boi. Tělo, 4.
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po nama. P. Horie, 6. po Lakai. zvu
uui trhy: 1. na aelmý čtvrtek, 2. na ev.
Tomáše apek; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.

Radomyšl, l. na rv. Vojtěcha, 2. na ev.

Rudownice. výroční a trhy na koni a ho
včal dobytek: !. v pand. po ned. Utare,
!. nasrat Bartoloměje,8. v pond. po ev.
Kateřině.

Radouňov (Graber), výroční trhy: 1. na
sv. Valentina 14. února, 2. na sv. Vita 15.
června, 3. na ev. Michala 29. alH, 4. na
dušičky 2. listopadu.

Rakovnik (Rakouie), ve čtvrt. po Remi—
nil.,2.veatředu Kantite,!Lnaroze
elán! ev. apoitolu, 4. na av. Ludmilu, 6.
na den sv. Linhai-te, 6. v pitek předev.Toník.

Rataje, 1. v suché dui plod svatým kla
tčie 2. v pond. řed nar. Plně.

Rutlbo Ice, I. v st edopoeti, 2. na evaf.
Jekuba; týdn! trhy: Lna muop. ondňii,
8. ve středupo Velkou, 8. na ev.šita, 4,
na.ev. Šimona a Judo.

“DČOV Horni, meatyl, 1. v pond. po event.
P. Mar., !. vpou. po nanebevz. P. M., 8.v
out. před ev. Bev., 4. ve střed.. po početí
P. Marie.

Rochlice, ty pondělky: 1. po velikonoci,
2. po ev. Prokopu, 3. po nanebevz. P. H.
4. po cheřekěm posvícení. Týdni trh kaž
dý čtvrt.

Rokycany, 1. v pand. po ev. Faustinu
2. po er. Torpeeu, 8.„zemíer. Štěpinu papeli, 4. oev. Frant. ,5. po první
neděli a ventni.

Rokytnice, trhy výroční a na dobytek:
1. v út. po hromn., 2. v out. po ev. Jiljí,
8. v outerý po Duličklch. Poutě: [. na
mt. Joe 2. ve čtvrtek v aktivu Bo
!lho Těla; týh. trh každé outerý.

Ronov, !. ve čtvrtek před Vellkonod, 2.
před ev. Duchem, 8. před Vinocerni, a
padne-li na ten den štědrý večer, drzi ee
trh 0 týden dříve.

Ronov (Ramp org-), 1. na ev. Filipa a Ja—kuba., !. v pon po ev. Petra a Pavlu,

3. vpond.Je naroz. PdnMarie po Bdni,na ev. 'Skuliie,
Roudnice (v Litoměřic. kraji) 1. první

čtvrt.v poctě,2. „de dětmi. v
atd, 8. v pond. polskveli. ned., 4. na den
unie:. ev. kříže, 5. ve čtvrtek po nene

bevetoupeuiPine,M6.v.vaoud po BožímTěla, 7. na sv. ajdnienu, 8. ve
čtvrtek po ev. Jiliifh9. ve čtvrtek po ev.
Vlcinvu, 10. ve čtvrtek ev. Martinu,
11. na den ev. Tomue; týhodnl trhy
kaldý pát. a na obilí kai. pitek.

Rovensko, výroční e dobytčí trhy: Lna
ev. di Kr e, 2. na av. Joeefa, 3. ne ev.
Vojtěcha, 4. uaev. Vite, 6. na sv. Mich.
6. na av. Martina. Týdnl trhy na. obilia
jiné abou každý oni. a půl.
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lloidalovlee, výroční: trhy na koni a
dobytek. 1. ve čtvrtek po třetí neděli po
8 Král., 2. po Judika, 8. v outerý před
nanebevetp. Pine, 4. ve čtvrtek po sv.
Marketě, 6. po ev. Vavřinci, 6. po ovat.
Havin, 7. po ev. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém tdmdni před Vlnocemi. Týh.
trh každ čtvrtek.

Rotmber,1.ne ev.Fabienaa Ěebeeti
dne, 2. na ev. Vojt., 3. v pond. před ev.
Violavem, trh na ehleb na sv. likul.,
týhod. trhy každou sobotu.

Rotmltůl (Rosenthal), ]. na av. Filipa a
Jakuba, 2. na sv. Jakuba dne 26. červ.;
týhodni trh každou etředu.

Rožmitál, (vPieeeku) 1. v pon. po Judike,
tneev. FilaJak., a. vponpoBol.
Tělo, 4. na ".Vavř., &.vpoud. předev.
Violana, 6.11: Kateřinu.Týd. trk kal.
čtvrtek'

Rumburk, ty pond. !. po obrdeeni ent.
Pavla, 9. po evatodul. Mteioh, 8. před
ev. Bartolomějem, 4. po ev. Havin; týh.
trk kaidou středu.

Rychnov (Reichen), l. na ev. Bartolom.,
2. na ev. Michala.

R ohnov (Reichenau), výrobní a trh: na
ob. ty čtvrt: L před květ. ned., 2. před

Vstoup. Plně, 8. před sv. Janem, 4. po
cie. poevic.

ll obnov Čuký, l.v d. po Boum
dle, 2. na evaL Ondřeje; kádě pond.

týdni trh.
Rychnov Nový (Neureieheneu), výroč. a

dobyl. trhy tý pond.: !. po 'cich,
2. po ev. Filipa a Jakubu, 8. před nene
bevz. P. M., 4. po ev. Martinu; týb. trh
kaidé ond. ne plltno, přízi apotr. věch

Rcčlcc ervenů (Rotbřečic),1. ne evatčho
Jiří, 2. v ou po nanebevetou ení
Pine, 8. na ev. Majd., 4. na. ev. ar
tolom., 5. na av. a Juda, 6. na ev.
Kateřinu. Týduí trh každé out.
ečlee Kardašova (Kudelřečic), ty út.
1. poev.3kr£ld,2.poev. Joe.,3.po
ev. Vavřinci, 4. po sv. Matouše, 6. po „.
Martine, 6. ev. Janu Nap., trh na
dobytek kai ý outerek.

Revnlce, !. v pond. po ev. Matěje. 2- ve
stř. před Bot. Tělem, 3. ve stř. před ev.
Havlem.

Říčany, !. ve čtvr. po ev. Hatdji, 2. na
lv. Zikmunda, 3. ve čtvr. po ev. Prok., 4.
ve čtv. po ev.Bert., &.vpon. po ev. Věci.,

6. ve čtv. po ev. vpjon. před M6drým ved.;l)týh. trh kud. eo
Sadsků, ty pon. [. po imeuu P. Jež., 2, po

ev.Janu Křtit.,8. po ent. Bart., 4. po ".
Elvin; týdn! trh kal. pon.

Sanduva (Sudan), ty pon. 1. po ned. Re—
min., 2.pe ev. Duch., 8. 3. n.poev. Mich.
Arch., 4. po druhé ned.a ventnL Trhy na

dob. každé odedni out. od měeice ún.ez vcetne oadu, a padne-ii na
některý ten denllaatv tek, tedyv nieledu—
iicl sobotu; týh. trhna obilí každé pon,
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Sázava, výroč'.a dob. trhy ty autorky: !.
před ev. Joe., 2. před nv. Ant. Pad., 3. po
nanebevn. P. Merle.

Seč, výr. &trhy nekončí hověz.dob. 58 den.
svobodou: 1. ve čtvrtek po ev. Vltu, 2. v
pend. po av. Jimi, 8. na av. Mart. blok.
Na obilí, vařivo, vlnu n přízi: 1. v out.
v port., 2. v out. před středopoet., 3. v
out. po Judika.

Sedlec, 1. v pon. po jmenu P. Jel., 2. ve
čtvrtek po av. Rehoři, 3. na av. Jil-i, 4.
poalednl svátek avatoduňní, 5. nl Pia pa
peže, 6. ve čtvrtek po ev. Anne, 7. na.
nv. Michala. arch., 8. na Alžbětu. Mimo
to výr. trhy na velký pátek a. ten den
před čtědrým večerem dnem bez dob.
Týdenní trhy každou sobotu.

Sedlice.. 1. ve stř. po čtvrté pout. ned., 2.
v pend. po nejavětějll Trojici, 8. ve stř.
po nnvltlv. P. Marie, 4. na sv. Bartol.,
6. na svet. Michale, 6. na svet. him-tina
biskupa.

Sedlčany. !. ve etř. v etředopeati, 2. ve
stř. před Velkou., 3. ve středu před av.
Duch., 4. den po sv. Petra a Pavlu, 5.
na. sv. Jiljí, 6. ve etř. před ev. Havlem,
7. na av. Martin, 8. ve stř. před Vánoc.
Na 2., 3. n 8. jarmark trh na. dobytek a
krnmařeké zboží. Připadne-li některý z
tochto jarrnarků na svitek, pátek anebo
eohutn., odbývá se v pond. na to. Tý
hod. trh kaidmtř., tak nazvaná kocanda.,
totil trhy na len : plátno: 1. oam dni.
před Petro- e Fevelakým jarmarkern, 2
osm dní před Mnrtioským.

Sedlo Staré [AltaattelL !. v út. po sv.
Janu Nep., 2. v pond. po ev. Václ.,3. ve
atř. před av. Mart.

Semlly, ]. v pend. etředopostnl, 2. čtvrtý
čtvrtek po Velikou., 3. v pend. před ev.
Janem K., L ' pend. po sv. Jiljí, 6. v
pend. po ev. Havle, 6. na sv. Ondřeje.
Trhy na len: L cervna, 2. llatepadn, 2.
prosince. Týdní trh každý pit.

Senožnt , 1. ne ev. Háta, :. na ev. Voj
těcha, . na av. Matouše, 4. dne 15. li
stopadu, 5. dne 27. pros. Trh na dobyt.
každý pátek.

Sezemice, trky výr. n na dobytek ]. ve
čtvrt. po Jmonu Ježiš, 2. ve stř. před
květ. ned., 3. v ůt. po ev. Troj., 4. na
sv. Bartol., 5. na av. Řím. a Jndn. Týd.
trh každý čtvrt.

Skalice, !. nn av. Matěje, 2. na av. Jane
Nep., 3. na av. Vavř., 4. v pend. před
ev. Knteř.

Sli-lice Česká, [Bbhmíech—oder Gross-.
Skalica), trhy výr. :; sice do ledod na
dobytek, odpoledne na obyčejné jarmar
kové zboží a věci, ty středy: 1. před
Hromn., 2. po ev. Fil. :. Jak., 8. po ev.
Vavř., 4. před všemi Svat. Týyni trh
každé ůt. na obilí, přízi a potrnvu.

Skuteč (Slmtech), !. první ůl.. v postě, ?.
v út. nvatoduini, 3. na povýň. av. kříže,
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4. na av. Lucii. Trhy na koně a na dob.:
]. na den Karla Velik., 2. první ůt. v
postě, 3. v pátek před květu. ned., 4. na
den Proměnění P., 5. na ev. Mart. bíek.
6. na sv. Lueii.

Slaný (Schlan), !. na den sv. Fil. aJnk.,
2. na sv. Matouše po 8 dní, 3. na Obě
tOv. P. M. Trhy na dobytek: !. druhé
pend. v poště, 2. na Proměnění Pine.

Slnvčtin, 1. v út. před květnon ned., 2.
ve středu před ev. Ignlcem, 3. ve stř.
před av. Viral., 4. ve etř. po ObětOv. P.
Marie.

Slavkov [Schlaggenwald], !. prvni pond.
po Septuageaima., 8. v pend. po Jmenn
P. M. Trh na dobytek vždy 2. pend. v
každém měnící.

Smržovka [Morcbenntern]. Jarmnrky ty
pend. : 1. před ev. Jos., 2. po sv. Marka,
3. po ev. Markétě, 4. po vleeh Svatých,
každou stř. týdni trh na obilí a jiné
prodejnosti.

Smidary, 1. v ůtery po ev. Dorotě, 2. v
pend. po av. Stanielav., 8. na ev.
etarě., 4. ve čtvrt. po Naroz. P. M., 5.
na av. Lukáše. Trh na obilí každou
sobotu.

Smiřice. Jarmarky 1. ve stř. po Brown.,
2. ve stř. před ev. Jiřím, 3. ve stř. po
Navštiv. P. M.., 4. po sv. Metonli Ev..
6. ve stř. před 1. ned. advent. Týd. trh
každou atř.

Soběslav. Jarmarky: ]. v pend. BC::Obr.sv. Pavla, 2. v pend. před. sv. chem
ev. křlie, 4. to

ateřinon. To dopoledne
8. v pend. po ovýi.
pend. před ev. &
je vždy trh na dob. Týdenní trhy na
dob. od av. Matěje až do sv. Havl. každý
čtvrt.

Sobotku, !. po av. 3 krélich, 2 v ůtery
velikou., 3. na av. um Mnjd., 4. na sv.
Bartolom., IS. na av. Mich., 6. na ev.
Kateř. Týdnl trh každou eob.

Solnim, výr. a dob. trhy !. masop.pend.,
2. na. av Jana Křtit., 8. na sv. Jiljí. 4.
na sv. 'im. & Jnd. Týdnl trh každé
pondůl. _

Sovlnkn, iarmnrky. !. v út. před Hromn.
2. v út. před ev. Vicl. Týdni trh na
obilí & dob. každý čtvrt.

Stadler. 1. ve čtvrt. po av. Janu Nep.,
2. v ůtery po Poč. P. hl

Staňkov, !. v ůtery po Novém roce, 2.
v ůtery po ev. Haut. Seraf. Týdni trh
každé pend.

Stárkov [StarketadtL trhy výr. .. na. dob.
1. první pend. v posté, 2. v pend. před
ev. Duchem, 3. v pend. po av. Voršila;
připadnepli ev. Voršily na pend., odbývá
ee jenu. na. den sv. Vorlil , trh ale na
dobyt. přiětlho dne. Každ pátek trh na
přízi a plátno.

Stody (Stahl, jarm.: l. ve čtvrtek po
Hromn., 2. na av. Jiří, 3. ve etř. po sv.
Mich., 4. v ůt. před evetomnrtiunkým
trhem Plzeňským



Výroční trhové v Čechách.

Strakonice, 1. dne 3. ledna, 2. ve čtvrt
po etl-odepnutí, 3. v útery před Nanebe
vstoupení Páně, 4. v úterý před ev. M.
hlajul., 5. ;! litery před Narození P. M.,
6. na sv. Siru. : Judu. Každou stř. trh
na dobytek, ve čtvrt. a v Sob. týdní trh
na obilí a věci potravní.

Strašecí Nové (Neuetmcbltz), I. ve čtvrt.
před květnon ned., 2. v litery před Na
pohevetoupení Páně, 3. ve čtvrtek před
Navštiv. P. M., 4. v pond. před anděl.
strážce, b. v pond. před ev. Havlem, 6.
na av. Barboru. Kazdy čtvrtek trh na
obilí a jiné zboží.

Strašov, 1. nl. sv. Jiljí, 2. na sv. Mart.
Stráž [_NenatadtlL[. čtvrté pond. po Ve

likou., 2. v pand. před ev. Jenom Křoit.
3. v pond. po anděli stráž.., 4. na sv.
Kateř., 6. v pond před 16. říjnem. Trh
na. dob. každé út,

Str—už [Pletz], L. v pand. po smrtelné ne
děli. 2. ve čtvrtek po Božím Tělo, 3. na
sv. Bartolom., 4. na ev. Lucii. Trh týd.
každé pond.

Strašov [Droean],jemu-ky ty čtvrtky: 1.
po ev. Matěji, 2. po sv. Jiří, 3. po nv.
Jak., 4. po sv. Martina.

Střvmllov [TremleoL'ermarky: !. ten den
po Novém roce, 2. dmhé pond. v postě,
3. čtvrté pond. po Velikou., 4. v pond.
po 802. Tele, 6. na sv. Jiljí, 6. na sv.
Havla. 7. ten den po ev. Ondř. Trhy na
dob. od 1. května 32 do 81. říjnu každé
pondělí.

Stříbro [MiuL trhy výr. :. na. dob.: l. v
(utery po Poč. P. M., 2. třetí pond. po
Velikou., 3. v pond. po sv. Vevř., 4. v
pand. po ev. Frant. Seraf.

StrOpnlce (Strobnítz),[. 5.\in.,2. n: svatod.
ont., 8. 6. listop. každý out. trh na dob.
Připadne-li na ]. neb 3. jarmark v sob.
odbýv. se oba jerm. nejbližší všední den.

Strunkovice, l. v pond. po nejsvětější
Trojici, 2. na ev. Vavřince, 3. na av.
Františka Sera; týhodni trhy vždy v out.

Sukdol, l. v out. před ev. Havlem, ?. v
onterý před nv. Tomášem apolt.

Snniperk (Bonnenberg),[. dne l.květne,
2. na av. Mic &.

Sapi Hon (Geierehetg),výroční : trhy
na dob. ty pond.: ]. po hromn., 2. po 2.
ned. po velikou., 3. po svaté hluketě,4
po ev. Mntouňi, &. po obětování Panny
Marie; hlavní trh týhodní v pond. po
cís. posvícení.

Sušice (Scbůttenhoíen), 1. v pond. po 8
Králích, 2. v outerý evatodnšní, 3. neev—
Rocha, 4. ne sv. Františka Ber., 5. čtu-tě
pond. v postě. Trhy nn dob. od květné
neděle až do sv. Martina kaidý pondčlek
trh na ,oblll kazdý pondělí : pitek po
celý rok.

Světlá l. \: onterý týd. po ev. 3 Krall—.h,2
na sv. Vojtěcha, 3. na lv. Bartoloměje
4. na av. Michal:.
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Sviny (Schweinic), ]. den po sv. Trojici,
2. v neděli ponanehevsetl Parmy Marie.
Padne-li na ten den trh v Líševč, drží
se o osm dní dříve, 3. na ev. Františka
Seraňnokého.

Svojanov., výroční a dobytčí trhy, [. v út.
muop., 2. v out. před květ. neděli, 3.
ve středu před Nanebevet. Páně, &. na
sv. M. Majdalenu, 5. ve čtvrtek před ev.
Tomášem.

Svratka, !. v pond. po sv. Feb. a Šehent.,
2. v pon. po velik., 3. na sv. Prokopa, 4.

„ ve středu po rv. Martinu.
Senbncb. ]. v pondělí po neděli Knntšte

2. v pon. po vi. Svat.; trhy na dobytek
may první čtvrtek v měnící.

Šenbech. 1. v pond.po první neděli veliko
noční, 2. v outer-ý před ev. Jan. Křtit., 3.
v pond. po jmenu P. H., 4. v outerý po

_ všech Svntýcb.
Senfeld. [. v pend. před av. Bart., 2. v

pond. po sv. Mutina biek. Každý čtvrt.
v měnící trh na koně a na dobytek.

šenllnd, 1.druhů pand. předev.Jan. Křtit.,
_ ?. v pand. před první adventní nedeli.
Skvorec, výroční : dobytčí trhy: ty

ont.t ]. před Velikonocí, 2. před sv.
' BavL 3. před Vánoci.
Sluknov (Bchlukenau), ty pon. !. po no

děli Okolí, 2. po nanebevetonpeni P.,8.
po ev. Vavřincr, 4. po ev. Matoulí; pa.
dne-li sv Vavřince neb Matouše v pand.
drží se trh ten cerný den; týh. trhy každý
čtvr., na. zelený čtvr. : ve čtvr. v “adr.
přichlzívaji cizí hamici.

Šlěkeň (Stecken), l. outcrý po lní neděli
v poctě,2.vout. předsv. Jiljí, 8. neev.Teklu.

Štěpánov, 1. dne 31. března, 2. na sv.
Bartoloměje, 3.v onterý před ev.Havlem;
trhy na všeliký dobytek po celý půst
kddon středu.

Štčti (Wegatčdtl),výroční trhy na dobytek:
!. druhý čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
čtv. před lv. Vavřincem, 3. ve čtvrt. před
sv. Havl., 4. ve čtv. po poč. P. Mar. Týd.
trh kaldý čtvrtek.

Švnreentnl. vývod. &trhy na koně a do
bytek: !. v pond. po jmenu Jexíče, 2.
dne 8. května., připadne-lí svátek, tedy v
onte , : padne-li 8. května v pondělí
0 tý en později., 3. v pon. po sv. Bert.,
padne-li ev. Bart. na pand., tedy přístí
pondělí.

Švihov, 1. v pond. po Hromn., 2. po ne
děli Litare, 3. na sv. Víta, 4. v pondělí
po sv. Václava, 6. v pondl po ev.'Lucii,
každou středu týhodnl trh.

Tábor, 1. na sv. Behoře, 2. na sv. Urba
na, 8. v pond. po Nanebevz. P. Marie,
4. na sv. Havla, 5. na sv. Ondřeje, pn
dne-li některý u těchto trhů na sobotu
aneb jiný lidovský svitek, drží se příští
středu; padne-li na ned. neb křeetanaký
svátek, tedy v nejprv příští den. Raid.
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středu a sobotu jsou trhy týhodnl, katd.
středu na hovězí a vepřový dobytek.

Tachov čili Dřevňov (Tachau), l. v pon.
po jménu P. Jeříie, 2. po květ. ned., 3.
v pond. po Božím Tele; trhy týdní kai.
středu a pátek.

Teplů (Tepl), trhy na koně a jiný dob.:
ve středu 1. řed hromnicemi, 2. před
Velk., 3. po £!bilate, 4. po ev. Kilianu,
5. na. av. Jiljí, 6. ve středu před deařek.
posvícen., 7. ve středu před Vánoci; trh
na obilí každou etředn.

Tepllce (Teplic), ty pon. 1. po av. 8 Král.,
2. po ev. Janu Křt., 8. sv. Jiljí, 4. po
lv. Havla; hlavní týho aby v outerý
každého tdhodne a týdní trhy každodenně.
První hlavní týhodní trh v každém mě!.
je spolu trh na dobytek.

Te líce (Weckeledorí),tyont. 1. po jmen. P.
oliie, 2.ponanebmtoup. Plně, 3. po na—

nebean P. Mar., 4. po vlech Svat.; týhod.
trhy kal. outer-ý na latno, přízi a len.

Terezín (Themi t , 1. druhý čtvrt.
po Jmenu Jet., 2. p pon. po velikou.,
3. ve čtvrtek po ev. Petru a Pavlu, 4. v
pon. o rv. Václavu.

Tejn oršův (Biachofeteinic), ]. v out.
před hromnicemi, 2. v out. před av. Pe
trem a Pavl., 3. v out. o povýšení ev.
Kříže; týhod. trh na oh knidou sobotu

' po celý rok.
Tejn nad Vltavou (Mountain). Výr-oč.

trhy v ty čtvrtky: !. před Jmenem Jež.
2. po avatém Jozefu pěstouna, 3. po av.
Stanial.. 4. po ev Vite, 6. po ev. Ja
kubu, 6. po ev. Matouči, 7. po av. Ka—
teřině.

'l'e nee llrochdv (Hrachovteinlc), 1. na
en av. Matěje, 2. ve čtvrt. čtvrteho tb

hodne po velikou., 8. na ev. Jana. Křtít.
4. ten den po av. Mich., 5. na av. To
máše Trhy na dob. při druhém jarmar
ku tentýž den, při 4 ostatních den před
tím.

Toužetín ['I'heieaingl, ]. na. zelený čtvrt.,
2. dne 1. května, 8. druhé pond. po av.
Duchu, 4. ve čtvrt. po Nama P. M., 6.

' ve čtvrt. po av. Martinu, 6. ve čtvrtek
před Vánoc., 2. 8. a (. trh jeet spolu bh
na dobyt. Týdní trh kazdý čtvrt.

Třebechovice ohenbruck], 1. ve atř.
po Ohrdc. av. avla, 2. na den Promě
nění Pina Kríata, 8. na av. Kateřinu,4.
na av. Koama a Damidna [27. v.d.říl. Za
každého jarmarku ae odb vi před pole—
dnem trh na dobytek. T dní trh kazdý
čtvrte

Třebešice. ]. v sobotu po etřednpoetí,2.
v oktávu av. Petra a Pavla, 3. na av.
l-H'ant. Seraf.

Třebnice, trhy výroční a na doh.: l. ten
den po Hromn., 2. na ev. Jiří, 3. na av.
Jak , 4. ten den o všech Svat

Třeboň [Wittingau , 1. na ev. Fil. a Jak.,

2. pa av. Jiljí, 8. na av. Tomillo apo—ito &.

Výr—eh!trhové v Čechinh.

Třebová Česka [Bohmíach-Truhanj,Lna
av. Matěje, 2. v utery po Vnonpení P.,
8. na sv. Vavř., 4. na av. Matouše; před
jarmarkem trh na rosličný dobytek. 'h'h
na obilí každý čtvrt.

Trmice (Turmitzl, !. v ůtery po Velikou.,
2. v pond. po Rogdte, 3. v pondělí po
av. Mich., 4. v pondeli po Početí Panny
Marie.

Trutnov [Trautenau], trhy výroč.: !. na
Obdc. ev. Pavle, 2. na av. Joe., spolu
trh na koně a na dob., a. ve čtvrtek
před ev. Duchem, 4. na av. Jak., 5. na
av. Mich., 6. na av. Alžbětu : trhem na
koně a na dob. Tyto výroční trhy spolu
na dobytek odbývají ae vyjma evatodu
iní jarmark, toliko na svitky v pand.
připadající, připadá-li však některý z
těchto svitků na jiný den v týhodnn,
přeloží ae trhy na příltí pond. Případ)
liby av. Joaefeký hh na koně v atejný
den a Chrudimským, tedy ne odbývá.
Trutnovský v pond. před tím. Trhy týd.
na plátno, přízi a na obilí kace pond.
a čtvrt.

Turnov, 1. druhou středu po av. 3 krůl.,
2 ve stř. po atředopoetí, 8. ve středu
před av. Janem Křtit., 4. ve atředn po
lv. Jiljí, 5. ve etředu po rvltoeteeh. 6.
ve atředu před Proměn. Pina Krista, ?.
ve středu před všemi Svatými.

Tuškov neb Touškovo, trh výr. a na
dob.: 1. druhý čtvrt. po Vaškem, !. ve
čtvrt. po Božím Tele, 3. ve čtvrtek 0
av. Frant. Seraf., 4. v pond. po Poč. %.
Marie.

Týnec Panenský [Jun erteinitzl, 1. v
pondělí před Očištov. . M., 2. v pond.
po sv. Jiří, 3. v litery před Narození P.
Marie.

Týnec nad Labem [Elboteinits], 1. v
ond. po ev. 8 králích, 2. v pondělí po

ětné ned., 8. v pond. po av. Duchu,
4. v pond. po ev. Janu Křr., 5. v útery
po av. Bartolom., 6. v pond. po av. Vi
clavu., 7. v ůtery po av. Mart.

Týniště, trhy výr., pak na dob. dopoledne
1. v pond. po nejev. Trojici, 2. na av.
Luk., 8. na av. stř., 4. na av. Tomu.
Velký týdní trh v anděli po kvetné
ned. Týhodni trh 1m 4!pand..

Ulvlne [Uitwa], 1. v pond. po ev. Vítu,
2. v pond. po ev. Mich.

Valeč, [Waltach], výr. trhy na dobytek:
!. ve středu po av. 3 králů, 2. v utery
před av. Jiřím, 8. ve střed. řed ev. Ant
Pad., 4. ve středu po ev. V cl.

Vamberk, l. pátý čtvrtek v poctě, 2. na
ev. Annu, 3. na av. Frant. Seraf., 4. na
ev. Barboru. Týdní trhy na dobytek,
vlnu a přízi každé pond.
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Varlenberlr, trhy výroční. un dobytek:
]. v pond. 14 dní po Velikou., !. v pond.
po rozeslání ev. apošt., 3. v poud. před
ev. Havlem, 4. v nd. po ev. Martin.
Týdní trhy ty stř y: 1. před Velikou.,
2. Vanocemi.

Vary Kulmy (Karlebad),viz Karlovy" .
Velešíyn, !. na sv. Jos., 2. v útery svato

dnůni, 3. v pond. po ev. Havla.
Velharllee. ]. na zelený čtvrt., !. ve

čtvrt. po Nanebevstou . Pane, 3 na m
tek Maří Majdaleny, ten den po Du

viimm (! M h1: ve , l. v n . zjevení sv. ic .,
'. vatředu :: av. ll'Petrtra Pavla, 8. ve
středu po u. Bartolo-1., 4. na sv. Šim.

5. rvuí liter. v poště. Každý
čtvrt. týh ni trh.

Verneřice (Wernstadtl), trhy výr. a na
dobytek: !. na sv. Vojtěcha, !. v patek
po av. Markétě, 3. na sv. Ondř, 4. v

anděli před ev. Havlem. Tjdní trh kažúter.
lel mul Lužnicí (WeaelyobderLuž

nitz), výr. trhy: ]. v středo , 2. ve
etředu o Nanebevstoupení line, 3. na
sv. Pro ., 4. ve středu po sv. Frant.
Seraf. Trh na vlnu: ]. ve čtvrtek
ev. Fil. a ah., !. ve čtvrt. po sv. Jiljí.
Trhy na dobytek od Velikou. al & ev.
Duchu kazdý čtvrtek.

Veseli Vysoké nad Cidlinou(Hoohweeely),
!. na sv. Matěje, na zboží a dob &, 2.
na av. Vojtěcha na plátno a p 'v0, 3.
na sv. Jana Krt., na zboží & dobytek,
4. ' útery po ev. Vavř„ na zboží a do
bytek, 5. n nv. Mich., 6. na sv. Mart..

“Pláni-tma : .t-L d. Boz.e r , v on po
T !& gv 032% )po 16. genenci, 8. v

. o Jaros. P. H. Týhodní trh kaž
on :: edu.

Vllénllcc (Willomítz), 1. v pond. po ev.

vim 2“',.mmd'.“Háša 533“ a'I imov, ' : . v .,
2. ve čtvrtek avatodušnieh evaptgiach,
3. na av. Vavhne., 4. ve čtvrtek po av.
Martinu.

\'llůleln, l. v pondělí av. Janu Kit.,
2. v pond. po sv. Mig Dobytčí trhy:
l. středu v březnu, dubnu, máji, červnu,
červenci, ar nu, září. říjnu.

Vllnberk (\ interberz). ]. na sv. ProL,
?.. na sv. Bartol., 8. ve čtv. o sv. Mart.

Vlachovo Březí (Willíschbír en , 1. dru

hou středu v poště, 2. ve stř 11mov.Apollnai'l, 3. ve středu po sv. Li ile,

&. ve středu pu sv. Mik., vždy : oemi
denní lhůtou. Velké týdni tr % tu stř.řed Velikou., Letnicemi a anocemi.

ýdní trh na obilí, hovězí & vepřový do
bytek každou středu. .=

Vlašim, 1. v udělí pred Velikou , 2. to
utery před hanebevatoup. Punč, & v pon
děli před av. Duchem, 4. v sob. po ev.
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mii, 6. ne lampu-tui pod.. d. rn Du
ši y, 1. v 2. End. před Narol. Páně.Týdní trhy eobotu.

Vltavice Dolni (Uuter-Wnldau). !. na
Obrat:. sv. Pavla, 2. v ned. po ev. Jaan
Krt. Týdní trh každý čtvrt.

Vodňany, trhy výt. na koně a dobytek:
]. třetí út. v poště, 2. v útery řed lv.
Janem Ne 111, 3. na. den roze ' ' ".
apoštolů, ten den Narození P. H.,“
5. na sv. Buh. Velke trhy týhodni aun

dobytek: !. druhé úte? po Jmenu Je—žíš. 2. druhé úter. elrlton., 8. v út.

m ev. Havlem. rh na obilí a potravué út.

Vojnův Městec, trhy vir. : dobytčí: ].druhou středu po 3 hra 'oh, 8. ve utř.
řed ned. Judih, 8. ve středu před lv.

olom., 4. na sv. im. a Judo.
\'olnry (Wallem), 1. ve čtvrt. před květ.

npd.,č2.aa'sv). Mikulášed. Ob\'o ( oin,1.vpon po new.
PĚT: na víru, 2. v pondělí Nanebe

vstoup. Pánů, 3. v poud. go anebevretí
P. H., 4. v pond. po všech vatšch. Prvnía druhý trvají 9 dni, třetí S ní a čtvr
tý 3 dni. Obilní 'deuni trhy had pa—
tek po celý rok. rh na hovězí do ytek
každý pátek od (1 “the postu a do
všech Svatých. Trhy ua prasata a drůbež
hldý út. po celý rok.

Votice, ]. ve čtvrt. kvůtuou ned.. 2.
ve středu v krizovém týdnu, 3. ten den

5 Navštiv. P. H., 4. ne av. Vavř., 5.n den po Naroz. P. M., 6. na sv. Fr.
Seraf, 7. na sv. Petra : Alkantriry, 8.
na sv. Tomáše a t.

Voilee mladá ( ungwoeehitz), trhy výr.
na dob. a rozličné zboží: 1. v úte po
ev. Petru a Pavlu. 2. v utery po ve)
stovaní P. H., 3. v úte po av. Vojtě
chu, 4. v úte po Nane vatoup. Páně,
5. v utery " Téle, 6. v úte
Nanebevzeti P. M., 7. v litery posv. 
touši, 8. ' litery o sv. Linhartu.

Vrané, ]. den 21. řezu:, 2. na sv. Jana
Křtitel., 3. druhý den po sv. Matouši.
Menší trhy 1. ve čtvrt. ev. l'h'lip. a
Jak., 2. ten den po ev. Barta.. 3. ve
čtvrt. před ev. Luk., 4. ve čivrt. po sv.
Barboře.

Vnyt (Freiheit), !. v útery po přeneleuí

sv. Vácelava £). března], 2. v úter poBožím Těle, v út. po Naroz. P. ., 4.
rvni utery v adventě.

Vl?ek ev. Šebestiánu [Sebastiansbergb
1. v pon. po ev. Troj., 2. první pond. po
ned. po sv. Havla. \

Vrchlabi [HohenelbeL ]. v ponděli po ev.
Matěji, 2. v poud. před sv. Fil. a Jak.,

8 vKpond. po sv. Vavř., 4. v pond. poav. ateříně. Týdni trhy kazdou sob. na
rozličné obilí a vaí'ivo. .

Vroutek [Rudig], trhy výr. a na dobyt.:
1. ve středu před květnou neděli, 2. ve
čtvrt-. po sv. Janu Kit., 3. ve čtvrt. po
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u. Bartolom, & ve čtvrtek před Poč.

MariP. e.
Všeruby [Wscherau , l. na. av. Blažeje po

dni, 2. na sv. . a ak. po osm dní,
3. na av. Markétu, 4. na, av. Mich. po 8
dni, 5. na sv. Mikuláše.

Všeruby [Neumarkt], jarmarky: 1. ve
čtvrtek po neděli Kantate, 2. ve čtvrtek

po Božím Těle. Trh na dob. a obilí kažon středu.

Vysoke [Hoclíatadtl, trhy výroč.: Ldprv
ní pondělí 0 Velí on., 2. pété on .poVeíkon., v pond. sv. ProL 4. v

nd. po Naroz. P. 5. v pond. po
anebevzeti P. M., 6. v pond. po sv.

Řím. a Jude, 7. v pond. po av. Barber.
Týdni trhy na obilí a všelí'akou nelení
nn a kramář—akézbozi k ' ou sobotu a
útery.

Zhblali [Sablat]. ve etředn po Hromn.
Zahrádka Trhová, I. ve čtvrt. stře

dopoetí, 2. na sv. Víta. 3. v pon . poav.
Bartolom., 4. na av. Havla, 5. na av.
Ondř. Každé út. trh na obilí.

Zákupy [ReiolwtadtL Tyhodní trh se od
býva ve středu.

Zásmuky.. jarmarky & trhy na dobytek:
!. v pond po Hromn., 2. v pond. av.
Fil. 8. Jak., 3. ve středu po sv. rok.,
4. v pond. po Nanebevzetí P. M.. 5. ve
stř. sv. Vaícl., 6. Ve středu po všech
Svat. Tjdní trh kazdou stř.

Zbirov. 1. v útery velikon., 2. na sv. Bar
tolom., 3. na sv. Kateř.

Zbraslav Slíbnigsanlj,]. vestř. po Brown.,2. v pom. pu av. Jos. pěst., 3. ve stř.
po sv. Janu Nep., 4. v pond. po av. Jak.
apošt., 5. v pond. o Jmenu P. M., 6. v

nd. po sv. Rnfae u.
z rnslm'lce. jarmarky: [. v útery po

Hromn., 8. v út. po ned. Judika, trvá 8

dní, 3. v úLNpo sv. Troj., 4. v útcry poNavštiv. P. ., 5. v pond po sv. Vavř.,
6. v út. po av. Václ., ?. na sv. Knteř.,
do 8 dní, 8. na sv Tomáše. Trhy ty'd.
a na dobyt. každé út.

Zdislavlce, jarmarky na rozličnékramář
aké zbozi 3 dob.: 1. ve čtvrt. př. Hromn.,
2. ve čtvrt. v )olovicí postu, 3. ve čtvrt.

Nalez. ev. “říše, 4. ten den př. Bož.
fělem, 5. ve čtvrt. o sv. Mark., 6. ve

čtvrt. %opovýš. av. íie, 7. ten den poav. Bar .
Zlonice, ]. v poud. prvního týdnu v o

stě, na vařívo, ryb , víno, obilí a roz íč
né kramařské zbozn, 2. na sv. Vojtěcha,
a. na sv. Oudř. na rozličné kupecké a
kraínrířaké zboží, 4. na den Nanebevz.
P. M., na koně, hovězí a jiný dob., na
maslo. vlnu & kramařské zbozi. Oba
hlavní jarmark , 2. a 3., trvají 8 dní.
Týdni trh každe pond.

Zručc [Zrutsch]. jannarky: ]. na sv. Do
rotu, 2. v útery re velikonočním týdnu.

Výroční trhová v Cechách. '.7

&napondv. ev. křik, Lvůtarypled
Vánocemi.

Žamberk (Senftenberg),jarmarky a do
bytčí trhy v pond.: !. před Očíšťovaním
P. M., 2. před P. M. aněinou. 3. před
ev. Havlem. Hlavní t'duí trhy na koně,
dob tek a všechno v. ží ty pond.: !.

ř. elíkon., 2 před ev. Duchem. 3. př.
enoc. Trhy na obilí každé pondělí a

čtvrtek.
Zandov, 1. v pand. po Jmeno Ježiš, 2.

třetí pond. v postě, 3. v pond. po ev.

Antonínu, 4. v pondělí před av. Vacl.Týdní trh na o ili a potravu každou
na tu.

Zaíee [SauL jarmarky: ]. ' pond. před
Obrat:. sv. Pavla, 2. ve čtvrtek po nei.
Okuli :; trhem na dobyt„_ 3. v ondélí

před av. Duchem, 4. v pond. p Naro.. M., 6. v pond. před sv. Kateř., každý
čtvrtek v měsících zaří, říjnu, li.!topadn
a prosinci trh na chmel, od 15. do 31.
října každý všední den [00 hlavní trh).

Žebrák, !. ve čtvrt. po Jmenu Ježiš, 2. '
út. avatodušni, 3. v pond. av. Vavř.,
4. na av. Šim. a Juda. Na : íkramař
eké: ]. v pátek red Vánoc., 2. v pátek
před květnou hadi

Železnice [EisenstadtlL 1. ve středu po
Jmeno Ježíš, ?. ve stř. sv. Jana Nep.,
3. ve středu po Naroz. . M.. všecky 3
jarmark na rezlíčné kramařeké .. ob
chodu“ 6 zboží a všecky druhy dobytka.
Kazd. stř. trh na obilí.

Žihle [Schelea]. !. v út. po sv. Jiří,2. '
. út. po sv. Velel.
eree [&=th 1. v út. předsv. Filip. a

Jak., 2. v útery po av. Bartoloměji.
Žlrovnlce [Serowitz], trhy vy'r. a na do—

byt.: 1. v pond. o sv. 3 kral., 2. vpon

po av. Fil. a ak., 3. v pond. (po ev.íljí. Trhy na dobyt. každých 14 ní od
druhého pondělí po sv. Matěji až do er.
Havla.

Zlžellce, výr. a 3 ln dobytčí trhy;středu před av. ií-im, 2. na sv. i
v pond. po Narození P. M., 4. v
po všech Svat. Kazdy trvá 8 dni.
trh na obilí každou středu.

Žleby [Schleb], [. ten den o sv. 3 kral.,
2. ten den po Navštívení . M., 3. ten
den po všech Svat. Týdni |trh ten den
před všemi Svat.

Žlutice Ludítz), trhy vyr. . dobyt.: 1.

ve čtvrbřpíed květ. ned., !. ve stř. ledVstou . a'ně. 3. v pand. před sv. ar
tol., £. na sv. Šlm. a Juda, 5. dmhý
čtvrt. v adventě. Každou středu ty'hodní
trh obilní a každý měsíc trh na dobyt.

Žumberk [Scl-nmberg). trhy výr-oč.a na
dob. ty poml.: [. před Hromn., 2. před
sv. Vítem, 3. před Nanebevz. P. M., 4.
před všemi Svat.

!. ve
t., s.

nd.
ýdní

www—_



Obsah:
Celoroční kalendář, čtvrtě měsíce, východ i západ slunce i měsíce na každý

den, povětrnost str. 3. -—Pohyblivé svátky v. r. 1871, posvátný čas velikonoční,
čtvero subých dnů, znameni oběžnic, zatmění slunce a měsíce, noremni dnmě, le
topočet nové doby, str. 17. ——Nejnovější kolkolvě skály, str. 18. — Svatí pstronové
zemětí, nejvyšší císařský rod, str. 19. - Příjem a výdaj dědictví sv. Cyrila a lge
thoděje od 1. ledna až do 31. prosince 1869, str. 20. — Stanovy str. 22—24. -—Rí
dici výbor, str. 24—26. — Slovo k p. t. pp. údům Dědictví av. Cyrilla a Methodějo,
str. 25—26. -— Seznam zemřelých ůdův dědictví sv. Cyrilla s Methoděje, str. 27. —
Pozůstalost syna nžflenníkova, str. 28—71. 0 zlatě Praze, str. 71—74. -- Mikuláš
Koperník, str. 75—62. — Pokrok hospodářský, str. 82—84. — O čistotě, str. 84—
90: Přehled důležitějších událostí politických r. 1869, str. 94—102. — Antonín Ar—
noět, VI. biskup brněnský, str. 103—110. — Včelařství IIC—1%. —-Výroční trhové
na Moravě a v Čechicb.

, o v' "v | : v'

Vyznama dulentost poysťovam na zwot
Pojiětověni na život do nedávna ve vlasti naší takřka neznámé,

uznáno jest za posledních dob za veledůležité opatření k zvelebení
obecního blahobytu a začíná tudíž i u nás zponeněhla zapouštěti
kořeny.

Majíce před očima blahodatně účinky pojiětovani proti škodám,
jež vznikají z ohně, krupobití, půdu dobytka a všelikých jiných nehod
na hmotu ch naěicb statcích, mimovolně musíme se tazat, zdali lidský
život neb edě k duševní a mravní jeho podstatě, není těž statek hmot
ný, jehož chorobou neb zničením zejména ti, jichž výživa na nas
zěvisí, utrpuji velikou ujmu ba často i zkázu, a zdali tedy i lidský
život není právem předmětem pojištovaní.

Uvažlme—li, kterak celé rodiny úmrtím ověbo živitele vůbec, a
zejmena je—li toto úmrtí l'edčasně, největší nesnězi, ba pl'ečasto i v
bídu b'vajl uvrženy a jsi následkem toho nezřídka i mravní duševní
život z úzu běl-e, musíme zajisté uznati velikou prospěšnost a blaho
datnost pojištovaní na život, jimž neblahé následky smrti živitelův
rodin aspoň poněkud se zmírňují.

Avšak i stáří může živitele rodiny učiniti neschopným k výživě
vlastní osoby a osob mu milenýcb, a proto i tu pojištění na přečkanl

“jistě doby života poskytuje výhodu, že sebe a osoby něm mileně
můžeme ucbrániti před nedostatkem a nouzi. .

Za roční poplatek poměrně nepatrný, jejž do pojištovny na život
odvědíme, můžeme buď pro případ svého úmrtí aneb na přečkění
určité doby svého života zabezpečiti osoběm nám milým aneb sobě
samým kapittl, jejž v prvním případu pgjištovna na život buď našim
dědičům aneb osobam mimi v listu po'iětovaclm naznačeným, v dru
hém případě nám samým vyplatí, kterýžto kapitál oněm osobam aneb
nam samým k snadnější výživě slouží a přispívá.

Avšak pojišťovny na život neobmeznjl činnost svoji na tyto dva
hlavní pl'lpady, na úmrtí a na přečkění jistě doly, ony poskytují
pomoc i osobám, jež náhodou staly se k práci neschopnými.

Pojiětovny na život jsou však i pro osoby majetnějěí pravými
a tož výnosnými spořitelnami. Mohout totiž osoby, jež nezapsal
pranic se svízely života, za roční poplatek, jejž od běžných svých
výdpjů snadno ushos odaři, dcerám svým zabezpečili větší věno, a
synum pro dobu jejicE zletilosti bud kauci k službám rozličným pře
depsanou aneb kapitál, kterýmž samostatně řemeslo neb obchod mo—



huu z-npočíti; i jsout v tomto ohledé pojišťovny na život skutečnými
ústavy zaopatřovacímz'.

Ncmohouce tuto pro obmezenost místa veškerý význam a důle
žitost pojištovéní na život vylíčiti, obmezíme se na krétké naznačení
dvou nejhlavnějšlch jeho odvětví pty'z'štěnína úmrtí, a pojištění ve spot
cích na přečkání.

Pqiz'stěnína úmrtí je především výhodné těm, kdož nemajíce
vlastních kapitélů praci rukou svých neb činnosti svou duševní živiti
se musí, a tudíž v stélých jsou starostech, z obavy před nenadéIým
brzkým úmrtím, jímž rodina jejich aneb osoby jim milé o svou dosa—
vadni nutnou podporu by přišly, jako zejména řemeslníci, úřednici,
učitelové, notáři, lékaři, umělci atd.

Pojisti-li se tyto osoby na úmrtí, kde pak vědí, že o budouc
nost osob jim milených je postaráno, tut pak mnohem veseleji trévi
svůj život a s větší chutí oddévají se své činnosti.

Považime-li, že n. p. pojišťovna „Kotva“ započavši roku 1859
u nás svou činnost dědicům osob na úmrtí u ní pojištěných vyplatila
do konce r. 1869 značnou částku 3,131.309 st. 45 kr. r. č. a před—
stavíme—lisobě, mnoho-li úlevy částkou touto bylo poskytnuto, mu—
sime blahodatnost pojišťovéni na úmrtí volky nevolky uznati.

Pojistí-li 30letý mužu „Kotvy“ na úmrtí své 1000 nl. r. č. tedy
platí z toho roční pojistné 22 zl. 40 kr. r. (5. a kdyby kdykoli po
uzavřeném ojištění zemí-el, byť by jen několik dní od této doby
uplynylo, obdrží dědicové jeho ihned 1000 zl. r. č.

Ci nestojí to za to, uhospodařiti ročně nepatrnou částku 22 zl.
40 kr. a zdaž nemůže to učiniti i člověk,jehož důchody nejsou velké?

Avšak u „Kotvy“ je zaveden jeden zvláštní spůsob pojištění na
úmrtí, kde pojistné neplatí se až do ůmrtl, nýbrž jen po jistou řadu
let, kteréžto pojištění zvláště mladším lidem nad míru je výhodné.

Jesti to pojištění na úmrtí s podílem v užitku, při němž pojistné
platí se po jistou dobu let. Po šestém roce svého pojištění béře totiž
v odvétt tomto pojištěný podíl v užitku společnosti, kterýžto podíl
slooži buď k zmenšení pojistného, aneb k zvětšení kapitálu, jenž po
úmrtí dědicům připadá.

Ješto tu ale po jisté době let lesen-í pojistného zcelaafiomííí, béřepak pojištěný podíl v užitku až o svého úmrtí co m ý důchod a
po úmrtí jeho obdrží dědicové přece celou pojištěnou čéatku.

Za toto pojištěni platí se arci trochu větší pojistné, jež vzhle
dem k neobvčejným výhodám tohoto pojištění je předce jen nepatrné.

Pojistí-li se s podílem v užitku n. p. muž 30letý tím spůsobem,
že bude pojistné odvéděti skrze 15 roků, platí za každý 1000 míst.
roční pojistné 40 zl. 36 kr. r. č. Po Stém roce tohoto pojištěni
obdrží podíl v užitku, jehož použije k tomu, aby pojistné mu bylo
zmíměno, aneb pojištovací suma byla mu zvýšena; jelikož po 15“
letech ničeho více neplatí, dostává od této chvíle až do smrti každého
roku svůj podíl v užitku co malý důchod a je-li dlouho živ, obdrží
zponenabla. nejen totik podílů v užitku, co veškeré jeho splátky ob
nášeji,alebrž rodinajeho obdržtještě po jeho smrti i pojištěnou částku.

Pojištění na úmrtí je však i v tom spůiobě výhodné, že jim
člověk může zabezpečiti sobé částku na vystrojeni slušného polu-bu,
c.ž příbuzným zesnulého nezřídka bývá za útěchu, ješto poslední
doprovození nebožtíka bylo pak slušné a přiměl-ené. „

Avšak pojištění na úmrtí je zvléště prospěšné i síatkárum. Zhu
sta musí totiž statkář dédiči hlavnímu uklšdati povinnost, aby ostat



ním dědicům ur'čitě jistiny vyplatil, čímž majetek hlavniho dědice
často octne se v nebezpečenství. Pojistí-li ale statkář na případ
úmrtí svého jistou částku, tut penězi, pojišťovnou po jeho úmrtí vy
placenými, zapraví se ostatní dědicověa hlavní dědič je starostí prost.

Podobně hodí se pojištění na úmrtí statkětům, již by rádi zve—
lebili svě bospodařství, avšak z obavy, aby dědicům svým nezůsta—
vili statek břemeny stižený, nijakěho dluhu k vůli tomuto zvelebení
učiniti nechtí.

Pojištěním na úmrtí lze tu všem rozpakům odpomoci. 
Statkař vypůjčí sobě na statek čistku k zvelebení jeho potřeb

nou a pojistí se zároveň s touže čěstkou na své umrtí, poněvadž
zvelebenč hospoděřstvl dojista mu vynášeti bude více, než obnáší
roční pojistné, které ze svého pojištění odváděti musí.

Spůsobem tímto vynáší mu za živobytí houpoděřství jeho více,než dříve a on přece zůstaví statek dědici svému eze všech břemen,
neb když zemře, vyplatí se dědici jeho z pojištovny tolik, ne—livíce,
mnoho-Ii břemen na zůstaveněm statku vězl.

Druhé hlavní odvětví po'iětovění na život jest pojzšžouáni ve
spolcích na přečkámí, které ho l se zejména ku zaopatřovžul dítek,
ač í vůbec osob jakého koli stůl-í.

Pojištění ve spolcích na přečkžní spočívá v tom, že vstoupí do
spolku mnoho účastníků, kteří se upíěou1že budou ukládati na jméno

jistě osoby neb dítěte aneb i na jméno své vlastní 0 jistou I-aduet každoročně určitě čistky, začež po uplynutí této oby, je-li ten,
na jehož jmeno pojištění zní, na živě, obdrží veškeré vklady, úroky
z vkladů, úroky z úroků, podíl z užitku, jehož pojišťovna nabyla při
zakupovění cenných papírů a podíl z těch složených peněz a úroků
z nich, které pozůstaly po pojiětenclcb před ustanovenou dobou
zemřel ch.

klady a úroky členů ve spolcích na přečkění, jichž pojistěnci
zemřeli před dobou, jež k poměrněmu podělověni společného jmění
spolku je uatanovena a jež likvidační dobou se zove, připadají totiž
cněm členům, jichž pojištěnci doby likvidační se dočkali, od čehož

spolkjřtyto obdržely jméno spolky ns přečkaní, kde dědíjedni po druhých.ímto zařízením může se státi, že připadne na člena spolku,
když na pojištěnce ročně 100 zl. se vklědalo, po 12 letech 2000 až
3000 zlatých, po 20ti letech 6000—8000 zlatých, po 256 letech 0500
až 13,000 zl. r. č.

Na určite nelze tyto sumy proto udati, poněvadž, ač poměrně
možno spočísti, mnoho-li osob v jisté době zemí-e, nelze přece vědět,
zemřou—liosoby, za něž ročně 10 zl., 20 zl. neb 100 zl. 80 vkládalo,
kdežto přece podle toho, jak velké jsou podíly dědičně, řídí se větší
neb menší částky, kterými svým časem členové spolku, jichž poji
štěnci dob likvidační se dočkali, se podělí.

Avi tato nejistota týká. se jen určité velikčati sumy, jež svým
časem se obdrží, celkem lze to na prstech sobě vypočlsti, že toto
ukládání peněz je výhodnější, než jakékoli jiné, poněvadž tu nemů
žeme jako ze spořitelen peníze kdykoli se nám zlíbí, vyzvednouti;
zde musí zůstat uloženy do jisté doby a nutné se rozmnožují úroky,
úroky z úroků, a podíly dědičnými, at již většími neb menšími.

Proto hodí se toto pojištění přede věím ku zaopatřovaní dítek,
poněvadž rodiče mohou jim nepatrnými úsporami ročními pro dobu
jejich dospělosti zabezpečili věno neb jistinu k započetí temer-la a
obchodu neb ku složení potřebně kauce.



. Výhody tohoto pojištění jsou tím větší, čím -více je členů ve
spolcích na přečkání, poněvadž je tu více podílů dědičných a více
zisku mimořádného, kteréhož přinakupování cenných papírů za val
nějěí jmění spolkové se nabývá.

Proto také pojištění ve spolcích na přečkání dochází zvláštního
účastenství u pojištoven, jež větším počtem členů vykázati se mohou,
tak u. p. u pojistovny „Kotvy“ obnáčel počet členů ve spolcích na
přečkání po llti letech jejího trvání kcncem roku 1869, 42998,
s npsanou částkou vkladů 35,180225 II. 94 kr. a splaceué vklady
s úroky a skutečným již užitkem tvoří již nyní spolkové skutečné
jmění, obnášq'ící v hotovostipřes 9'/, milionů zlatých r. č.

Mohla by snad vyskytnouti se námitka, že pojistování ve spol
cích na přečkání je předce nebezpečné, poněvadž kdyby pojištěnec
náš zemřel před dobou likvidační, přišli bychom o všechny své vlo
žené peníze, jesto tyto připadají ostatním členům, jichž pojištěnci doby
likvidační se dočkají.

Avšak obava tato není podstatne. Kdo totiž pro případ, že po—
jištěnce jeho stihne předčasná smrt, předce by rád vložené své peníze
i s úroky dostal nazpět, může se pojistiti na návrat.

Za-to že pouze skrze prvních 6 roků svého pojištění platí roční pří
spěvek, návratné pojistné zvaný, nahradí mu pojištovna v případu
úmrtí pojistěnce veškeré splacené vklady i s úroky, at pojištěnec
kdykoli zemře, tedy v prvním anebo v posledním roce pojištění ve
spolcích na přečkání. . '

Náhrada tato děje se právě z fondu, jenž z návratnébo pojist—
ného byl se utvořil.

Rozumí se samo sebeu, že je to též důležitá okolnost při po
jištování hleděti k tomu, aby pojišťovna používala důvěry pro správné
své řízení, řádné veřejné výkazy svých účtů, a bezpečnéukládání tvého
jmění, jakož a' jmění spolků na přečkání, kteréžto poslední pojistovna
jmenem členů pouze spravuje.

Ve vzhledě tomto podávají mnohé pojištovny úplné rukojemstvl.
Tak bylo u. p. jmění spolku na přečkání u „Kotvy“ zařízených,
koncem roku 1869 následovně uloženo.

V obligacích ve stříbře splatiteluých a zůročitelných a hypothe
kárně pojištěných na rozličných podnicích železničních, státem zaru
čených . . . . . . . . . . . . . . 9,216.4OO zlat.
V obligaclch vyvazovacícb . . . . . . . . l,699.050
v lesech :: roku 1860 . . . . . . . . . 342.500
v zástavních listech česke banky hypoteční . . . 526.500 ,

Z tohoto výkazu jmění jde na jevo, že skoro celé uloženo jest
v cenných listech, jež používají rukojemství státu vzhledem k svému
výnosu, ale kromě toho tu že jistotu mají jako zástavní listy, poněvadž
jsou pojištěny v první položce na podnicích železničních.

Práli bychom sobě, aby toto kratičké vylíčení pojišťování na
život mnohého povzbudilo, by nepatrnou úsporou roční zabezpečil
bud po svém úmrtí neb ještě za svého živobytí svým mileným lepší
budoucnost, neb lepčí zaopatření, na něž snad posud nebyl pomýšlel,
nevěda, jak by toho mohl docíliti.

„



Knihy české
jež nákladem

kněhkupectvi I. L. Kober v Praze
vyšly & dostati lze tam, ve všech řádných knčhkupectvfch,

jakož i u jednatelův nakladatclových.

Rukověť k svátn ' obřadům
a chrámldgým pobššldstcm.

Druhé, opravené a rozmnoženě vydaní. Sepaaně Václavem
Krolmusem 1863; 8 (240 str.) 90 kr., vůz. v platně 1 zl. 35.

Cesko-Moravská kronika.
Karla Vlad. Zapa..

Ozdohenů více než 400 vyobrazeními dle původních výkreeův
Petra Maia—nem,Ant. Kčžm'ga, Joa. Shez'vla a jiných umělcův vlaste
neckých 1862—1870; v. 4. Celá dilo činiti bude asi 50 nelitův 5
archových po 64 kr. o

Díl 1. až do r. 1306. 1862; v. 4. (VI. a 1008 str.) 9 zl. vůz. v
tmavých pozlac. deskách 10 zl. 80 kr., ve “světlých 11 zl.

Díl II. až do r. 1437.1868; v. 4. (IV. a 1378 str.) 11 zl. 50 kr.
vůz. v tmavých pozlac. deskách 13 zl. 30 kr., ve světlých 13 zl. 50 kr.

Desky, do nichž dllo lehce uvázati lze, prodávají ae ekvoatně
pozlac. v tmavých barvách výtisk za 1 zl. 60 kr., ve světlých 1 zl. 80 kr.

Ján.EHaVU&,
čili život mladého řemeslníka..

Pravdivý příběh a naší doby. Sepsal Ludvík Just. Dle dru
hého, Opraveného vydání přeložg Fr. Poímon 1870; 8. (258 str.) 111.20 kr.vezmu blbnosraňoký.

Canepia pro literaturu. hudbu a umění. Ročník II. Vydavatel
a odpovědný redaktor Fr. A.. Urbánek. Vychází 12. každého měsíce
0 pnl — at celém archu a předplácí ae půlletně 60 kr., poštou 75 kr.;
celoročně ] zl. 20 kr., poštou ] zl. 50 kr.

Budccská zahrada
Obrázkový časopis pro mládež. Ročník [. .Odpovědný redaktor

Frant. Tesař. Maietnlk učiteleka jednota ,Budač'. Vychází 15. kai
dého měsíce. Předplácí ae celoročně poštou 1 zl. 50 kr., půlletnč
80 kr., čtvrtletně 45 kr.; bez pošty celoročně 1 zl. 40 kr., půlletně
75 kr.. čtvrtletně 40 kr. Členové jednoty „Budeč'l předplací v Praze
celoročně 1 zl. 20 kr., půlletně 68 kr., čtvrtletně 36 kr.; poštou ce
loročně 1 2.1.36 kr., půlletně 74 kr., čtvrtletně 41 kr.

M 0 1:571 o v é.
_ Soustavný popie motýlů v středně Evropě, zvlaětě v Čechách

žniících, jakož i housenek a pup jejich ae zvlaštním vzhledem ku
škodě, kterou housenky činí, a vytknutím proetředkův, kterými možno
škodu tuto zameziti aneb aspoň umírniti. Ka potřebě ačitelův i žl



kův, polních boapoddrův, zahradnikův a lesníkův, sběratelů motýlů
a přátel přírodních věd vůbec sepsal Josef Klika. Připojen navod
kn sbírání a chování housenek i pup, chytání motýlův a ku zřízení
a zachování sbírky motýlův, jejich pup, housenek i vajíček. S 12
rytinami a 13 tab., obsahujícími obrazky motýlův, dle přírody ma
lované v. 8. 1870; (XVI. a 350 str.) 2 zl. 60 kr., vaz. : plátěným
hřbetem 3 51., viz. s koženým hřbetem 3 zl. 20 kr.

Světozor pro dům a školu.
Obrazy k názornému vyučování s textem od prof. Pavla Jehhťlry.

Vychází po sešitech fol., každý s 2—3 malovanými tabulkami a ve
'14—3/ archem textu za cenu 50 kr.

óhsah: Díl I. Obrazy krajan .v ohledu zeměpisném, přírodopis
ném a narodOpisném (48 tabul.)

Díl II. Obrazy rostlin jedovatých i pěstovaných (277 velkých ba
revných vyobrazení na 60 tab.)

Díl III. Obrazy !: názornému vyučování. Určeny pro mládež

ůllejší. (po tab. ve 147 vyobr. a 300 předměty.)Díl V. Přírodopis ptactva v obradch. Soustavný přehled ptáků
na 60 tab. (ve 195 vyobr.

Díl V. Přírodopis pkzů, ryb a nižších žz'wčíchů:měkkýšů, hmyzů,
červů a hvězdýčů na 60 tab., 342 vyobr.

Díl VI. Nerostozn's \: obrazích. Bude obsahovati vlcek technické
i vědecké důležité nerosty ve akvostných vyobrazeníc a kromě
toho hojné výkresy hlatl v celku 44 tab.

Díl VII. Rostlinstvo v obrazícb. (62 dvojitých malovaných tabul
578 vyobr.) ' 

Díl VIII. Strana' 1: obrazích.

Vychováni & vzděláni slepců
doma a ve škole, se zvláštním ohledem na opatřovací a zaměstnanci
ústav slepců v Praze. Podává Štěp. Šeh. Sekáč. S tabulkou 1870; 8
(36 str.) 24 kr.

“' Schoedleroíaknihapřírody,„
obsahuilcl veškeré nauky přírodně, zeimena fyaiku, astronomii, che
mii, mineralogii, geologii, botaniku, fysiologii a zoologii. Včnována
všem přátelům přirodozpytn, iakož i studuilcím na školách gymnasi
Mnýcb, reálných a průmyslných k soukromému poučení. Dle 16. vy
dání ve dvou dílech. Díl prvý: f aikn, astronomii a chemii vzdelal
Jiljí V. Jahn. S 361 dřevorytinaml, jakož i a dvěma mapami hvězd—
natého nebe a měsíce. Vydání druhé, značně rozmnožené aopravené.
1869; v. 8. (XV. a 460 str) 2 zl. 6G kr. Díl druhý: mineralogii,

eognoaii, geologii, botaniku, fysiolngíia zooIOgii vzdělal Karel Starý.
615 dřevoritinami. Vydání druhe, značně rozmnožené a opravené.

1869 v 8 (XXVIII. a 566 str.) 3 zl.

Kalendář, kapeaný a hospogšřášá zápisky rolníka novehoVO \:
Ročník vu. 1871. Vydal Dr.. J. B. Lambl. 8. 1 zl. vůz. v

plátně 1 zl. 50 kr.

Národní kalendářik tabulkový.
1870 II. ročník 320. 20 kr.



Bibliotheka narodni.
Výbor prací čelněičích spisovatelův česko-slovanských. Vycbůzí

od roku 1868 v sešitech 4-5 archových v iestnúcterce po 30 kr.
Sešitem 51. počínaje vydávati se bude v 4 srchových sešitech po
20 kr.

Obsah posud vydaných sedmi dílů.
Díl 1. Josefa Jungmanna sebrané drobné spisy veršem i pro

sou. Svazek I. S fotografickou podobiznou. 1870 (240 str.) 1 si. 20
kr., váz. skvostně 1 zl. 80 kr. _

Díl II. Karla Sudimira Snaidra basne. Sfotograňckou podo
biznou s životopisem jeho. 1870 (152 str.) 70 kr., váz. skv. 1 zl. 20 kr.

Díl. Hl. Boženy Němcové sebrané spisy. Díl I. 1870 (367 str)
1 zl. 60 kr., vůz. skvostné 2 zl. 30 kr.

Díl IV. Boženy Němcové sebrané spisy. Díl II. Babička. 1870.
(275 str.) 1 ml. 40 kr., váz. skvostné 2 ml.

Díl V. Jos. Kaj. Tyla sebrané spisy. Svazek V. Druhé vydání.
1870. (376 st.) 1 zL 50 kr., váz. skvostné 2 zl. 10 kr.

Díl VI. J. K. Chmelenského sebrané spisy veršem i prosou
Svazek 1. S fotografickou podobiznou. 1870. (410 str. 1 zl. 60 kr.'
váz. skvostné 2 zl. 20 kr. '

Díí VII. Gust. Pllegera -—Moravského sebrané spisy. Sva—
zek ]. 1870. (483 str.) 1 zl. 80 kr.. váz. skvostně 2 zl. 50 kr.

"* Dopisovatel.".
Nsvedení ke spisováni listů s psani všeho druhu, s bohatou

sbírkou nejrozmanitě'ších vzorů. Sestavil Jakub Malý. 1869 v. 8 (V
a 367 str.) 2 zl. 50 kr. „___-_ Zpivejme!

Kapesný z čvnik společenský. Sestavil Milín Libínský. 1869
32 (133 str.) 20 r., viz. 26 kr.

Společenský zpěvník český.
Sedmé rozmnožené vydání. Text uspořádal Dr. J. B. Pích! s

nšpčvy Jos. Leop. Zvonař. 1866, 12. (282 str.) 1 ml. 50 kr., vůz.
skvostné 2 zl. _ .

Fotografická obrazárna.
Fotografie původních nákresův, písní a básní českých, obrazů,

staveb . ,. v. Cen_akaždé fotografie 25 kr. Číslo 1. Nemoc a po
moo._Baseň K. S. Snazklra. Kresba Em. z F'rz'edbergů. Č. 2. Češli kro—
nikárlš Kreahl J. IIelh'ch. C. 3 Andulka. Báseň R. S. Šnaz'dra. Kres
bs od_Lm.z Friedbergů. č. 4 Přichod Čechův. Kmm A. Lhota. C. 5.
Bětuskn. Báseň K. S. Šnaidrq. Kresba Em. :. l'hizdbergů. Č. 6. Len—
ka. (S beránkem) Báseň K. S. Snaz'dra. Kresba Em. z Friedbsrgů. Č. 7.
Krok se soudce :volen. Kreslií J. Hellz'ch. C. 8. Libušinin soud.
Kreslll A._Lhola. Č 9. Lechtivé otázka. Báseň K. S. Šnaz'dra. Kresba
Em. s Fv'eeděergů.Č. 10. Cikánkn. Báseň K. S. Šnaůim. Kresba Em.
z ]Ířfedbergžz.Č. 11. Sludýnka. Báseň K. S. Šnaz'dra. Kresba od Em.
clznedbergvt. Č. 12. Přemysl & Libllšu. Kraslil A. Lhota. Č. 13. Kolo
vraleli. Báseň K. S. nezdra. Kresba Ern. z Fríedbergů. Č. 14. Pnchole
u potoku. Básen K. S. Snaz'dra. Kresba Em. s Fn'edbergů. Č. 15. Záboj
. Slovo . Kreslll J. Hdh'ch. č. 16. Lenka (obkloPens jinoehy.) Báseň
K. S. azdra. Kresba Eru. : Fn'edberků. Č. 17. Čestmír : Vlaslnv.



Kredit J. Helh'ch.C. 18.Oslepený Vlcetíslavv klášter zamčen. Krea
m A. Lhota. č. 19. Bořivojlív křest. Krealil A. Lhota. C. 20. Svato;
pluli a jeho synové. Kreslil J. Henich. Č. 21. Založení zakladu ku
chrámu ev. Víta v Prase. Kreelil A. Lhota. Č. 22 Roršířováni kře
sťanské viry ev. Ludmilou. Krealíl J. Bellick.

Don Quijote de la Mancha.
Ze ipaňelekého M. Cervantesa de Saavedra přeložili Dr. J. B.

Pích! s Kristián Stefan.
Díl I. Překlad dr. J. B. Pichla. S 52 původními vyobrazeními

Quido Manesa. 1866; v. 8; (XIII. a 384 at:-.) 3 zl. 60 kr.
Díl 11. Přehled Krist. Stefana. S 75 vyobrazeními od Quido

Manesa a. Karla. Purkyně. 1868; v. 8. (XII. a 432 str.) 4 zl. 20 kr.
Nenlt v celé, za našich dnů téměř zaplavující literatuře románů,

ničeho, co by se Don ng'íoteom' rovnatí mohlo. Hubený rytíř Don
Qmž'oteprojíždějící se za dobrodružc'vím po světě na herce své se svým
milým Sancho Pannou -— to jsou obrazy takovým vtipem a rozmarem
líčené, že se jim obdivovati budou, dokud neutuchne mysl pro to, co
krásného.

ll. C. Andersena povídky a báchorky,
Zčeštíl Jos. Oldiltuláé Boleslavský. Vydání ilustrované. S 30 vyobrazeními

1863; v. 8. (198 str.) ! zl. 26 kr. váz. v plátné l zl. 86 kr.

Výbor veškerých imma—k 11. c. Andersena.
Přeložil Karel Bohuš Kober. Nové sbírka. S 43 dřevorytinami. 1868; v.

12. (220 str.) 1 zl. 40 kr., váz. v plátně se zlatou ořízlrou 2 zl.

"* Černožluti.""
Román : dob reakce Rakouska od Alfreda Meisluera. Na český jazyk

uvedl V. Vávra-Haštalský. S 18 původními vyobrazeními od Ant. Kóuiga.
1868; 8. (864 str.] 3 21 60 kr.

Doba Bachova žije ještě tak čerstvé v paměti národa našeho, jeho! většina
byla sama svědkem oněch neblahých časů, žn rcmén, obravší aa úkol vylíčení po
litických i společenských poměrů tehdejších, bude zajisté v největší míře poutati
obecenstvo.

.“ Zároveň odpornčujesek rychlému obstarávání knčh
v elovanských i cizích jazycích, též hudebnin a vý
robkův uměleckých.

Co není okamžitě na skladě, opatří se, pokud možná, v nejkratší době.

Nemocným, jenž trpí nu průtrž
odporučuje se co nejsnazuéjí musí pro průtrž. jít vyrábí Bohumil Slur
zcncggcr v Herlsové ve výcanku. Mautí touto vyléčí se sobe starší
průtrže úplné. [Návody k upotřebení, mimo zajímavá vysvědčení zasílají
se zdarma). V hrncích lle jí dostati na 3 zl. 20 kr. i u vyu-lezce, jakož i
11pp: Vlasáka, lékárníka u římského císaře v Brně; J. Fílrstn. lékár
níka u bílého anděla v Praze; F. Brunncre lékárníka u mouřeninnv
Opavě; Jos. Weise, lékárníka u mouřeníua.,Tuchlaubon č. 27 ve Vídni.


