Kalendář na rok přestupný

1872.
Ročník dvacátý prv-ý.
Nákladem Dědictví ss. Cyrilla & Methodia.

Pořadatel :

Jan Křest Vojtěch,
prof. theologie.

V komlnl u Antonína mnoho vaI—nč. Bedřichu Drom
u Františka Rlvnáčo v Praze.
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TiskemUhodnimnam,

J. Šmíd:-av Brně.
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(měsíc Božího Těla) má 30 dní.
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(měsíc Cyrillomethodějský) má 31 dní.
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(měsíc poutnický) má 31 dní.

Polsky: Sierpieň. Ilirsky: Kolovoz. Slov.Veliki Serpnn. Rusky:Augnst.
;š

“5

1:3 Š

Slunce

Svátky a slavnosti

;8: ÍI:!

___

církevní

“ad

s s

Měsíce

_

.

_T;—'“

Čtvrté mě

zapad _““šly“;.“Pad

11.;m. h.;m.m

; 1;0.
3. s.
PetrAlfons
ap. vokov.
Bratř.Makk.
725' 21
637
2
+
ng Slav.
Porciunk. 433
435; 725
21
3;;S. Nalezení sv. Štěpána S. Lydia 436; 7 2 352._ 755
'.

-

\,;1

\""„H .71ři.

' “.:.

1.\' ;; \.. 111%- .:“ „21.1
:4 xs. Dominik vyzn.Perpetuam. 437; 72

. -

síce

&pOčaSÍ
.=.—

5 ;

E Ě

';

B .::.-š É

| 1;
9233
5 2 822 34; E:;

P. Marie sněžné
Osvald'kr.
39; 720
7 22; 70 24
13 33 42
65 P.
0. Proměnění
P. Jež. &s. Sixtus
ppž. 44 4059

6—:= 302=
%

|7;SLS.Kajetanvyzn.
Afram.
441;719
835 913
S. Cyriakus,Largus,
muó.
443; 717 937
927 330:
; š,: .
+SEmidiusb. m. Romanm. 443 71511 2 939 „33
10;;Ě

S. Vavřinec m. Asterin m.

.;I

.nl-.v.

„

4 46; 7 14;.\'ečer„ 9 64

„: o; 8 ?.

|

37:05:

“

>

wh

»—1

11 :s. Tiburcius, Susanna m.
3 P.
Ú. 's.
.S. Klara
Hippolyt
& Kassian
12
p. Hilarin
m. m.

0 H .

P

2:25

448; 7121 019;1010
4,3 “2,3
4 51 7 10;313;10
3 3 11 31
0 z: av:
450
: a 94
g

14su ;; s. Eusebiusm.Athanasiavd. 452 7 842441141

0 . 4

15;
„ s. Alippiusb. 453; 7 7 537; ránóo
|16;P.;.1-S
Rocbusvyzn.Hiacynt
455
l7;S. ;.S Liberal:m.
Eutychian vyzn.
m.
457 7 53 636;1
71324
\ll!

"i_v"_;—, l;.:

|;-_Í1'].;tl |

F;;S' Agapit m. Helena cís.

I9;;.

'

S Ludvík To!. b Agapius m.

.1

'n:

l'.-'

lo

,

š::.::-.=

V

4 59 7 1 7 47“ 458

323

5 l 659; 810 629

É'šg.

21;;$t.ooS.S.JohannaCh.
Patcrnus
Bernard 0p. vd.
Filíbert
op m. 5 24 6656
58; 8843;
27 7919
56

“55:21
fi;-g

22;0. s Timolheus a Hippolitm.
5 3 6 54' 858; 10 39
23;P.1—.S Filip Ben. Eleazar m.
5 8 6 52 9131158
.
24IS IS.Bartolomějap. Ptolemaaus b. 5 9 651;;993I;večer Í::
;;
;;..
.
. _.
'

53:—
037%.
ZŠ.;
"C cu
_ :š

.

25;;- S. Ludvik kr. Genesius m.
:).GIP-S. Zeňrin ppž

Konstancius

27U. ';.8 Josef Kal. Rufus b.

Augustin B. Hermes m.

" 5117; 649; 953'
m.; 5 12 6 48 10 21

; 514“ 646105!

l;!5
2 28

335

; 5 10 6 44 II 42 4 33

290. ;Štětí sv. Jana kř. Sv. Sabina m. ; 5 17 0 43; ráno ; 5 21
BOR ;1- S. Růžena.Lim. Felix m.;
518 6 42141
6;58
31 |S. S. Raimund Non Optatns b. , 5 20;; 6 40; 250; 6;27

.:

_.U

*" “ŽŠ-Š
É. “53

__33

335.0—

a;;
„__-Š

j

ŽŠ

Zaři (měsíc andělský) má 30 dní.
Polsky: Wrzezieň. Ilirsky: Ruj'an. Slov. Kimovec. Ruaky: Septembr.
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1. Přehled židovského kalendáře na rok 1872.
Dle počtu židovského 5632—5633.
Počet křesťan.
11. ledna .
10. února .
23.
„ .
11. března

Počet atletický.
1. Šebat
1. Adar
14. Malý Purim
1. Veadar

21. ,
24.
„
25.
. .
9. dubna

11.
14.
15.
1.

23.

„

15.

24.

,

16.

29.
30.

,.
,

21.
22.

.
9. května

Půst Esther
Purim
Šušan Purim
Nisan
Zač. sv. velik.*
Druhý svátek*
Sedmý svátek'“
Konec sv. veL'

]. I'ar.

Počet křesťan.

l. Ab.
9. Půst spal. cbr.
]. Elul.
1.Tišri. N. r. 5633'“
2. Druhý svátek'“
4. Půst Godai jah.
10. Slavnost smíř. *

17.
18.
23.
24.

15. Slevu. pod zel. "'
16. Druhý svátek'“
21. Slavnost palm.
22. Konec sl. p. zel. *
23. Radost ze zák. *
1. Marchesvan.
1. Kislev.
25. Posvěcení obr.
l. Tebeth.
10. Půst obležení
Jeruzaléma.
1. Sehat.

,
„
,.
„

2. listopadu .
1. prosince .
25.
„
Slavnost letnic“ 31.
„ . .
. ledna 1873
Druhý svátek*
Tamuz.
Půst dobytí cbr. 29.

26.
„ .
7. června

18.
B'omer.
]. Sivan.

12. června
13.
„ . .
7. července .
23.
„

6.
7.
[.
17.

Počet židovský.

5. srpna .
13.
„ .
4. října .
3. září .
4.
,. .
6.
„
12.
„

Po z n a m e n s ní : _Slavnosti hvězdičkou znamenané se u židů přísné slaví.

II. Pohyblivé svátky na rok 1872.
Slavnost nejsi. 'ména Ježíše 14. ledna
Neděle devítní 28. ledna.
Památka modlitb. P. J. Kr. 30. ledna.
Památka umuč. P. J. Kr. 6. února.
Popeleční středa 14. února.

Slavnost ochrany sv. Josefa 21. dubna.
Prosební dnové 6., 7. a 8. května.
Na nebevstoupení Páně 9. května.
Hod Boží Svatodušní 19. května.
Slavnost nejsv. Trojice 26. května.
Památka trnové koruny P. J. Krista Hod Božího Těla 30. května.
16. února.
Slavnost nejsv. srdce P. J; 7. června.
Neděle prvá postní 18. února.
Slavnost nejčistšíbo srdce P. Marie
Památka kopí a hřebů P. J. Krista 9. června.
23. února.
Slavnost ss. anjelů strážných 1. září.
Památka pohřebního plátna P. J. K.
jména P. Marie 15. září.
1. března.
„
růžencová 6. října.
Památka 5 ran P. J. Kr. 8. března.
„
mateřství P. Marie 13. října.
Památka nejdražší krve P. J. Krista Obecní posvěcení cbr. Páně 20. října.
15. března.
Slavnost čistoty P. Marie 3. listop.
Slavnost 7bolestné P. M. 22. března.
„
ochrany P. Marie 24. listop.
Neděle května 24. března.
Prvá neděle adventní 1. prosince.
Zelený čtvrtek 28. března.
Masopůst počínaje dne 7. ledna trvá
Hod Boží velikonoční 31. března.
-, do 14. února.
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111. Dnové poetní.
Dnové postní jsou v kalendáři není jsou nejpřísnější dnové postní,
našem pro úplnou jistotu znamenáni na něž zachovati má půst dokonaly,
trojími znameními. Dnovéjedním čer totiž povinno jest se zdržeti masitých
ným křížkem znamensní jsou takoví pokrmů a spolu jen jednou zaden se
dnové postní, na kteréž každý kat. do syto. najísti.
křesťan masitých pokrmů se zdižeti
Spo ln též připomínáme kulati—
má, ale vícekrát za den se nesytiti kům dťohcóee
Brněnské, ze nejdůst. pan
mům— Dnovédvojím černým křížkem biskup náš obéžnym lidem se 6. listo—
znamenaní jsou rovněž dnové postní,
na kteréž masitých pokrmů jísti se Řadu 1865 nejmíloetívéíídovolm' ráčil,
citeni
jídel i v
dny wňpravčj
vati jakéhokoliv
dovoluje. ale poroučí se Církvi svatou, postní

jen

_óešinou
za den dokřížkem
syta se zname
najístz'.sálu
ové červeným

VI Čtvero suchých čili kvatemhrových dni.
Dne 21., 23. a. 24. února.
Dne 22., 24. a. 25. května.

V. Zlatý počet:

11.

Dne 18., 20. s 21. září.
Dne 18., 20. s 21. prosince.

Nedělní písmena:

G. F.

Epakto:

XX.

VI. Posvátný das velikonoční.
Trvá od Nejsvětější
čtvrté nedele
postní až světější
úplně sesvátost
vyznatibitdřn
čili
zpovídah,
& nej
čistým srdcem
do slavnosti
Trojice.
V tomto posvátném čase povin- a pravou pobožnosti přijmouti. Kdo
nován jest každý katolický křesťan, nehodné přijímá. novy
zákon Gir
knězi k slyšení zpovědi ustanovsnémnfkevní, & nového hřícglnil
u se dopustil.
ze všech hříchů svjch zkroušeně e,

Znamení občžnio čili bludio vetsich.
Jmeno
LDobropán (Mercurius)

Znamení '

2. Krásopaní čili Lada. (Venus)
3. Země s 1 měsícem (Tellus)
4. Smrtonoě (Mars)
(?

Jmeno
Znamení
5. Králomoc se 4 měs (Jupiter) IL
6. Hlsdolet s 8 měs. (Saturnus)

7. Nebeštsnke s 8 měs. (Uranu)—
8. Vodan (Neptun)
.....

Mimo tyto větší oběžnice jest mnoho jiných menších, 'podobsjících
se hvězdám $).—12. velikosti, to jest tak malým. ano zdánlive nejmenším
hvězdám, které prostým okem, bez hvězdářských dalekohledů nejsou ani
k Spatření. Posud jich hj lo 79 vj'pátrítno, z nichž nemají všecky posud
gnose.,
aniž. znamení, ba ani čas jejich oběhu není znám.
lsnetoidy.

Nazývají se
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VIII. Zatmění slunce a měsíce.
Roku 1872 bude d v oje zatmění slunce a dvoje zatmění měsíce,
avšak jen tato zatmění měsíce budou v našich krajech viditelná.
l. Zatmění měsíce dne 22. května, viditelné v Evr0pě, Africe,
západní Asii a východní Americe. Započne v 11 hodin 50 min. a končí

vlhodinqum.

2. Kruhovité zatmění slunce 5 června, u nás nebude viditelné.
3. Zatmění měsíce 14. listopadu; částečné a příliš nepatrné.
3. Úplné zatmění slunce 30. listopadu, u nás neviditelné.

IX. Roční časové.

to..

Jaro započne 20. břez. 9. h. 13 m. ráno. Jeseň započne 22. září, 7 h. 26 m. veihr.
Lé
21. červ. 4 h. 15 m. ráno. Zima
22. pros.,l h. 21 m. večer.

X. Noi-omni dnové.
5. Na den sv. apoštolův našich
Posvátné doby (Tempus sacre—
íum), v nichžtopo zákonu církevném Cyrilla a Methodia, k němuž jistě
zapovězeny jsou všelikó hlučné kratc každý katolíkv národě našem dobro
thvíle, plesy čili baly, veřejné hudby volně přidá den úmrtí sv. Cyrilla a
cili muziky a těm podobné zaba den úmrtí sv. Methodia, 6. dubna.
vy, jsou:
1.Doba adventní asvatky Všeliké divadelní hry nejvyšším
vánoční až do slavnosti sv. tří Králův. zákonem zakázány jsou na zelený
2. Celý 40denní postní čas a čtvrtek, velk' pátek, bílou sobotu, na
týden velikou. aždo neděle průvodní. slavnost Božího Těla, na štědrý večer.
3.0 čtveru suchých čiliNa Boží hod velikonoční, svatodušní,
kvatembmvých dnech, jakoživ pátek vánoční (25. piosince) se zvláštním
povolením příslušných politických ú
a v sobotu po celý rok.
4. Ve svatvečer před hlavními radů jen k dobročinným účelům se
provozovati mohou.
svátky.

XI. Letopočet nové doby

&'

Rok 1872 po narození Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista jest rok
přestupný mající 366 dní.

Rok tento jest:

Rok tento jest:

Od stvoření světa
Od po y světa

.
.

.
.

Od založgníŘí
Říma . . .
Od narození Krista Pána .
Od zkázy Jeruzaléma . .
Od císaře Konstantina .

.

.

6037 Od bitvy na Bílé Hoře .
262
80
4206 Od smrti císaře Josefa II. .
2625 Od založení Rakouského moc
- 68
1872 nářství . . .
1803 Od nastoupení císaře Fran
1566 tiška Josefa 1 (dne 3. pro

since 1848).

Od příchodu sv. C yri lla

a Methodia

do krajin

československých.

.

Od založení Pražskéko arcibi—

skupství . .
Od vynalezení Ameriky

. .
. .

.

uvedení
jazyka
a do
škol.českého do
1009 Odúřadů

528
380

24

24

Od založení Dědictví sv. Cy—

rilla a Methodia v Brně
(na den sv. Víta 1850).
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XIII. Svatí patronové zemští
jicbžto památka slavně se koná v zemích našeho císařství Rakouského
Svat

Svatý Cynil a Method, dne 5. čer
vence na Moravě.
Svatý Jan Nepomucký, dne 16. květ.
v Čechách.
Sv. Vácalav, dne se. září vČechách.
Sv. ěpa'n, dne 20. srpna v Uhrách.

Michal, dne 29. září v Haliči.
ední/ra, dne 15. říin. v Slezsku.

Svatý Ladislav, dne 27. června v
Sedmihradsku.
Sv. Stanislav, dne 7. květ. v Haliči.
Svatý Leopold, dne 15. listopadu v
Dolním Rakousku.
Svatý Elz'áá', dne 20. července v
Chorvatsku.
Svatý Florián, dne 4. května v Hor
ním
Rakousku.
Svatý Jan Křeslítel, dne 24. června
v Slavonsku.
Svatý Ruprecht, dne 14. září v 801—
nohradsku
Svatý Julií, dne 1. září v Korutanskn.
Sv. Jíří, dne 24. dubna vKrajinsku. Svatý Spín'diun, dne 14. prosince v
Dalmatsku
Svatý Josef, dne 19. března v Ko
rutansku, v Krajinsku, v Pomoří, Svatý Vírga'í, dne 27. listopadu v
ve Štyrsku a v Sevcrném Ty jižním Tyrolsku.
rolsku.
Svatý Justus, dne !. listop. v Tcrstě.
...—_.

Nejvyšší císařský rod,
panující v říši Rakousko-Uherské._
RodičovéJer

J. ap. Veličenst. F ra 11tis ek

Josef

1 z Boží milosti CísařBa

kouský, král Cherský, Český, Dal
matský, Chorvatský, Slawnský, Ha
ličský, \'ladimírský & Ilirský, mark
rabě Moravský atd. narodil se dne
18. srpna 1830, za plnoletého pro
hlášen dne 1. prosince 1848. Když
byl Jeho strýc, císař Pán Ferdinand
1. dne 2. prosince 1848 v Olomouci
korunu složil, a Jeho otec, arcivoj
voda Karel tiůnu se odřekl. nastou
pil vládu. -— Chot císařePána Alž
běta, Amalie, E enia, dcera Jeho
k Výsosti Maximiliana Josefa, voj
vody v Bavořích, & Její

!

Val. císařePána.

František

Karel (Jos.), s_vn

císaře Františka I. (1- 1835), naro—
zen dne 7. pros. 1802. Chat Jeho

Žofie

(Bedřiska Dorothea, Vile

mina), dcera + krále Bavonského
Maxmiliana Josefa., nar. 25. ledna
1805, zasnoubena dne 5. list 1824.
Bratři Jeho Vel. císaře Pána
F e r (1i n and (Maximilian, Jos.)
nar. 6. července 1832, císař v Me
xiku, usmrcen 19. června 1867.

Ka rel Lud v ík, natoz. dne

30. července 1833.

Lud v í k (Josef, Anton, Viktor),

k. Výsosti nar. dne 3. května 1842.

Ludu'ky Vilemíny, narozena 24. pro Bratr a sestra otce J. V. císařePána.

Ferdinandl., Dobroti
since 1837, zasnoubena ve Vídni dne
24. dubna 1854.
vý, bývalý císař Rakouský, nar. dne
18. dubna 1793. Zasnouben sMarií
Děti Jeho Vel. císaře Pána.
Annou, dcerou 1- krúle Sardinského,
Cís. Výsost arcivévodkyně Gi Viktora Emanuela, naraz. dne 19.
sela, nar. dne 12. července 1856. září 1803, ve Vídni dne 27. února
1831.
Rudolf, králevič,narozen 2l.
M a ri & Klementina, narozena
srpna 1859.
dne 1 března. 1798, zasnoubena dne
Cís.Výs.Maria Valer la, 18. července 1817 s král. princem
narozena v Budíně 22. dubna 1868. obojí Sicílie, Leopoldem.
2*

Stanovy
Dědictví sv. Cyrilla & Methodia v Brně.
(Změnčne' výborem ve valné schůzi dne 8. června 1869.)

_"

Platnost majícíod 1. prosince 1869."_
5. 1.

g. 4.

Účel dědictví sv. Cyrilla a
Methodia.

Zřízení dedictvi.

1. Spoluúdem Dědictví státi se
Dědictví pečuje o zvedení lidu může každý, kdo za sebe jedenkráte

Moravského, jakého naš čas po na vždy položí 15 zl. r. m.
žadu'e; o uvedení v ěestra nn é,

2. Vklad tento může se zapra
avša na základě víry katolické s
viti bud najednou, aneb ve třech po
vyloučením všeliké politiky.
sobě jdoucích ročních lhůtách ve 5
zl. r. m., které až do dne 31. září
g. 2.
roku vyplaceny budtež. Kdo
Prostředky !: donažení účelu, každého
b do této lhůty vkladek nezaplatil,
tohoto.
p estáva býti údem Dědictví.
1. Spisovaní a vydávání kněh, F
3. Kdo však témuž ústavu 105
a sice netoliko výhradně nabožen-wzl. r. m. věnuje, považován bude za
ských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k s oluzakladatele a obdrží 4 výtisky
duchovním potřebám věku našeho vecí
13 Dědictvím vydaných zdarma.
prohlédajícícb, zvláště dě'episu, ze
4. Kdo jednou na vždy dá 50
měpisu, poznání vlasti, p ody, ře
mesel 'a orby atd. I v zábavných zl. r. m., bude téhož ústavu spolu
spisech obsažena býti má. hud ohra— údem I. třídy a obdrží 3 výtisky.
na, bud' utvrzování pravdy některé Kdo 30 zl. r. m. da, stane se spolu
údem II. třídy a obdrží 2 výtisky.
kaělické, jížto se odpor časový do Kdo 15 zl. r. m. položí, bude spolu
Vydávati se budou dědictvím, údem III. třídy a obdrží. 1 výtisk
zdarma.
pokud jmění stačí:
Spojí—li se manžel s manželkou
a) Obšírné životopisy svatých,
b) spisy poučné,
v jeden toliko zaklad o 15 zl. r. m.,
c) spisy zábavné,
vyděvati se jim budou knihy jen do
d) časopisy a všelijaké listy běžné. úmrtí toho, který první v diplomu
e) predměty umělecké, ku př. 0 poznamenán jest
brazy, zeměvidy čili mapy atd.

t'

Poznamenéní.0

mDědjPoznamenaní,

ctví sv. Cyrilla a Methodiajest
„Hlas“, týdeuuík politicke-ná.
hoženský.
%. 3.

Staršíaž posud

přistoupili údové nezavazují se
k doplatkům k nově zvýšenému
vkladu, avšak vybízejí se, aby
sami dobrovolně svůj vklad do—
plniti réěili. —
Kdyby b 10 zapotřebí II. neb

Šetření zakonův tiskových. III. vydaní uě teré již vydané knihy,

Při vydávaní časopisův, kněh spoluúdové jí dostávati nebudou, ný
běžných, obrazů atd. budou se sta brž knihy ty prodávati se budou ve
vajici zakony tiskové zevrubně za prospěch pokladnice Dědictví, aby se
chovávali.

nákladnější díla vydávati mohla.
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11. U jiných osob a úřadů za
Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu
tomuto ve známost, žádají se vel. pp. stupuje Dědictví sv. Cyrilla 9. Me
duchovní pastýřové, aby úmrtí ta— thodia starosta, a v jeho zaměstnání
kové pokladníkovi Dědictví, třebas jeden z jednatelů.
12. Výbor scházívá se čtvrtletně,
přímo poštou oznámiti l'ůčili. Po
dobného oznámení písemného zapo a. k vyzvání starostem i častěji v
třebí jest, kdykoliv spoluůd některý Brně, aby, čeho zapotřebí, v poradu
bud k vyšší důstojnosti vynikl, neb bral, a většinou hlasů přítomných vý
borníků o nalezích pro celé Dědictví
se jinam řestěhoval.
5. V ní ůdové, jako řeholy, dě platných rozhodoval. — Výbor má,
kanství (vikariáty), osady, kněhárny, právo, počet ůdův svých odcházejí
školy, rodiny, spolky, bratrstva atd. cích doplniti nebo irozmnožiti, avšak
se více nepřijímají.
ne jinak, než katolickými kněžími, a
6. Každému volno, doplněním každoročně uveřejňuje zprávu o čin
vkladu u vyšší třídu postoupiti. Za nosti své.
šle-li tudíž ku př. spoluůd III. třídy
13. Každý spoluúd Dědictví má
k prvním 15 zl. r. m. opětně 15 zl. právo písemně návrhy své činiti a
r. m., stane se spoluúdem II. třídy přání svá projevovati dotčenému vý
atd. Avšak spoluúdství postoupiti ji boru, kterýžto při svých shromáždě
nému nedovoluje se.
ních zavázán jest, jich svědomitě v
7. Každý přistupující račižjméno úvahu bráti, a dle nich, pokud po
a místo přebývání svého, jakož ibi třebno, prospěšno a možno jest, se
skupství a děkanství (vikariátu) &po zachovati.
14. Ve sporech z poměru spol
slední poštu zevrubně udati.
8. Každý kněz, který jest údem kového snad vzniklých, odvolává se
Dědictví sv. Cyrillaa Methodia, bé're k starostovi, a v domněle nedosta
na sebe povinnost, bud ve slavnost, tečném vyhovění k příslušícím c. k.
bud některý den v oktávě sv. apo úřadům.
štolů Cyrilla & Mcthodia každoročně
15. Kdo témuž Dědictví obětuje
sloužiti Mši svatou za všecky živé a práce své literní neb umělecké, obdrží
mrtvé spoluúdy dotčeného Dědictví; na výslovnou žádost honorár podle
a bude-li libo a možno, i jinou Měi výber-nosti, obšírnosti a důležitosti
svatou za obracení národův slovan spisu svého, o čemž výbor úsudek
ských od jednoty církevně odlouče pronese.
ných. kterouž pobožnost jistě každý
g. 5.
spoluúd co věrný katolík spolu ko
nati neopomine.
Bozesilani
kněh
a výtvorův
9. Zemřelí, za které někdo vkla
uměleckých.
dek k Dědictví učinil, tak jako ti,
jižto na smrtelné posteli nejméně 15
O rozesílání kněh, spisův a ji
zl. r. m. za sebe do Dědictví odka
ných předmětův Dědictvím v daných
zali, stávají se účastnými duchovních postará se výbor. Každý pžistupu
milostí, v předešlém (B.) čísle jme jící k Dědictví ihned račiž oznamiti,
novzmýcli.
ze které z ustanovených expedicí si
Každý, jenž byl vkladek učinil knihy bráti bude.
za mrtvého, pokud živ jest, knihy
I. Pravidlemu
bez ohledu na velikost vkladu — Poznamenání
této věci ostane, co na lístku
ovšem nejméně 15 zl. r. m. -— po

jednom v'tisku dostávati má.

tištěna jest:

10. pravu Dědictví sv. Cyrilla
a Methodia vede výbor sestávající z
kněží, kteří bud v Brně hud na blízku
přebývají.

lístku svého každý epoluůd v
hlavní komisí u pana Antonína

že na poukázání

Františka kÉhkupce
'vnúče v vPraze
a
Nitsche,
Brně,
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Bedřicha Grosse v Olomouci bdíti nad zachováním nařízení upro
knihy sobě vybírati má. Kdo půjčeném potvrzení daných, aneb vše
by vak chtěl poštou knihy své obecnými předpisy stanovených, a
dostati, račiž se obrátiti franko—uzná-li za potřebu, přidati spolku od
vaným listem na jmenovaná příslušícíbo úřadu určeného císař
ského komisara.
kněhkupectví.
Pozn nmenání II. Všeliké do
2. Kdyby se spolek rozejíti měl,
pisy v záležitostech Dědictví sv.
rozhodne
v duchu
Dě
Cyrilla a Methodia budtež posí dictví
sv. věbor
rrillao ajmění
Methodia,
&podá.
lány pod adresou na prof. M. o tom předběžnou Zprávu vysokému

Procházku,

starostu dědictví; c. k. místodržitelství, a svému P. T.

zásilky peněz ak budtež ť-i nejdůstojnějšímu panu biskupovi.
něny v listech rankovanych pod

adresou:

V Brn č, 22. července 1869.

Pokladnictvi ovat. Cyrilla &
Methodia

v Brně, (Dernrósl 6. S.)

Matěj Procházka,
g. 6.

starosta.

Poměr k vládnímu řízení.
1. Vládnímu řízení se pone
chává. uahlédnouti v jednání spolku,

Číslo 17131.
Založení toho spolku podle obsahu předstojících stanov se ve smyslu
5. 9. zákona ze dne 15. listopadu r. 1867 r. z. čís. 138 dosvědčuje.

Od c. k. místodržitelství
v B r n ě, dne 6. listopadu 1869.
Za c. k. místodržitele:

Chlumecký.

Řídící výbor.
Procházka Matěj, skut. konsistorní rada, gymnásialní profesor
v Brně, staros ta„ — Frant. Maršova/rý, tit. kons. rada, ředitel ústavu
pro hluchoněmé v Brně. p o k l e.d ník. — Jan Kř. Vojtěch, profesor mm
vovědy, titul.konsist. rada v Brně, jednatel. ——
Fr. Beneš, farář a děkan
v Příboře. — Dr. th. Jan Ev. Bílý, titul. kons. rada, farář v Předklá
šteří Tišnovském. — Dr. fil. Jos. Chmelíček, skut. kona. rada, profesor
pastorálky v Brně. — Jan Fabm'sky', farář v Pohořelicích. — Bedřich
Gez'eeler, skut. konsist. rada. farář v Telnici. ——Tomáš Hájek, farář v
Kurovicích. -— Dr. theol. Frant. Hošek, tit.. kons. rada, vychovatel. —
Jan Jlmoušek, Skuteč. kons. rada, děkan a farář v Třebíči. — Karel Kan
dne, čestný kanovník Mikulovský, kons. rade., dekan a farář v Cvrčovi
cích. — Guntér Kalivoda, prelát & opat v Rajhradě. -— Arthur baron
Kómjgsbrunn, kanovník & prelát Olomoucký. ——Pavel Křůkovský, kněz
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řádu sv. Augustina na starém Brně. — Banas“ Math. Kulda, kanovník
na Vyšehradě v Praze — Edvard Karlík, kanovník & děkan v Mikulově.
Peregrin Obdržálek, duchovní správce v Tichově. -— Frant. Poz'mon,
katecheta na hlavní škole ve Slavkově. — Emanuel hrabě Póttmg, kano
vník Olomoucký. —-Jakub Procházka, tit. koneist. rada, duchovní správce
v klášteře Voršulinck, prof. katechetiky &methodiky v Brně. — Jíří Slota,
farář na Slovensku. — Jan Soukup, tit.. kone. rada, farář v Doubravici.
Edu. Stuchlý, tit. kons. rada, děkan & farář v Pavlově. —- Bedřich hrabě
. Sylva- Taroucca, kněz církevní v Brně. -— Tomáš Šímbera. farář v Mysli
bořicích. —- Dr. fil. Fram. Skorpílr, tit. Irons. rada, děkan a. farář v Ku
čerově. _ Karel Šm'dek, tit. kons. rada—,g mnasialuí profesor v Brně.
Antonín
rt, arcibiskupský
ražský notá. , tit.. kons. rada brněnský,
farář v Lulči. — Robert Šunka-£, skutečný kons. rada., děkan & farář
v Modřicích. _ Josef Šum, děkan v Opavě. _ Josef Těh'k, tit. konsist.
rada., farář v Telči. —- Ignát Vurm, vikář Olomouck , poslanec zemský.
Josef Vykydal, farář na Velehradě. — František Ve er, farář v Miloti
cích, poslanec zemský. — Dr. th. lil—autíčekZatčen, akut. rada kona.,
prof. církevn. dějepisu a práva v Brně.

Seznam zemřelých údův Dědictví sv. Cy
rilla & Methodia.
Od 17. června 1870 až do 1. dubna 1871.
Z m'bz'glgupgtvi Olomouckého.
5687 Josef Steigerlo, zakladatel rodu :;
mantelkonEleonoron,kovůřský mistr
ve Velkém Oujesdě.
3914 Richter Josef, pololáník : Kolešovic.
8023 Blaka! Jakub, domků“-:. Keleiwlc.
9133 Blucha Antonin, domku-_v Štoltiuě.
9941 Uvíra Terezia, výměnkářka : Ottic.
12183 Kilinnova Veronika , domkůřovn
dcera ve SIM-kové.
12496 Manderlo Juliana domkářova dceru
: Holešovic.

3758 Kubíček Jun, pololňník : Lnběnio.
10308 Voltner František, výměnkiř v Pi

tlač.

478 Mitanni-na Marin ve Zbraalnvé.
|3078 Vyml-Jý rod p. Sebastiana Lluuelikl
a. jeho manželky Kateřiny.
1980 Kodelkova Job nun, domkářka v P.
Benkoviclch.
1983 Rosin Fiorinu : Pr. Benkovic.
1986 Ronin Jan : Pr. Benkovic.
8647 Velecký Apolcnn v Buchelo zi.

11948 Sehnal František, : Malých Prauenic.
132-1Hlinkova Teresie : Boketnice.
12713 Zajíc Mngdalvna, vduva v Ku—marově.13562 Gertruda Pospíšilova : Dluhonic.
13102 Kilinnovn Bee's, svobodná ve Blavf 11697 Leeubnrfl Novak ze Bknlova
kově.
10447 Zbďílova Barboru v Tetěticich.
13404 Řelmlovn Be ale, chalupnice ve Brnol
kové.
6606 Pavlíček Jxknb, do mhář v Nové Vai
5781 Hainall: František, čtvrtnik : Boj
kuvic.

3754 Seifert Jan. čtvrtník : Hanavy.
3849 crc
Dolllnoupil
Jan. domkář ve Vmod
.
6365 Stejnka'ova Anna : Hnojic.

10195 Franken Konstantin : Vodky.
12744 Rouček Leopoldina v Kojetlně.
18033 Uber M-rin v Koietlně.
10844 8 uit Baltns -r, měšťan v Přerově.
11-284 V tlkova Anna a Lukon—.e

2114 Rope-'Iu Mn.-iu.: Duben.
2089 Košík Sebastian u Dubna.
6646 Přidnlík Šimon : Mnlicl'ova.
4427 Vyblídnl Matěj z Mdichova.
10397 Zbolinek Jiří :: Vrbůtei'.

Z biskupství Brněnského.
3902 anrčova Maria ve Veverské Bytiáce.
4292 Strachoňeva Anna ve Veverské By
tišce.
7200 Nmadbn Michal, výměnkář v Dol
ních Boj anovicicb.

ice.
10001 tZielinkom
Rosalia ve Veverské Ily
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Kučera Antonín, půllůnik v Hodějiolch.
8088 Hrbáček Dminn. vzorní učitel vs
Slavkově.
10949 Kučerovo Ros-lin, výměnkářkn z
Křenovio.
6010 Bill:: Matěj, čtvrtník v Nových
Hvězdlicioh.
2845 Martinek Jskub, čtvrtník v Žďáře.
3716 Pokorný Josef. soused z Pistovic.
6748 Nenutil Josef, hospodský: Nemojsn.
3898 Nebojsove Viktoria, výměnku—ksv

anlovicich.

1786 Vycoudil Harimu : Podbiszic.
2769 Lsmáčsk Jan, podsodník : Malenín
13307 Štibursk František v Kosticích.
3805 Lutín Jiří, čtvrtníl: v Hovorsnech.
6906 Sedláček František, celolinlk v Mo
ruských Prusích.
8439 Procházka Ignác, oololdník v Ho
voranocb.
9769 Matters Martin, ševcovský mistr v
Kamenici.
423 Wachu Jan, kovů v Kor. K ícloh.
266 Vel. pan Antonín Hejč, fudzuv Pro

tivanově.

7400 Běanu František, výměnkůř v Mal- 10128 Pospílilovd Františku. Výměnkůřka
kovicích.
v Protivanově.
8502 Plchovs Barbora : Proseče.
19210 Kucka Kateřinu v Čeiči.
697 Suchý Josef, podruh v Židenicích.
8436 Menšík František, podnčitel v Ti!
Z biskupství Králohradeokého.
nově.

4761 šandm Frantiska v Brně. 
8988 Sedláčkova. Marketa v Plešicich.
416 Dsněk Šimon, služebník psnnký v
Měnině.
2694 Krejčí Josef v Bořílově.
8786 Kubik Tomáš, obchodnik v Lohovci.
256 Důstojný pao Josef Droxier, farář

v Chnlkovlcích.

6044 Ježek Jsa, sedlu: v Rychnovsku.
7689 Pavlovský Antonín : Bohdana.
10017Josef thl. sahrsdník so Suchodol..
10165 Velebný pln hrál“ Václav Plaček.
11890 Veinncht Ann: v Stare Boleslsvě.

Z biskupství Lítmnc'řzbkého.
8011 Jelinkovn Malia le Hien-.

2900 lřtřl'úúl
Ondřej, hmiliant v Šitbo
' c h.
1027 Konečný Ondřej, chalupník . Čej
kovic.

Z arcibiskupství Pražského.

12804. Fuxova Ano: v Kolíně.
5239 Vodičková Kateřina. v Bithoňcich.
1939 Vel. pan Tynmpf František.
733 Tichý Joeef v Bohuslavicích.
církevní v Ruenicích,
3022 Prchal-ws. Magdalenu v Němčicích.

kněz.

12240 clíně"
Angl:-lin, čtvrtnik v Pozoři
c
909 Důstojný pan Kril Marios, člen kn Z biskupství Baňsko—Bystřthkého.
puc. řádu v Brně.
8046 Důstojný pan Hromada Tomáš, fa
rář v Žarnovici.
8122 Elia! Josef, půllinik 2 Bihařovic.

Odpočinutí lehké dejž jim Pane, a. světlo věčné at jim svítí -— at odpo
čívají ve svatém pokoji.

Slovo k p. t. údům Dědictví sv. Cyrilla a lllethodia.
V posledním čase učiněný jsou z mnohých stran útoky na řídící
výbor Dědictví sv. Cyrilla a Mcthoda, jakoby méně činně a méně výdatně
nežli na. začátku působil a jakoby z ohromného jmění údůln příIiš malý
slovesný podíl dáva'l.
Předkládáme zde nejenom letošní účty, anobrž úplný obraz čin
nosti výboru téhož Dědictví, aby každý jasně seznal, kterak Dědictví od
začátku r. 1851 až do nynějšího času usilovně spůsobilo &jak toliko ope
raci Enancovou a zařizováním mnohých nových podobných slovesných spolků
jmění dotčeného Dědictví na. 60,000 zl. skleslo. z jojichžto úroků nelze
ročně leč pouze kalendář Moravan co organ Dědictví vydávati. Patrno
spolu z přehledu toho, že Dědictví doposud“ l,436,324 zl. přijalo &
371,420 zl. vydalo a že za to 620,000 výtisků jednotlivých kněch svých
učinilo a. údy své jimi podělilo.

“
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Příjem a vydaj dědictví sv. Cyrilla a Methoděje
v Brně od 1. ledna až do 31. prosince 1870.
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Trnka platenik.
Povídka od Fr. Pravdy.
I.

Ceny bývají rozličné, vyšší i nižší,
přijde to na potřebu a je-li před voj
Vedla se válka s císařem Na non, je větší po távka a větší odbyt
poleonem prvním a trvala, jak každý a plátna se dra prodavaji.
ví, dlouho. I Rakousko bojovalo
Tak to bylo i před vojuou fran
proti němu, opět a opět se ch0pilo couzskou a v čas vojny, kupci bě—
zbraní a četná. vojska naše měla arcit halí po vesnicích, přicházeli i do
velké potřeby. Dodávaly se jim, vo Krušina a za plátna víc než jindy
zily se za nimi & mnohý obchodník podávali a platili. Pořád vystupo
za několik let, ano někdy dost brzy vala jejich cena, lidé seli víc lnu, aby
nabyl bohatství, že ho nemohl ani víc pláten měli na prodej a každý
přehlídnout.
rok mnoho peněz za ně utržili.
Sedlák Trnka z Krušina jaké se
Sedlák kaa
měl velký statek,
stal obchodníkem, byl chytrý a pod len se mu dařil výborně, přivážei si
nikavý člověk a uměl dobře přízni semeno až z Rakous a vždy nejlíp ve
vého času ku proapěchu svému po Vsi pochodil. Má doma dva stavy,
užít.
za jednim pracuje sám, za druhým
Krušín leží v krajině ne příliš najmutý tovaryš, mladší syn chalup
úrodné. Seje se tam žito a ovce, níka Škody, jmenem Prokop, ženské
ječmene málo, pšenice ještě míň, předou a soukají a na jaře je tolik
sotva tolik, co každý sám chce míti pláten hotovo, že u Trnků jich nej
pro dům svuj na celý rok v zásobě. víc mají na bělidle.
Nejvíce se klidí bramborů alid pilně
Trnka plátnům rozumí, ví dobře,
pěstuje len, přede_a dělá plátna., že kdy a ač je má prodávat a často
mu to hodně
í.
sám plátna přikupuje, aby pak na
Tenkráte na předení a tkaní plá—nich vydělal. Kupci si ho předchá
ten nebylo ještě dílen, v Kruěíně v zejí, radí jim, doprovází je, o plátna
každém stavení měli stav tkalcovský, se s nimi smlouva. Jsou někdy
domkaři všickni byli tkalci a sedláci Němci a Trnka umí německy, naučil
si tkalce brali do domů, když se sami se tomu v Rakousích již co chlapec.
ani jejich synové v tkalcovství ne—Otec ho tam dal na výměnu k jed
znali.
nomu Rakušanu do Bejdova a tento
Nadělalo se, zvlášť v zimě, plé dal k nim svého syna do Krušina,
ten přemnoho a na jaře nastalo bí aby zase naučil se česky.
Z Krušína do Rakous není da
lení. Na sady a zahrady se Vynesly
boudy, jedna je pro hlídače, druhá leko & Češi a Němci sousedé na rok
pro psa, plátna jsou venku ve dne a na dvě leta děti své si vyměňují,
i v noci a na blízku musí býti voda. aby poznaly řeč, jíž se tu a tam
Kropení obstarávají mužští i ženské, užívá, & mohly spolu domluvit se a
zabývají se stím přes celé léto a na jednat, kdyby někdy náhoda neb po
podzim se dostavují kupci, často tře třeba je svedla.
Obě strany
bgvlydobře
spokojeny.a
bas
kupují. připravené U Trnků
neuml
nikdo německy
zbožíz adaleka,
je pryčjenž
odvážej
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tam, kde mladý Trnka byl, neuměl. statný a bezprostřední odvod jistého
nikdo česky. Chlapci imon
b druhu a jistě částky pláten.
Trnka si již byl uspořil peníze
& Leopold Němec, jsou nuceni vyja
dřovati se v cizé řeči, ab jim do a nyní si peníze ještě vypůjčil, aby
mácírozuměli, ustavičně cvičení oblo—mohl vykonat, k čemu se zavázal.
milo jim jazyky anež ušel rok, mlu Díl jich nechal v zástavě, ano on za—
vil Šimon německy &.Loapold česky. stavil i svůj statek, kdyby snad
Arcit mluvili ještě špatně apro smlouvu učiněnou a pojistěnou nedo
větši prospěch nechali je rodiče druhý držel a nezachoval ee věřitelům.
Starší obchodníci, co tím trpěli
rok,
si (je
vzali kde
domůbyli.
a hle,Potom
Čech teprv
si oprav
u ujmu & zvlášť ti, jimž až posud slou
přisvojil němčinu a Němec češtinu. žil, byli proti němu a všemožně ho
hleděli utlačit a zničit. Podvedl a
Obdivují se jim kra'ané a Ši—
mon Trnka v Krušíně d lava tlu zradil prý je, jsou boháči, nemůže s
močníka, když tam k vůli nějakému nimi vejíti v závod, musí ustoupit a
obchodu zavítali Němci. Již ho znají, padnout.
Sousedé se mu posmívali a ho
nají ho obchodníci z Němec i z
ech a nikterý dům jeho nemine, pomlouvali, míchá se do věcí, s ni
je-li v jejich vesnici. Zvlašt ti, co miž spojeno je velké nebezpečenství,
kupují plátna, vyhledávají si ho aon rád by se nad ně povýšil, bude po
sám pláten mívá. pořad větší zásobu, nížen, přivede se na mizinu.
Sama žena jeho ho měla za leh
že po nich chodí s tkaleem svým i
po okolí a že mu je lidé na prodej komyslm'ka, jenž nedbá na svou ro
přinášejí. Cizí kupci berou je pak dinu, má děti, má ještě malé nedo
od něho a dávají mu hodný výdělek, Spělé děti, ublíží 'im. zkazí je, budou
jednou na 'kat.
což ovšem ho činí ještě podnika na něj
V blízkém městě ho také zle
vějším.
posuzují, je sedlák, proč nezůstane
Trnka má koně, najali si ho, při pluhu, k něčemu jinému se ne
ab ' jim plátna dovezl, kam je ode vzdělal.
vz avají & dobře mu zaplatili. Jezdil
Vrchnost v zámku, jejiž byl pod
s nimi napotom častěji, líbilo se mu daným, myslí si o něm, že je stvo
to a nabyl při tom mnohou zkuše řen k robotě &umínila si, že ho še
nost. Udělal si nové známosti, bý třit nebude, jest-li nedostojí svým po
val, kde sídlo měly vojenské komise, vinnostem.
co zboží jejich řijímaly, pozoroval,
Trnka se nedal mýlit ani od
vyptával
se, p cházel si pany úřed strašit, ví. na čem je a odhodlaně
n1 y.
vadí dobře proskoumanou úlohu.
1 pověděli mu, jaké se tu uza—Již nekupu'e plátna jen doma a v
vírají smlouvy a ty byly tak výhodné okolí, on c odí a jezdí po celé kra
a výnosné, že si to veru ani nepo jině a kdo plátna má, jen jemu 'e
myelil.
prodava, že za ně platí víc než každý
Proč by on k nim nebyl připu jiný obchodník. Plátna mají cenu,
štěn, aby mohl míti užitek, co jiní jakou nikdy nemívala, lid se tomu
mají ?
diví, chválí si výdělek a o Trn
Zajisté je to možné a Trnka se kovi hada, že nevyjde, nýbrž Způsobí
si
škodu.
staral, aby se to stalo skutečně. Není
mu líto desítek ani stotek, vždyť. mu
Vyšel výborně, neminnl ho velký
vydobydou tisíce, pani se těšili z darů, zisk a prospěch a ten rostl a mne
co jim dával, &úmysly & snahy jeho žil se, že pořád do rozsáhlejších pod
podporovali. Nižší ho odporučil vyš—niků se pouštěl. Nikdo netušil a
šímu, získal si jejich přízeň, vzal se nikomu nenapadlo, že za každý kus
na něj ohled, svěřil se mu samo plátna dostává jednou tolik, než za
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ně dal, ano že dostává ještě víc, a a obuv se odvádí, mohl by lid míti
bylo tomu v skutku tak: Trnka měl
zisk Žeště
větší, kdyb
mu na tom
nesmírné výhody a v krátkém čase dopř
lo podílu.
Vša seponechává
se
si nadělal velké jmění.
to fabrikantům, udělují se jim v)
Je třeba zmíniti se, že Trnka sady a t miliony jim vynášejí. Lid
neměl příliš útlé svědomí a neštítil se pro n musí dřít za mzdu, jenž
se všelijakých bohužel dost obyčej ani před hladem ho nezachrání, oni
ných podvodů, ěaleb a ůskoků. Sly opl ají bohatstvím a živi jsou v
šeli jsme již, že upIáCel pány, z nichž n
eře a rozkošnictví. Společenstva
záležela komise, jíž plátna odváděl, by zajisté dokázala co nelitostiví fa
a že mu to hodně vynášelo, oběto brikanti a rozmnožil by se v zemi
val na to ještě víc amilá komisemu blahobyt, kdyby tito všude přednost
pak ve všem byla po vůli. Děh'l se neměli.
s ní 0 užitek, ale také ji šidil, že
Tenkráte fabrikanti jako nyní
nepovědčl, zač plátna kupuje, nýbrž Skěne z Moravy a jiní, z většího dílu
neříkal si, že jsou drahé a že mu židé, všeho odvodu se jestě nebyli
samému málo při nich zbyde. Přijela zmocnili, ale poctivosti a spravedl
všecko, co přivezl, at to bylo dobré nosti se při tom také nešetřilo, že
nebo špatně, a stejně mu to vyplá— přijímající komise se dávaly u latit.
cela. On tedy také všecko skoupil, Nesvědomití dodavači toho pou 'li ku
měl již své lidi, ti mu nadháněli,
Trnka zařídit,
pláteník žez
Krušinaprospěchu
ta si toa uměl
mu plátna snášeli & sváželi a "mladý svému
tkadlec Prokop Škoda byl jeho stálým prosadil, co chtěl, a se zbožím svým,
společníkem & pomocníkem. Založil třebas dost špatným, nikdy nepro
si sklady, vysílal se zbožím často padl
I poznal a přesvědčil se, že do
mnoho vozů, doprovázel je, pořád tr
val ,na cestách. Jezdil do Rakous, dávati vojsku obilí amoukn také by
do Stokeravy, do Vídně, žena doma se mu dobře vyplatilo. Vymohl si
hospodařila sama, vychovávala děti, na to smlouvu. kupoval oves, žito,
kde jaký mlýn byl, mlel pro něj, zá
měla pod dohlídkon čeledíny.
Muž si domácího & polního ho soby jeho se pořád odvážely.
Nezapomněl ani na slámu a seno,
spodářství již nevšímá, on přestává
býii sedlákem, je kupec, říkají mu ze všeho mu plynul nesmírný užitek
„Trnka pláteník.“
a než se vojna ukončila, byl velkým
Pořídil si napolo městský oblek, boháčem. Arcit trvala mnoho let a
má stříbrné hodinky & stříbrnou on v tom čase pokladů svých ani
dýmku, nosí zlatý prsten a klobouk nepočítal ukládaje jich do truhel a
s třapoem, přeje si, žije dobře, jí těže s nimi bez přestání.
Teprv když Napoleon byl svržen
maso a pije vino.
Ve vojně s Napoleonem se po a učinil se stálý mír, chtěl a mohl
kračovalo, vždy zase a zase vypukla si Trnka odpočinout a začal požívati
3 strojili a připravovali se k ní ne ovoce svého namáhání a pechtění.
ustále. Sehnat potřebné zásoby bylo
II.
tíž než nyní, nepracovalo se na nich
v dílnách, odváděli je jednotlivci a
Trnka již není sedlák, on je pán
ti budto sami je vyráběli pomocí
svých dělníků anebo je přijímali od & chová se jako pán. Obchod v plát
jiných třebas po kusech. Požadoval nech a v obilí vede dále, on kupuje
se plátna, sukna, kůže a ztěch děla i jiné zboží, jako ku příkladu ryby,
se oděv a obuv od určených k tomu a často navštěvuje Rakousy.
Promčnil se skoro za Rakušana,
vojáků řemeslníků, krejčích a ěevců.
Zisk z dodaného zboží neušel obec mluví německy po rakousku, má ra
nému lidu a že nyní již hotový oděv kouské způsoby, miluje rakouské víno.
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O Praze neví nic, ale ve Vídni je bytek si přivezl z Vídně, je hezký,
jako doma, má se tam s mnohými důkladný, drahý, žádný pán v okolí
kupci, jmenuje hostince, kavárny, di nemá takov '. Vše se leskne, obrazy
vadla., v nichž byl, a do 'ostela snad v zlatých l mech visi po zdích, zr
nepřišel než k Svatému těpánu, že cadla dosahují od stropu až na pod—
o jiném nikdy nečiní zmínku.
lahn. Armary a schránky, skříně a
S vojanskými komisemi je v u trnhlice, stoly a sesle nalezají se po
stavičném spojení a ještě je záso stranách a uprostřed hustě vedle sebe,
buje, ačkoliv to již nejde tak na kvap ani pohovky nescházejí, i klavír čili
a tak na spěch, že je po vojně a za fertepiano má vykázaně místo.
A což jest tn hodin a hodinek!
chovává se pokoj. Vojska je míň,
rozpustili je a potřeb ubylo. Jeden Některé hrají vážné a veselé kousky,
pluk leží v nedalekém městě a ten klepat. cinkat a bit slyšíš je pořád.
Trnka zaopatřuje chlebem, dodávaje Peřin je urovnano asi na peti poste—
mouku pekařům. Plátna pořád vozí lích, povlaky na nich je viděti bílé
do Rakous, ale již se jich tolik ne a ty ozdobují hedhávné, červené a ši
žádá a on si může vybírat a dostává. roké peutle.
Trnka sám bydlí v pokojíčku
je laciné. Vydělává. na nich ještě
dost, odvedl, nač měl smlouvu, udě—dele za velkou světnici, kde jídají,
lal druhou, stará se, aby ji naplnil, se zdržují a pracují čeledínové. Při—
a mezi tím trvá doma vynakládaje pravil si tam také panské pohodlí.
nabyté peníze k svému oblažení.
Postel jeho a postel inanžclcina, není
Především si epraví, si pře—stavísice tak vyšňořena jako postele na
své obydlí. Bez odkladu se dal do hoře a přikrývá se jen strakatým
práce. Vozí kamení a dříví, najal kartounem, ale přece se rozeznává od
dělníky, bourají staré zdi, zedníci vy postelí ve vsi a svědčí o zámožnosti
vádějí nové, tesaři již napřed připra domácího hospodáře tak jako všechen
vnjí krovy. Moudrý mistr vede do druhý nábytek.
Nad postelí má Trnka neméně
hlídku, nemusí šetřit. Trnka si zvý
loh nedělá nie, má zlata, stříbra a než šest pistol, rucnie je v pokoji
papírů hojnost, pokračuje se rychle, ještě víc a dýmek bez poctu.
Ovšem tu také najdeš hodiny,
dilo vyrůstá jako ze země, na jaře
se začalo a na podzim ho málo zbylo. jedny stojí, jedny visí a malé hodinky
Mnoho se muselo odstranili, dívají se na tebe s vyšívaných po—
mnoho se přidalo. vše se zjinačilo. dušek.
Světnice pro čeládku se ndělalavětší.
U okna je psueístůl, má mnoho
pokoje pro pana se přislavěly, dole přibrala skrýšek a všupleti leží velka
jeden, nahoře čtyry po sobě. Ko— kniha, do níž Trnka příjmy a vydání
_
mory a chlívy obdržely klenntí, ste své zapisuje.
dola se přelozila na jiné místo. tak
Kalendář vždy chce míti při
též sýpka, na střechy přišly tašky. ruce a zanáší do něj, co se obyčej
Když toto bylo vykonáno, ohra ného hospodářství týká. Ačkoliv toto
žovaly se zahrady před domem a za neobstarává sám, přenechav a svěřiv
domem, kOpaly se sklepy na víno, je ženě, přece, když se vrátil z cest
sázely se stromy, dlouhá aleje vede svých, vyptává se, co se přihodilo,
až k bělidle. Bělič má pořádný byt, sklidilo, vymlátilo a pilně si to v
velké stavení slouží k čistění pláten, kalendáři poznamenává. 1 co stáli
jsou v něm kotle a kádě, pumpy a dělníci a núdcimíci a co si ze mzdy
trouby, příhrady na rozličné potřebné vyzdvihli čeledínovó, kalendář Trnkův
a užitečné věci.
obsahuje a jsou v něm také všelijaké
Než si Trnka do pokojů posta prupovídky, jež. si Trnka vypsal z
vil nový náb tek, dal si je napřed k nížek, že se mu líbily.
Trnka si na knihách zakládá a
.vymalovati o malíře z města. Na
3
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má knih na svém psacím stolku. a selský lid, chce dokazati, že má.
JSOu z v tšíhe dílu německé, přiváží hlavu otevřenou, ducha osvíceného,
si je z Vídně a víc se jimi chlubí že pronikl do hlubokých tajnosti, k
než v nich čítá. Zajisté nemají ceny, nimž přístup má jen málo vyvolených.
ale Trnka neví o lepších a neroz Knihy jeho protináboženské vydávají
uměl by jim ani, tyhle mu úplně otom svědectví, však skrývá se s
postačují a vyhovují.
nimi, zavíráje, jsou zapovězenézboží,
Je milovník anekdot, malých a nesmí je každy vidět. Jen důvěrní
krátkých událostí ze života zmine přátelé vědí o nich a zavázali se, že
nitých lidí, a rád je v společnosti budou mlčet, aby mrzutostí & soudů
vypravuje. Zná jich mnoho ze svých lllll nezpúsObllÍ. Takového něco nc
knih a zvlášť těch si váží aty si pa prodává se ani veřejně, dostal to pod
matuje, co jednají o Marii Terezii, rukou, obchodníci mu“ to z ciziny, ze
císaři Josefovi, králi Bedřichu a slav Ses z města Lipska přivážejí.
Má také sbírku obrazů, soch a
ných generalech.
On vydává peníze i na romány, jiných věcí, jenž se unás zapovídají,
třebas dost špatné &nemravné, když a i ty jsou pod zámkem, aby si z
se mu vychválily, a za nejvzácnější nich hlupáci nebrali pohoršení. V
Krnšíně jim nikdo nerozumí &Trnka
poklad má. knihy, v nichž se tupía a
zlehčuje víra, odpor cini svatému ná, sedlákůnL jich neukazuje, když jsou
u
něj na návštěvě..
hozenství, podezření vrhá na kněž
Přicházejí k němu poradit se a
stvo, do zlé pověsti uváději církevně
mají ho za velkého mudrce, že vyke
obřady.

nsl a pci—(idvykonává, co se jim zde
Trnka je nevzdělaný člověk, pro býti skoro zázrakem. Neměl víc než
šel jen české a německé školy ve oni, nyní je bohač, jemuž v celém
vsích, cte a píše česky i německy, kraji není rovného.
ale o nějakém pravo—nebo dobropisu
Díiin jeho podobá se zámku,
nemá pojmu. Nejlíp se zná. v poč přikoupil si dvě chalupy, v pravo
tech a že pořád musí počítat ne—jednu, v 1ch druhou, zbořil je a
přichází ze cviku. Jiuých vědomostí rozšířil své zahrady. Dobrou a po
se mu nedostává a přece by rád slul hodlnou cestu ku svým velkým, černě
učeným. Chce se nad sedláky pový obarveným a blýskavými hřebíky po—
šit, chce se pozdvihnout k plíniim a bitým vratům si založil & vyvezl
proto nasleduje tyto v jejich způso sám, vede skrze zahradu před domem
bech a mravech.
na dvě rozdělenou zrovna do prů
Páni, s nimiž ho obchod leckdcs jezdu a za průjezdem je prostranný
ve světě svádí, jsou obyčejně vlažní dvůr.
a zkažení křesťané anebo křesťané
V zahradě, stojí zelená besídka
ani nejsou, nýbrž židé. Slýchává od uprostřed vzácných ahezky'ch kvělin.
nich všelicos _proti- víře, neopovůží se Je potopena uvnitř podivnými obrazy,
a nedovede jim odporovat, přeje si, Trnka v nich má zalíbení a pořád
aby ho měli. za takového, jací oni početjejich rozmnožuje. Jsou směšně
jsou, a aby se za něj nestyděli.
zajíc střílí po mvslivci, psi a epine
Ovšem se před nimi nemodlí, mají oblek lidský, troubí, pískají a
on ani nejde do kostela, když je na šmejkají na nástroje hudební. Jetu
cestách a ve Vídni chodí radši do také mnoho pitvor všeho druhu, o
divadla, aby s pány mohl o něm blud & nestvůr, mají dlouhé nosy,
mluvit. Unií jmenovati nejslavnější tenké nohy, velké hrby, šklebí se,
herce a herečky, zvlášt ty, jenž vy cení zuby a vedle nich jiné pukají
stupují ve veselolírácb, obdivuje se tlouštkuu. Obraz přiléhá na obraz,
jejich vtipům & často o nich povídá. ustavičně se přidává, na stropě a na
Tím a že nevěří, cověří sprostý stěnách již není prázdnňho místa a
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přece toho nahoře a dole časem ještě nější že síla o horlivost jeho v ob
chodu již ňák ochábla. Na svou ro—
přibyde.
Do besídky se všech stran vedou dinu v té věci se nemůže spolehnout;
pískem posypané pěšinky a naproti my ji ještě neznáme a proto bude
besídce v druhém oddělení zahrady dobře, když i o ní si promluvíme.
před domem je kamenná kašna, zníž
III.
voda v rozmanitých podobách do
výšky vystupuje. Trnka si zjednal
Manželka Trnkova je a zůstala
trubky, jenž na malý otvor se nasa—
zují, skrze ty voda stříká. a v papr selka. Muž by ji rád předělal, ale
sek a v paprsky a v dešt se promě— není možná, nechce přivyknout na
ňuje. Je tu pravý vodomot a ten panské mravy, není s to naučit se
Trnkovi tak je milý, že s každým německy, nelíbí se jí mezi pány.
hostem k němu přichází, když je v Hospodyně je výborná, horlivě se u
jímá domácí a polní práce, běhá a
zahradě, aby se s ním pochlubil.
U kašny ani u besídky v za poroučí, na všecko dává pozor, jak
hradě před domem není stromů, ty náleží zastupuje muže hledícího si
jsou v zahradě za domem, kdese na—obchodu. Napřed šetřila a spořila,
lezá na jedné straně sklep, na druhé ale řekl jí, že toho není zapotřebí &
včebrík, ve sklepě víno, vc včelníku dává jí peněz co chce. Přijímá je a
dvanáct úlů.
neptá se, mnoho-li jich má. že na
Uprostřed je zase cesta, po níž počty nikdy nedržela a že ani není
se jezdí ze dvora do polí ak bělidlu, schOpna přehlídnouti a posouditi ho
a všude i na mezích je vidět stromy hatství mužovo. Že je velké, že je
a na stromech ovoce.
nesmírně, to ví, mohou si přáti, muž
Před domem jsou jen květiny na chce, aby si přáli a sám si ovšem
zákonech a hřádkách pěkně uprave přeje nejvíc.
ných a okolo se táhnou rabátka.
Kouří celý den, kupuje si dobrý
Trnka dává přednost květinám. a drahý tabák, Prokop mu jim na
co velikostí svou, ostrými a pestrými plňuje dýmky a on od rána do ve
barvami a silnou vůní se vyzname čera celou řadu jich vystřídá. Je
návají. Kupnje a přiváží si semena starý kuřák, jednou se spokojil sta
sám a přátelé mu jimi dělají dary, bákem sprostým, a byl rád, že ho
když se u nich do nějaké květiny měl, nyní by mu již nechutnal, okn—
zakoukal a zamiloval.
sil le ší a blaží ho to, že ho může
On ovšem nemá času zahradu vykourit, mnoho-li se mu ráčí.
Trnka při kouření míva žížcň a
si obstarávat, často a dlouho nebývá
doma a když je doma, zaměstnávají pije víno. aby si ji zahnal.
ho jiné práce. Však má své lidi,
Pil jindy pivo a kořalku, však jen
má rodinu, má služebně a mezi tě—v neděli a ve svátek, že se mu nedo
mito zahrady si nejvíc všímá, na ni
stávalo ze
nasklepa,
útratu,kdy
nyní
dá něvíno
dohlíží, ji udržuje v pořádku tkadlec přinest
olivsi na
má
chut, stává se to do oledne i odpo
ProkOp.
Již “ Trnků nedělá za stavem, ledne a zvlášť.večer, když zahálí sedě
stavy se vyklidili ze světnice a pra za stolem.
Má radost, že již nemusí píti
cuje se pro ně v jiných domech.
kaa
kupuje lou a přízi, dává si vodu a již několik let se jí nenapil,
plátna dělati, celá krajina daleko ši jak udává., aby svou důstojnost do
kázal. O pivo nestojí, to se nalívá
roko je v jeho službě.
Prokop ho ve všem zastává, je sedlákům v hospodě, kořalku tam
tak jako jeho tajemník, těší se 2 také mají, on již proto s ní pohrdá.
úplně. jeho důvěry. V skutku ji za Je pán a dělá pána a páni přednost
sluhuje a je Trnkovi pořád potřeb dávají vínu, což on činí s nimi.
34:
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Mimo to se víno pít naučil v Ra hovali si jakousi zevnější uhlazenost.
kousích, má ho doma vždy mnoho ačkoliv po domácku vždy ještě žily
sudu, prodává je do města kupcům volně.
Však Trnka chtěl, aby se vzdě
akýjceilžpyšný
na vsv jechách.
sklep vinní, ja laly a vycvičily a že škola v Kru—
je málo
Pokrmů jiných než masitých šíně k tomu nestačila, dal je jinam.
Trnka hrubě ani nejí, bramborů, kaší, Především si přál, aby se naučily
knedlíků a vdolků najedl se dosti německy, domnívaje se, že kdo ně—
když byl mladý, a maso míval 'en mecky neumí, není vzdělán, ano on
o posvícení. Nyní je má každý den pouhou známost němčiny již měl za
třebas třikrát; jí vařené a pečené, vzdělanost.
poroučí si slaninu a uzeninu.
Ze synů budou páni, šli do města
Manželka mu strojí & slouží, na študie, prošli německé školy tak
stará se o zásoby, v špižírně vždy nazvané hlavní a pak vstoupili do
chová ho'nost všeho. Má se s ním škol vyšších také nčmeek ch. Jiných
ovšem ta é dobře, živobytí panské jí tenkráte ani nebylo 0.star [ syn Trn
víc jde k duhu než jemu, je silněší kflv Karel již študnje práva ve Vídni
a tlustší, tváře se jí červenají, nic a stal se tam dokonalým Němcem.
neškodí jejímu zdraví.
Mladší, jmenem Adolf, je blíž v městě
Trnka žádá, aby manželka svůj a ještě si neodbyl gymnasium, kde
selský kroj za kroj městský si vy se učí německy, ano ilatinsky a
měnila, však nemůže se do toho vpra— řecky, ale nic česky. Jaký stav on
vit a přijala městský kroj jen napolo. si vyvolí, to sám posud neví, otec
Ve všední den nosí šaty, 'aké jind by se z toho těšil, kdyby také byl
mívala v neděli a v ned li a kdy právníkem, však on říká, že se mu
se svým mužem někam jede v ko—to nelíbí a že právníkem nebude.
Dvě dcery Veroniku a Johannu
čáře, musí arcit dle vůle jeho se vy
šnořit. Je oblečena do hedbáví, přes dovezl si Trnka na vychovanou do
ramena jí visí velký šátek, ruce jí Vídně a to nejvíc k vůli té němčině,
přikrývají rukavičky, hlavu jí ozdo každá tam byla tři leta & když se
vrátily, naz vala se Veronika Froui
buje hustě opentlený čepec.
Má dělati paní jako muž dělá a Johanna Aani.
Třetí dcera Amalie je ze všech
pána, ale nedaří se jí to, ačkoliv se
k tomu dost nutí; staré mravy a Trnkovýcb dětí nejmladší a ještě ne
zvyky jí překážejí. Trvalo to dlouho, byla nikde, ale otec se již strojí, že
než po pansku jen drobet mluviti se ji dá tam, kde byly sestry a výborně
naučila, říká „oni“, dává dobré jitro, se, jak myslí, vzdělaly.
dobrý den a dobrou noc, vyptává se,
Měl je u známého kapce, s nímž
jak se kdo vynachází, poníženč se ho spojoval obchod, kovaného Němce,
poroučí. Nicméně jí průpovídky a platil na ně, posílal jim peníze, dá
zdvořilosti tyto nešly od srdce, ne val jim, co chtěly, když ve Vídni byl,
srovnávaji se s její povahou, pronáší nelitoval nákladu. Do školy chodit
je s nesnází, ostýchá se, jakoby na 'im nebylo třeba & nechodily ani do
ni ne atřily. Jeli mezi lidem ze vsi, ádného ústavu, jsouce na to již při
mluv -li a jedná-li se sousedy, plyne liš velké a dospělé, nemajíce žádoucí
jí řeč přirozeně a nenuceně a nečiní přípravy ; učily acvičily se jen doma
si při tom žádného násilí.
a učitelky a učitelové jejich byli do
Trnka má pět dětí, dva syny a máci dcery a kupečtí mládenci, jenž
tři dcery a na těch zajisté již nikdo arcit mnoho jim neprospěli. Ano
nepozná., že jsou sedlákovy. Napřed oni jim škodili kazíce jejich povahy
arcit nerozeznávaly se od jin ch ves slovy a příklady svými. Nikdo na
nických dětí ničím, pak se jim jed ně nedohližel, mládenci k nim mlu
naly leda lepší šaty a ony přivlast vili o lásce, jim půjčovali knihy o
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zamilovaných, je vodili do divadla, se, jakoby kněz ku každému mluvil
kde také jen o milostných pletkách a každého mínil zvlášt, srdce odpo
se jednalo.
vídá, rozum vyloží a dcplní si, i co
Napřed tomu rozuměly málo, se mu jen napovědělo.
Kázání v řeči cizé nemá a ne
ale brzy přisvojily si jazyk německý
& vždy alespoň smysl pochopily. Nc může míti takový výsledek a pro
měl hrubě co dělat, pletly, šily a spěch pro toho, kdo jí dobře neroz
v š valy a když je to ommelo, pro umí, kdo se jí teprv přiučil, kdo v
c ázely sepro nkrácení dlouhé chvíle ní od jakživa nemysli! a necítil.
po městě a zkoumalya zpytovaly ví Chytá slova, těžce je spojuje, bledá
deňskou módu. Ovšem se jim za smysl, však musí pospíchati za kaza
chtělo strojiti se podle ní, jednaly si telem, ztratil to, přeslechl ono; ká
nové šaty, sukně, kabáty a pláště, zání ho neušlechtilo, třebas by se jim
kupovaly šátky a zástěr *, dávaly si byl zostřil úsudek, byl obohatil pa
dělat klobouky. Menšíc ozdob, ná mět. byl potravu podal duchu.
ušnic, náramků, prstenů a řetízků
Obyčejně ale ani tolik nezpůsobí
jim neschází, 'iž mají také sluneč—dobrého, padlo na člověka jako hrách
níky a v div 0 si na oči nasazují na zeď, svezlo se, zmizelo, zašlo, ne
sklíčka.
zbyla po něm žádná památka.
ech, at si po německu vzdělán
Na chrámu Páně si Trnkovy
dcery tak nezakládaly jako na di jest a německou osvětou se honosí,
divadle od té doby, cobyly ve Vídni. německým kázáním přece nevyzíská,
Divná věc, německé knih , zábavné co by vyzískal českým, kdyby na ně
romány čtou rády, ale n mecká ká chodil. Kýž k němu každý i ve
zaní rády neposlouchají. Na jiná Vídni má. příležitost a jen tm, kdo
zajisté nechodí, že všudy 'en německy ji nemá, jedná dobře, když kázání
se káže a do jednoho ostela, kde německé navštivuje s upřímnou vůlí
se káže česky, štyděly by se vkročit. a s pokornon myslí, zachovávaje pra—
že tam nebývají leě české děvecky. vidlo, že lepší něco nežli nic.
Dcery Trnkovy ve Vídni začaly
Navštivuji tedy německé služby
Boží, aby si nic nezadaly, & přišly-li také německy se modlit. Modlily se
náhodou na kázání, vytrvají přes ně ovšem míň než v Krušíně & často na
třebas až do konce, ale užitek z toho modlitbu zcela zapomínaly. Vždyť
nemají skoro žádný. Někdy nevědí se tam nemodlili jiní, kdo se modlil,
ani, o čem se káže a dovtípily-li se, měl z toho posměch, upadl do pode
zůstávají chladné a slovo Boží je nic zření, že je sprosták. Zvlášť česká
neroznítí. Arcit, němčina jim sotva modlitba ho ponížila a nezkušené
prorazila k rozumu, k srdci ale ne: dívky z Krnšína skryly své české
pronikla. Jsou uvnitř ještě Češky, modlitební knížky a koupily si ně
co o Bohu vědí, česky se jim poví mecké. Je na nich mnoho ozdob,
dalo, do německých myšlenek se za mají zlaté ořízky, jedná se.o lesk, o
brat, cit jimi povzbudit, k šlechet parádu a pýchu, nábožnost a vroucs
ným úmyslům se povznest, je jim nost je věc vedlejší.
nemožno.
Otec Trnka německé modlitební
Škoda ubohých dívek, že ve knihy a německá kázání dcerám svým
Vídni připravily se o milosti, jež nejen trpí, nýbrži odporoučí a schva—
člověku kázání přinásí, když je slyší luje, má na zřeteli tu řeč německou,
ve své řeči. Tu přijímá je s ote jíž se ve Vídni mají přiučit, am lí,
vřenou duší, každé slovo má svůj že českých kázání se dost napos ou
vlastní účel & záměr, jedno poučuje, chaly doma a že tyto německým se
druhé napomíná, třetí povzbuzuje, nikdy nevyrovnají.
Tři letav mladém člověkumnoho
čtvrté. kám, páté naplňuje svatým ú
žasem. Poslouchám živě a účině, zdá mohou zanedbat a pokazit. Veronika
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Trnkova a Johanna Trnkova ve Vídni jim, nepochopuje jejich řeči a jejich
za tři leta se staly pravé ňfleny. na skutky. Vyhýba se jim tedy, nechodí
boženství české se jim vykouřilo z mezi ně a kd ž ji uapomínaly, aby
hlavy, na místo jeho vstoupily ro na sebe víc riela a dbala, nechala
mány německé a zcela je pi'evrítily. je mluviti, nevědouc v čem by se
Jsou nyní slečny, lichotuý svět jim polepšila, a zůstala dobromyslna a
tak přezdívá., jmenuji se Froni a
prostosrdečná.,
jakouž od nmliúkosti
Zani a již obě navrátily se domů. by
&.
Amalie má zdravý rozum a vý
Freni dřív a Zani později.
Trnka se stará., aby dcery jeho borné srdce. Chodila do školy až do
i doma měly co čísti a Opatřnje jim dvanáctého roku & učjtel s ní každý
knihy ovšem německé k vnli té něm den opakoval doma Zádna ze sester
čině, v níž nemají přijít ze cviku. neučila se tak dobře a tak pilně jako
Kupečtí mládenci jim z Vídně také Amalie. (lvičí se ustavičně, sedává
posílají a jsou to knihy, jenž vypra s knížkou v zahradě, říká si až do
vují příběhy radostné a žalostné o večera, počíta, píše, nechce jíti spat,
lasce. Okolo té se všecko točí. Láska dokud s úlohami není hotova. Zbylo-li
mužských k ženským a ženských k jí něco na ráno, nemůže usnouti a
mužským velebí se co modla. jíž se usnula-li, spí nepokojně a děsivé sny
má. a může obětovati svědomí, po ji vytrhují.
Učitele si Amalie velmí váží a
ctivost, víra, pravda, všecken statek
časný a věčný. Kdo láskou se roz ona si váží i velebného pana, jenž ji
palil, má. právo páchati i nepravosti vyučuje ve svatém náboženství. Díl
všeho druhu, jen když zůstane věrný. věřuje jim úplně a zakládá. si na je
Podvod, zapření lidí a Boha, vražda jich pochvale. Jestli domací je někdy
se mu od usti, když ho k tomu za pomlouvají a zvlášť.kněze haní a tupí,
vedla las
Zamilované dívce je dává. se nad tím až do pláče, nechce
dovoleno následovati třebas loupež to poslouchat, má.strach, že by proti
níka, je na něj upoutána. zadala-lil dobrodincům, za jakéž je má, se pro
mu lásku, a není jí zapotřebí ani hřešila.
Amalie mezi školáky je nejbo
manžžlatvi.
e takové věru bezbožné zasady hatší a všiekni se jí proto koří a ji
špatné ovoce musely nésti, samo se vyznamenávají, však ona není pyšná,
bou se rozumí a dvě dcery Trnkovy nepohrda s nikým, chudé dívky jsou
její přítelkyně. Nejradši má Nová
příkladem svým to dokázaly.
Třetí ma vstoupiti v šlapčje je kovu Barboru, dceru sonsodovn, hravá
jich, dorostla a otec se již chystá., a vodivá. se s ní, jedna bez druhé
dáti ji také do Vídně.
ani půl dne by neobstala.
Trnka má. v kostele svou vlastní
stolici. Staříč-ký farář, který již je
_
IV.
nebožtík, mu dovolil, postaviti si ji
Amalie, nejmladší dcera Trn za zábradlí zrovna k oltáři, však
kova má Vídeň v nenavisti a bojí se nyní Trnka kostel již málo kdy na—
jí jako ohně. Proč? Je děvče hodně vštěvuje & v stolici nedávají jen jeho
a nechce se podobati sestrám. Při dcery, chtíce sev neděli ukázatiosad
rozený jemný cit jí praví, že je Vi níkům ve své parádě. Trnková také
deň uvedla na nepravou cestu. Než bývá. v kostele na ranní mši svaté,
do Vídně šly, milovala je z celé duše, čepec její vidí i vzadu u dveří ato
tulila a vinnla se k nim upřímně, jící, ano kdo ze hřbitova přes hlavy
nyní je jí těžko míti je za sestry a dmhých do kostela se dívá., snadno
jakasi bázeň před nimi ji nutí cho—může pentle na čepci rozeznat.
Školáci Krušínští v kostele kle
vati se k ním jako k cizy'm. Je jí
úzko v jejich společnosli, nerozumí čívají v řadě, chlapci v pravo, dev
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četa v levo a Amalie Trnkova vždy
se k nim přidružuje, ačkoliv jí sestry,
otec i matka v tom brání, posílajíce
ji do stolice, kam prý patří.
Nikoliv, patří mezi školáky, je
smutná, prosí, aby ji mezi nimi ne
chali, museli jí to trpěti.
Nelíbí se jim, že je v páru s
dcerou podruhovon, nedostatečně a
chudě v slrnknté plát-uo. oblečenou,
však nedala se jim přesvědčit, že by
mezi nimi v kostele mohl býti ňáký
rozdíl a za Společnost chudých dítek
se nikdy nestyděla.

božnnstkářem jim byl, kdo svaté ná
boženství měl vuctivosti & přikázání
BOŽÍ plnil.

Pan farář Hrušínský byl svědo
mitý, horlivý a přísný ve svých po
vinnostech, ale nebyl morous, nepře
pínal a-nepřehúněl, nýbrž hral ohled
na slabost &.křehkost lidskou. Za
jisté nechtěl, aby osadníci jeho sklo
ňovali hlavy, kvíleli nlkáli a všecky
radosti na světě měli za bezbožné a
hříšné. On miluje veselou mysl, ne
pohrdá bohatstvím, nikoliv, hoháč mu
není horší než chudas a žebrák. At
Sestry ji chtěly strojit, jí nabí má každý dostatek, at mají někteří
zely šperky, jichž doma měly hoj větší jmění, at je mezi nimi, kdo se
nost, jí opatřily šaty, jakéž ve Vídni těší zhojnosti, pan farář mu to přeje
nosily dívky: kratičké sukně, hed ze srdce, jen když nezapomíná na
bávný klobouk, živútek a límec, duši a uezncnžívá statků svých ku
krajky a pentle, ale ona všecko za své a ku svých bližních zkáze.
vrhla a když ji dotoho oblekli proti
Tolik peněz co pláteník Trnka
její vuli, plakala & naříkala, až ji z nemá na osadě, nemá v celém okolí
toho zase svlekly.
nikdo, ani páni, jimž patří třebas
Nejmíň jí domlouvala a jí nu—panství nějaké, se mu nevyrovnají.
tila matka, ačkoliv také byla toho Hodný farář to ví, zná Truku i jeho
mínění, že se musí povznest k star dům a je přesvědčen o smýšlení všech
ším dcerám, když již Pánbůh jim údů jeho rodiny.
udělil to velké bohatství. Ze se
Dcery, co byly ve Vídni, nemo
zdráhá, neměla jí za zlé, vždyť ji ten hou se mu líhiti, ano on se pozasta
panský kroj také netěší a ona bez vuje nad jejich jednáním & opravdu
pochyby adařila se po ní a má její se z nich rmoutí. K němu sice v
povahu.
mládí nc.—.hodily
do školy, nebylt ten
Otec si odporu jejího mnoho ne krátc ještě v Krušíně, ale nyní je
všímá, je ještě dítě, Vídeň ji obrátí, má před očima avidí, že jsou marné
na tu on skládá svou naději.
a že jim nezáleží na pokladech jiných
Amalie šla ponejprv k svatému než na těch svých časných &.pomí
přijímání a sestry jí chtěly pověsit jejích-.h, v nichž jedině přednost a
na krk zlat' řetěz a zastrčit do vlasů blaho vyhledávají.
hlyskavé je lice.
Chtěl se přičiniti, aby je obrátil
Zase se bránila a zastal se jí a napravil, však nebylo mu to možná,
sám velebný pán, přimlnvil se za ni nic nedokázal a proto sesnimi radsi
a vymohl jí, že místo řetízku jí na nescházel. Bývá “ Trnků jen málo
krk dnly kříž a v čistých bílých ša kdy a to jenz důležitých příčin, ač
koliv sc k nim vždy chová uctivě.
tech ji k stolu Páně poslaly.
Od té doby otec i sestry v po Přáli by si, aby je navštěvoval čas
dezření měly ctihodného kněze, že těji, chtíce 7. toho míti chloubu u
Amalii učí nezakládati si na bohat sousedů, a vážený a vzdělaný spo
ství a že jim z děvčete vychovává lečník byl jim milý. Však musel by
modlilkn a pobožnůstkz'iřkn. Do očí jim pochlebovat, musel by ke všemu
inu neřekly ničehož. ale po straně mlčet, co dělají špatného, ano žádali
by, aby to uznal za dobré.
mu vytýkaly, že je přepjatec.
Ovšem, jim svědomitost v du
Nejvíc by se jim arcit líbilo,
chovním úřadě byla přepjatostí apo kdyby s nimi tajně mluvil a brojil
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Velebný pán Amalii půjčuje také
knihy, ale nechodí si k němu pro ně
sama, že jí to zakázali, nýbrž posílá
přítelkyni svou Barboru Novákovu,
s níž milovati se ještě nepřestala.
třebas by se to nikdo nedověděl. Va—Otec proti čtení knih není, čísti knihy
ruje se žití s nimi v nepřátelství, ale je mu mravem panským & po obsahu
nikdy se jim nekloní a dávají-li osad jejich se netáže, jen když nejsou ——
níkům pohoršení, kárá je apři každé modlitební!
Modlitebních knih si Amalie
příležitosti jim připomíná pravdu.
Panuje tedy mezi nimi nucenost domů nenosí, čítá povídky apovídky,
a chladnost, pan farář se jich o nic říkají u Trnků.. jsou málo míň než
neprosí a oni dobrovolně mu nepro romány. Ze i knihy ku vzdělání a
ukazují žádných milostí.
poučení jí do rukou přicházely, dově
.
z toho si mnoho nedělá, že mu děla se mnoho „dobrého a prospěla v
bohumilých cnostech.
gtýkají sprostotu, jakoby jen luzy a
Mezi tím pořád i tělesně pra
atry
se
přidržoval
a
s1žmřádnými
lidmi neměl společnost.
do je po cuje, šije, plete , řede, pomáhá
řádný, rozeznává on předehře a posu matce h08podařit!
ato vidouc její
horlivost má ji ráda okolo sebe a to
zuje člověka dle vnitřní ceny.
Dávali mu často na srozuměnou, tím více, že druhé dcery ji v ničem
že náboženství jen pro hlupáky se nepodporují. Může si s ní promlu—
hodí a má je udržetj v poslušnosti viti, jak si to srdce přeje, povídá jí,
a poddanosti a rádi by byli slyšeli, co ví a umí, Amalie se jí sama vy
že oni patří k vzdělancům a nemu ptává, ale From' a Žani se mají za
sejí se o náboženství starat. To by moudřejší a nestojí u nich ve váž—
je bylo ospravedlnilo a jemu by to
jakáži jlítukové
eo matce
přísluší.
bohatství
zasle
bylo přineslo chválu, že je osvícený nosti,Však
a spolu i upřímný pán a nenechává pilo oči, domnívá se, že to s Amalií
si pro sebe nic za lubem.
tak zůstati nemůže a přeje si s dru
Hádali totiž, že kněží své pravé hými, aby ve Vídni se vycvičila. Ne
přesvědčení skrývají a myslili si, že rozumí sice, co jí vytýkají & ví jen,
žádný z nich není tak obmezený, aby že neumí německy, nezná se klonit,
sám věřil, co sedlákům káže.
líbezné rozprávět, upejpavě chodit,
Však výborný farář z Krušína vášnivě zpívat a na fortepiano drn
pro sedláky i pány měl jeden zákon kat jako sestry. Také se tak nefintí
Boží a tomu se také podroboval. jako ony, netrpí na sobě přílišné pa
Proto ho u Trnků měli za pokrytce rády, nezakrývá si obličej závojem,
a za svatouška a říkali o něm do nenosí v ruce stínidlo, nepouští ze
brým známým, že není k ničemu. zadu skvostný šátek až na zem, ne
To ani kaa nemohl a nesměl strká si klobouk v týl, nenechává si
zapírat a nezapíral, že jejich pan fa vlasy v kudrlinkách viset po tváři.
rář ve škole je bedlivý a pilný a vý Což je toho všeho zapotřebí a musí
tečně vede a cvičí děti. Amalie ví se to učit ve Vídni? Pracovat umí
mnohem víc než sestry její avykládá líp než sestry apracuje víc než ony,
moudře & zřetelně, nač se jí ptají. proč ji tedy dají od sebe ?
Hodnější se zajisté nestane, ano
Arciť se jim výklady její málo li
bily, ale předee se radují, že je stane se horší. matka je o tom pře
schopná a vtipná a slibují si od ní svědčena a přece svolila, aby otec
ještě větších pokroků. Až doroste, dceru dovezl do Vídně, myslíc, že to
vykouří se jí zhlavy. co dle náhledů musí být, když jsou tak velcí boháči.
Oznámili Amalii, kdy domov
jejich do ní nepatří a znáti svět ji
uauří Vídeň.
opustí a ona s plánem je prosila,
proti víře a kdyby se jí aspoň neza
stával, když oni “i zlehčovali a tu
pili. V pátek se ovali by mu rádi
kousek pečeně od oběda, ale pro
všecko všudy by nepřestoupil půst,
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aby s ni meli útrpnost a před Vídni zavítají vzácní hosté, ku příkladu že
niši a ona slušně ani mluvit s nimi
ji zachranili.
Otec sedí ve svém pokoji za sto nedovede.
lem, pije víno a kouří aAmalie stojí
Ještě v Kmšíuě & to zrovna u
před ním.
Trnků je někdo, kdo se velmi stará
„Proč nechceš jíti do Vídně?“ o Amalii. Nepatří sice k rodině,
ptá se.
ale stojí v její službě již mnoho a
Děvče neví, co má říci a když mnoho let a bere vřelý a upřímný
je nutil, aby odpovědělo, dí: „Nerada podíl na jejich osudech.
bych byla jako sestry.“
Je to tkadlec Prokop Škoda, po
„Co se ti na sestrách nelíbí?“ mocník &důvěrník otcův, &ten zvlášť
Amalie se vymlouvú, že to ne je nakloněn Amalii. Ona mu také
dovede vyslovit & na rozkaz otcův, přeje, byla ještě dítě a vážila si ho
aby pověděla, co má na srdci, při a nyní, když vyrostla, má ho za
znala se: „Sestry jsou divné, mnoho svého přítele.
se stroji, málo pracují a nic se ne
Prokop je arcit starší než Ama
modlí.“
.
Otec se rozlobil, že z ní mluví lie & na mladém děvčeti má proto
farář, že ji zavádí, kazí & že nyní zalíbení, že po křesťansku slouží Pánu
jemu na vzdor musí jíti & půjde do Bohu, nenásledujíc zlý příklad v domě.
Měl o ně velký strach, že je dají do
Vídně.
Odbyl ji, přetrhl s ní řeč a ona Vídně, kde sestry se pokusily, a když
do náručí se vrhla matce a bolestně se to nestalo, má velkou radost.
On také je dobrý křestan, přišel
& žalostně se k ní přitulila.
I praví k ní: „Já velehnému ][ Trnkovům od otce chalupníka ve
vsi,
když tam ještě proti svaté víře
pánu o Vídni 'sem se ani nezmínila
a životu křesťanskému se neprobře
& on mne pře ní neverovalJl
0m to slyšel, chce vědět, od šovali, nejsouce boháči a nedělajíce
kud vzala, co o sestrách řekla. a jí pány, nýbrž sedláky, & on tenkráte
Bůh je svědek, že to poznala sama. jim byl roven.
Verůnkn, dcem jejich, nosila se
Matce je jí líto, nemůže vrouc
nost dceřinu snésti bez pohnutí, cítí
jako
sousedé
jí ří
„ty“, dívky
dívkyselské,
se s ní
scházely
a
slzy její na ruce, chvěje se s ní na li jiné
celém těle.
chlapci si ji namlouvali. Chodila
mezi
ně
do
hospody
k
muzice,
tan
Nebyla smělost a odvahu proti
muži svému, opřela. postavila se mu, čila & vyrážela se s nimi a každý ji
Amalie není jen dítě jeho, nýbrž je ctil a miloval.
Nejvíc na Verůnku držel tkadlec
také její a ona nechce, aby ji tou
Vídní trýzníli.
Prokop a rodiče nic proti tomu ne
Trnka se podivil, že žena opo měli, když s ní býval u muziky a
vážila se míti jinou vůli než ona hodně ji tam prováděl. Jito opravdu
řekl, jakoby ji cbtěl potrestat: „Tak blažílo. Prokop byl hezký & pořádný
si ji tedy podrž, má vina to nebude, člověk a výborne se znal \" tanci.
Stál () něj i druhé dívky a ačkoliv
když zůstane hloupou a Sprostnuf
nem l svůj statek, přece se mohl
snadno někam přiženit. Umí praco
V.
vati, doma konal práce selské, při
Můžeme si pomysliti, 'ak šťastna učil se tkalcovství, Trnka si ho vzal
k
byla Amalie, že nenávid né Vídni sobě & hleděl si ho u sebe zacho
ušla Matka se z toho také těší, vat. Dává. mu velkou mzdu, již si
ale otec je nespokojen a ještě nespo—uSpořil peníze, od otce také

malou
kojenější jsou sestry, že za Amalii pomoc dostane, má podíl na clia
se budou muset stydět, když k nim lupě & že k tomu všemu ještě sluš
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Vorůnka odjela na vychovanon
menával, všude ho rádi viděli.
do Vídně a Prokop zastal doma u

Prokop si zakládá na Verůncea Trnkn.
hned jak rozdíl počal činiti mezi
Než Verůnkn odvezli, museli ji
ženskými, dal jí přednost přede všemi. ošatit po městskn a vzali švadleny &
Je vášnivý, rozpalil se k ní láskou, krejčí ku pomoci. Zjezlnat jíklobouk,
nemyslí než na ni, nechce než ji. to ještě opomiunli, stačil čepec, a jí
Ona je mu také 7. celého srdce od nýcb panských ozdob se jim prozatím
dána a žádný chasník domácí ani také nezachtělo.
cizý se jí tak nelíbí jako jejich tka
Kousek po kousku se přináší &
dlec Prokop. Jesním, vidí ho, Bunka dodava Vernnce, a hle, probudila se
mu na cívky přízi, mluví, žertuje s vní marnivost, hledí do zrmdla, jak
ním a brzy vroucnost a užmživost jí to a ono sluší, a konečně se zcela
přemohla ji, že lásku mu splatila přestrnjila.
láskou.
Ukáže se Prokopovi, překvapí bo,
Začátek byl učiněn, známost je snad ji ani nepozna, a. pozná-li ji,
jich tuží se a roste. Verunka v Pro bude se jí obdivovat.
kopovi naleza takové blaho a takovou
Prokop Veriinku poznal dřív,
rozkoš, že nechce a nemůže býti bez než se jí podíval do obličeje a neoh
něho.
'
divn'je se jí, nemá radost z jejího
Není mu to tajemstvím, slyšel proměnění. Překvapení je, však je.
od ní tisíckráte, slíbili si, že nic na mrzut, upíná zrak na její nové šaty
a nic nemluví.
světě jich nerozloucí.
Ona sama ukončila mlčení & vy
Verůnka miluje Prokopa ještě
prudéeji a ohnivčji než on ji a sama týká mu: „Ty těch hadrů mi nepře
se stará o prostředky, jak by si ho ješ, nevidíš mne. v nic-.h rád :: pře—
pojistila. Kdykoliv jsou spolu a jsou staneš mne milovat., až nebudu v
spolu každý den, když je doma, musí Krušíně.“
To Prokop ovšem nechtěl připu
jí opakovati, že mezi všemi pannami
ji nejvíc má 'rdd, a mluví-li o pře stití, povzdychl si & praví: „Bude
kážkách, jež jim snad její rodiče bn tomu asi nacpak, ne já na tebe, ný
don klásti v cestu, přísahá ona jemu brž ty na mne zapmnena'í & oblíbí.—i
na krku, že si ho nedá vyrvat zna si nejaké-ho švibaka, jenž k tvým
ručí.
městským šatům lépe se hodí než syn
Jsou ještě mladí, Prokop nemá chalupníkův, sprostý tkadlec &sedlák. _
pro ženu ani pro sebe vlastniho pří Odporovala mn dokazujíc, že i v měs-t
střeší, Trnka ho na svůj dům neo ských Satech lnu zůstane věrna a
žení, je sám v nejlepších letech, jak když o tom pochyboval, slíbila, žeje
říkáme, má malé děti, neschází mu zajisté navrhne, až se z Vídně vratí.
Věřil jí rád; laska se dásnadno
syn dědic, proto musejí čekat., až uč
jaká příhodna živnost se jim vyskytne, omámiti, ale všech vrtat-bil z hlavy
& zatím se budou jen tak milovat. přece uevypudil, boje se, že budouc
Dostanou se jistě za sebe, ale je. nost nic dobrého mu nenadělí.
Verunka. nez-haha se , jíti do
třeba, tajitiůmysly své rodičům, aby
jim nebranili scházcti se &býti spolu, Vídně. Spatří velké město, již sly
kdyby poznali náklonnost jejich k šela, jak příjemně se tam žije, skoro
sobě a měli ii za záhubnou a mar se nemůže dočkat novot, jichž prý se
uon. [ tak jsou štastná, vyznávají si nikdo nenadál, kdo ponejprv Vídeň
to, a. šťastni budou až do smrti je— navštívil.
Nejtíž se loučila s Prokopem.
den v druhém, o tom oba jsou pře
svědčeni.
Bolest jeho je hluboká, nechce _|ípu
Štěstí mladých milenců se pojed stit z náručí, pořád opakuje, že se
mu zdá., jakoby ji naposled vinul k
nou přetrblo a porušilo.
nými &počestnými mravy se vyzna—
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srdci. Neprospělo chláeholit ho. Za
Již ji očekávají, odpoledne při
vázala se mu slibem a přísahou, že jede a Prokop ;)oapíehá pod lípu, aby
na věky se ho ueodřekne, dala mu ji tam sám nejdřív spatřil. Chvěje,
na památku svou knížku modlitební. třese se, chce kouřit., nemůže, radši
Odtrhli se od sebe, zase k sobě při se počal modlit z knížky od ní. Po—
stoupíli, stalo se to nejméně deset řád obrací zrak ku kopečku, okolo
krát a konečně jí Prokop přinesl nějž se táhne silnice a konečně na
svůj růženec, aby prý také měla rovinu vyjel kočár. Zná ho, má

něco od něho.
i koně, věděl, že přijede a přece se
liozešli se v pláči & ráno Ve tak lekl, že až duch se mu zastavil.
růnka s otcem opustila Krušín. Pro
Kočár se blíží, má.střechu spu
kop jí ještě podal ruku, vyjela od štěnou, sedí v něm několik ženských.
'l'rnků a on předběhl kočár, obešel ves Již je může spočítat, jsou tři, dvě

a pod širokon lípou u cesty si na ni vzadu, jedna napřed, která pak je
počkal. Viděli ee, ukázali si mod jeho milá. Verůnka ?
Těm vzadu již vidí do obličeje,
litby & růženec, kočí praskl do koní,
Verimka zmizela za kopečkem aPro— žádná z nich není Veríinka, sedí jim
kop smutně se odebral domů.
tedy naproti.
Kočár jede okolo, ano Verunka
Ubohy' čhasník chodí jako po
maten, nikde nemá pokoje, práce se sedí po koních, zahlídl ijejí tvář a
mu nedaří, neobírá se než s Verůn neví, má.-li radostí smat se nebo
kou. Tato je na cestě rozl-ržitá, vidí plakat.
Však proč ona se nedíval klípě?
nové krajiny, potkává neznámé lidi,
pozoruje vše]icos v hospodách, co ji Což zapomněla, že tu byl, když do
vyráží. Šťastně se dostala do Vídně Vídně odjížděla? Což ji nene adlo,
a tam byla u kupce, jenž také měl že tu bude zase, když nyní z ídne
dcery a jedna je s ní stejně stará. přijíždí?
Víme již, jak ji Vídeň promě
Snad to přece není! Odvrátila
nila a nyní uslyšíme, jak se zacho hlavu u lípy, má klobouk, houpá se
vala k Prokopovi.
jí na něm bílé pšro, ve větru plápol—á
Po dvou letech uzavřel Trnka, zelený závoj. Vlasy jí plynou dolů
že i Johannu, druhou dceru svou dá v kudrliukaeh, proti slunci drží v
do Vídně a Veronika pro ni přijede, ruce stínidlo. Otočila je zrovna proti
aby si ji tam vzala asebou. Při té němu, což se mu nechce ukazat?
l-lle, je to Verůnka, chce se lllll
příležitosti navštíví je ani dvě dcery
kupcevy, ustanovil se den akočí jim ukazat, natáhla ruku se stinidlem a
má
na
ní — růženec.
jel naproti.
Prokop ještě vždycky miluje Ve—
Je to jiný růženec, než co jí dal,
růuku a těší se na ni, že není lze to třpytí, leskne se, zrnkajsou ze zlata
vyslovit. Od té doby. co odjela, ne nebo ze stříbra.
učinil si známost se žíulným děvčetem,
Prokop tlačí k srdci její knížku
ačkoliv si ho dost předcházely, o ho—a šeptú sám k sobě: „Dala si růže—

apod“ ani nezavadil, tance se zcela nec ode mně pozlatit nebo poetříbřit,
vystiíhal. Láska jeho je nepoškvr dobrá holka, zajisté mne tím pře
něná, odevzdá jí srdce čisté a bude kvapí. Však škoda, že ho nenechala
to blažené okamžení, až se na něj tak, jak byl černý a Sproetý, byl by
usměje, ruku inu podá a ke políbía mi skoro milejší !“
obejme.
Prokop zrůžence měl předeera
[ představuje si to, nemůže spáti, dost, plesá, že Verunka zachovala ho
má Verůnku jako před sebou, ovšem v paměti a je ještě jeho, touží, chce
v selských šatech & jen někdy se mu jí říci, že on zůstal také její.
Zakumla v obleku městském, v jakém
Nastojte, Verůnka se mu vyhýbá,
odjela z domova.
zdráhá. se býti s ním sama, delá, ja
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koby ho dobře neznala, chodi okolo
něho, potkává ho a ještě se s ním
nedala do řeči. Sotva ho pozdravila,
když se sešli ani ruky mu nepodala
a slečny z Vídně jsou pořád s ní,
aby na ni nemohl promluvit.

vyrazil ze sebe Prokop. vytáhl mod

litby od ní avrátil jí je řka: „Nech
si je na památku, žetě miloval spro
sty', ale hodný a věrný člověk. Dá
vám ti s nimi i slovo tvé nazpátek
a již nikdy ti nebudu obtížný.“

„Nevydržím to, učiním tomu
Požádala ho ještě, aby jí nety
konec“ pomyslil si a uzavřel, šel do kal, že prý se to nesluší, on pravil:
zahrady, kde bylasdívkami z Vídně, „Amit, já jsem „vy“ a ty jsi „ony“
a zastoupil jí tam cestu.
a opustil ji nečekaje, dá.-li mu ještě
Praví zdvořile sice, ale pevně a náká pravidla, jak se budoucně k ní
odhodlaně: „Popřej mi chvilku, družky má chovat.
tvoje jsou sice Nemkyně a nemohou
Ze Verůnka růženec jeho neměla
rozumět, o čem Spolu jednáme, ale a nemívá na ruce, Prokop již věděl,
přece si přeji, abysi je nechala pryč bylo to něco jiného, co on nedovedl
odejít.“
pojmenovat a my se ovšem dovtípili,
Smála se, řekla jim něco po ně že to byla náruění zlatá zápona, jenž
mecku a ony odstoupily na stranu. se nosí pro parádu.
Prokop se bystře Verůnce podí
VI.
val do očí a dí: „Ty se mne stra

níš?“

Veronika Trnkova odjela na rok
do Vídně a vzala s sebou sestru Jo
hannu, jak bylo ujednáno, aby tam
také pobyla tři leta.
Již byly obě dlouho doma, než
řada přišla na nejmladší sestru Ama—
lii a ta před Vídní šťastně se za
chránila.
Nyní víme, proč se z toho ra
doval zvlášt Prokop, který pořád je
u Trnků, koná svou povinnost a ni
koho z rodiny si nevaří a nevšímá
Svěřila jsi se jim?“
než matky a Amalie. Amalie je jeho
„To ne, ale není tobe zapotřebí, miláček, bývají spolu často, jeden vy
vždyt se k sobě nehodíme, já již nej—hledává druhého a opravdu přátelsky
sem selka“
se vyrážejí.
„Aha“, trpce se ušklíbl Prokop,
_ Prokop již není sedlák a nepo
„vidím. vidím, však kde jsi pocho znáš v něm ani tkalce ze vsi, on se
vala sliby?“
nosí po městskn a šat jeho je vždy
hezk ' a slušný. I mravy Prokopovy
„TŽ
jsem
učinila
z
nerozumu.“
„J tě miloval a proto jsem ti se ušlechtily, nemá zalíbení v pro
věřil.“
stých radovánkách, nepije, nehraje,
„Mohl jete povážit, že si vás ne netaněí, neblázní se po děvčatech.
vezmu.“
Ano ProkOp se ženským vyhýbá, on
„To jsem nepovážil, lhala jsi, se žádnou nemluví, se na žádnou ani
nepodívá, jen malá Amalie těší se
že mne také miluješ,“
„Nyní jsme se domluvili, pustte z důvěry a ] ky jeho.
Froni a ani, jak se nyní Vero
mne a nedávejte pohoršení, není to
nie platné, vy si vyhledáte nevěstu nika a Johanna jmenují, nemají s
sobě rovnou a já si vyvolím, koho Prokopem nikdy spo!eěnost., Zani ho
budu (ht-ít, tkalce asedlákajistě ne.“ pokládá jako za svého sluhu, Froni
„l)ej ti Pánbůh štěstí“, zoufale se ho bojí a se před ním stydí. Však
Verůnka oči sklopila, hoří v
tváři a stojí před ním němá.
Prokop pokračuje: „Nepřicházím
k tobě co žebrák a k ničemu tě ne
nutím, pověz pravdu, chceš, abych se
tě odřekli“
Sebrala všechnu san, co měla,
zapřela srdce, jestli se předce ještě
ozvalo, a prohlásila určitě: „Nedělejte
si na mne žádné naděje, časy se změ
nily, přenáhlilijsme se, já vaše nikdy
nebudu, rodiče by nesvolili.“
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nechává ji na pokoji, je k ní lhostejný,
chová se, jakoby na všecko byl za
pomněl, co se mezi nimi stalo. Ani
jednou se ji' o tom 'eště nezmínil,
nedal na jovo, že by
ní měl ňákou
lásku, že by na ní mu záleželo. Ni

Piijíždějí hosté z města, z vů
kolnioh zámků, páni ze úředníci, a
často mívají návštěvu až z Vídně. V
lete vždy zavítají k nim dcery kup
covy, v jejichž domě Froni a ani

každá th leta trvaly a pak “ Trnkíi

kdo neví () poměru, jaký ho s ni spo—odbývají se samé kratoehvíle.

joval, on se nikomu nesvěřil a ona
Prokop se na to všecko dívá jako
ovšem také mlčela.
z daleka, nemíchá se do ničeho, jen
Lidé ve vsi arcit povídali, že s Trnkovou posadí si někdy stranou
Prokop Trnkovu Verůnku měl rad
' a poslouchá, když si stýská a když
než jí dali do Vídně a mnohý soudil neříká, že tomu panskému životu ne
& zastával, že ona ho také mela ráda. rozumí a že ji pranic netěší. Ano on
Však nyní se již nemají rádi, to všem je 'i' odporný, ale musí prý se mu
je jistá věc, a věru by se k sobě ani podrobiti k vůli muži a k vůli dce
nehodili.
rám, aby také to velké bohatství, co
Verůnka je hrdá & pyšná, nc jim Pán Bůh dal, si zasloužila.
lilásí se k starým známým; pohrdá
Amalie přidržuje se matky &
i s těmi, s nimiž v mládí ohcovela., Prokopa a je v domě jako popelka,
nechce patřit k vesničanům. Nejre.Iši již ukázat hostům vznešeným sestry
mluví německy, českou řeč má za se ostýchají. Ani v kostele ji ne
Sprostou & má za sprostého každého, mají rády vedle sebe. když tam jsou
kdo jináč než česky mluvit neumí. v stolici u oltáře, aby svou parádu
ProkOp se němčině přiučil a to teprv na odiv vystavily. O modlitbu u.
v posledních letech, když mu Verunka pobožnost se jim nejedná nikdy, ale
svou přízeň byla vypověděla. Příle—jedna se o to Amalii, jenž službám
žitosti k tomu měl dost, kupoval i Božím vždy pozomě & vroucně bývá
od Němců len, přízi :: plátna, jezdil přítomna.
To také mi na zřeteli Prokop
s Trnkou do Rakous, slyšel doma
mnoho německy hovořit. Již dříve a když je doma, nikdy uezanedbává
drobet lámal němčinu a s Němci se mši svatou ani kázaní. Velebný pán
domluvil, ale to nestačilo, chtěl ně je jeho dobrý přítel a on skoro jen
sám 'Ih'nkův dům Spojuje s farou.
i v čtení a psaní se vycvičil.
Dochází si tam pro knihy a že nyní
Učí se tomu sAmalií od té doby,
jaké čítají
knihyjeho
má dcery,
v zá
co se rozhodlo, že do Vídně nepůjde. již
sobgoehopuje,
Trnka a jaké
Trnka chce, aby přeceněmecky uměla „shání se po knihách dobrých & vy
a přichází k ní učitel, jenž ji vyučuje dává za nó i peníze, aby ty špatné
za peníze. K paní jeho dochází ona vyvrátil a vytlačila učinil neškodné.
sama, aby s ní mnohé ženským po—
Však Trnka se o knihy již mnoho
třebné práve konala, že sestry budto nestará. a jiná kniha ho nevábí než
se v nich neznají, anebo se s ní za—náká. zapovězena. Chce ji míti pro
bývat nechtějí.
chloubu, tajně ji ukazuje známým &
Pracují jen pro vyražení, delaji zajisté ji ani uepřečetl. On již málo
ršelieos na ukázku, ale je to víc za čte, mailo četl vždycky, ale nyní knihy
hálka než práce :! obyčejně k ničemu ho již tuze namábajía proto je, když
nevede & nic z ní nepojde. Amalii je je sám, pokojné nechává. ležet v šu
práce potřebou, neštítí se žádné, vy pleti.
vádí i díla obtížná a doma. a na poli
I psáti již opomínáa zanedbává,
se mmčstoárá.. V zahradách ona sama těžko udržuje pořádek v knihách ob
nejvíc dokazuje & sestr se tam jen chodních a ProkOp pořád víc a víc
chtějí bavit, berou jí kvetiny na kytky lnu musí přispívat
& věnce, jsou veselé v společnostech.
Trnka jeu kouří&pije, pije mnoho,
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pije víno, at je doma nebo na ce také dva syny, Karla &Adolfa, a že
stách.
jsou studenti." Ještě jich blíž ne—
Prokop ho zastává, za něj jedná, známe, ale povíme-li o nich, že Karel
kupuje a snáší,
dává. apřijíiná pc má ducha a chová se jako Froni &
níze. On též ve 0 účty, je ve všem Zani &.Adolf jako Amalie, již jsme
spolehlivý aspravedlivý & pán štědře tím dost jasně aurčitě vylíčili jejich
povahy.
mu odměňuje jeho službu.
Má již malé jmění, to ustavičně
Bývají doma na prázdninách &
roste, dává je do obchodu, here hojně neřekl bysi, že jsou bratří.
úroky. Hospodář je výborný, marně
Karel je skutecny Vídcňúk, žije
ueutratí & zdá se. že je prost vší ná vesele & nenuceně, mnoho utrácí a
ruživosti a vášně.
pořád se mu nedostává peněz. Vždyt
Trnka je přesvědčen o jeho hod je otec boháč, proč by se zapíral,
nosti a svěřuje mu často tisíce, ale proč by si nepřál, dostává vždy co
za člověka vzdělaného a osvíceného chce, oč píše a co potřebuje. Strojí
ho nemá, že mu tuze drží na víru.se dle módy, má vkusné & drahé
a na náboženství, modlí se, chodí k šaty, je švihák a. umí si vykračovat.
zpovědia přijímání, zachovává posty,
Snadno uhodneš, že se vycvičil
hledí si církevních obřadů, čte všeli ve společnostech a on sám se při
jaké hloupé knihy.
znává, že ve Vídni navštěvuje ho
Trnka do nich již nahlídl, měly stince a kavárny, bývá na báli-ch.
je v rukou iFroni a Zany, však udě prochází se a dělá výlety se slečin
laly si z nich posměch a potupily & kami.
odsoudily je i s Prokopem.
Bydlí také u kupce, kde bydlely
Jen Amalie jim dává přednost sestry & vyráží se s jeho dcerami a
před knihami jejich & nedělá si z s jejich známými.
toho nic, že je sestry zavrhují. Ona
Dovede to výborně, je jako na
ví, že je pravda, co v nich stojí, a drátku, kloní, točí se, slova lllll ply—
že jejich knihy lhou a člověku jsou nou z úst, jakoby je sypal z pytle.
na škodu.
Jsou to ovšem slova německá,
Mluvila o tom často s Proko Karel Trnka je Němec & má. jazyk
pem, však otec ani sestry na ně ne—obratný, že se mu každý Čech musí
dbají a nechtějí se přidat k jejich podivit. Učil se, co študuje, pořád
straně.
jenněmecky &.že již mnoho let j ve
Prokop je spokojen, že Amalie Vídni a jen německy tam roZpráví,
s ním stejně smýšlí a ve všem do—stal se mistrem v němčině.
brém pokračuje a se utvrzuje. Po
Proto předce německé jeho štu
máhá jí v tom dle možnosti, miluje die velký prospěch nevykazují, již se
ji, jakoby byla dítě jeho a na celém v nich cpozdil, několik škol opako
val a. je nejisto, kdy a kterak je
ssvětě
n . s nikým se tak rád nebavíjako ukončí. Není pilný, hledí si jiných
On jí je také nejmilejší společ věcí než uětmí, vyhledává zábavy.
Je to vidět včas prázdnin, když
ník, žertují spolu, vypravují si, do
je doma v Krušíně.
rozumívají se třebas v němčině.
U Trnků panuje veselé a hlučné
Prokop s Amalií ochotně mluví
německy, ale sestrám německy ani živobytí. Karel má pořád nějakého
neodpovídá, když ony německy se ho přítele Studenta anebo více jich u
na něco tázaly. Zvlášť s Froni ně sebe, toulají se po okolí, navštěvují
mecky mluvit se zdráhá, mluví s ní nedaleké město, vracejí se pozdě,
málo kdy a jen, když to musí být ráno třebas až do poledne vyspávají.
a tu vždy stává se to po česku jako Pít & hrát a kouřit je jejich vyra
žením, dýmky 11doutníky ,to k ústům
naschvál a jako ze zásady.
Slyšeli jsme již, že Trnka má jáko přirostly, mimo to náruživé se
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chystali, připravovali se, vykonali to
s největší vroueností. Nábožné mo
dlit učil se on od ní, kleeíval vedle
ní, viděl ji ruce spínat, oči k nebi
obracet, žehnat se svatým křížem,
Karel zná. dívky vznešeně-jší v bít se v prsa, to mu pronikalo duši,
celé krajině a běhá za nimi, dívek ho nesmírně povznášelo. Zd.-ils se
ve vsi si ale nevšímá stydě se mně mu býti světici, chtěl se jí zachovat,
a promluví-li s některou, má na mysli chtěl se ji vyrovnat, chtěl, aby s ním
jen žert & někdy dost neslušně se byla spokojena.
l řídil se jejím příkladem a když
vyjádřuje. Jsou mu tuze nízké a spro
sté a on i svým sestrám Froni a přišel od ní pryč do města na štu
ni odepírá vzdělanost-, ačkoliv byly die, dopisoval si s ní alisty jejich
ve Vídni, naučily se německy, čtou jevily útlou a něžnou lásku. Stýská
romány a po pansku se strojí. Proto se jim po sobě, těší se, až zase spolu
přece velmi málo včdí a sestra Ama— b'udou doma a když se toho dočkali,
lie by je skoro přev žila, kdyby byla mají radost jeden v druhém & pokra
víc Němkyně než
»ška, dbala na čují v bobnmilých cnosteeh.
sebe a v náboženství tak nepřepínala.
Adolf je student, nabyl :nnobé
Karel na náboženství také nedrží, včdom0_=ti & nyní sám učí _sestru, co
pokazil bo příklad otcův a německé ve škole poznal dobrého. Ctou spolu
študie mu českou víru zcela vypudily knihy české i německé, on jí je vy
ze srdce.
kládá, ji zasvécuje do země- deje- i
Otec. a sestry nemaji žádného přírodopisu, s ní píše a počítá., ji ve
přesvědčeni, schází jllll důvody & zá— všem cvičí, co se pro ni hodí, je u
sady, on ale pravdě přišel na stopu žitečné., srdee ušlecbtuje.
a náboženství zavrhl, že je umí po
()na nepřestává býti jeho stráž
soudit jsa človek učený a vzdělaný. ným andělem, povzbuzuje ho k mra
Matka těm věcem nerozumí, není vnosti, slouží s ním Pánu Bohu.
studená ani horká. ?. kloní se naobě
Adolf Mu slouží.i v městě, kde
strany. Jí si dočista. neváží, ale je, nedá se zavest & pokazit, čistota
Amalie si musí vážit, že pevně stojí srdce je mu nadevšecko drahá a byl
na svém, vode život křesťanský a za by velmi neštosten, kdyby navrátil
chovává Boží příkázuní, ačkoliv se jí se domů a nemohl sestru obejmout,
einí odpor a v cestu kladou pře jsu. si vědom, že zůstal Bohu aji
kážky.
věrný a že neporušil svou nevinnost.
Jako Amalie zakládá. si i Adolf
Bojuje proti všem a jen bratr
Adolf ji následuje a podpmuje, že si na Prokopovi a ve vsi mal přítele
ho, bychom tak řekli, sama vycho Antonína Nováka, jehož sestra Bar
vala.
bora přítelkyní jest Amalii, jak jsme
Je sice mladší než on, ale jen již podotkli.
_
o pul druhého leta, vyrostli spolu a
Autenín je selský synek, při
vždycky se měli rádi.
buzný Prokopův, a on i Barbora vzdě
Adolf je hodný, živý & veselý lávají se pomocí prostředků, jakýcbž
hoch a zvykl si na sestru Amalii, se jim dostává z domu Trnkova.
že pořád bývalin ještě bývají neroz
dílní společníci.
VII.
Ve škole llO Amalie brzy doho
V Krušíně byly dcery kupcovy
nila, ano onu. ho přeslilila, jsouc by
střejší & přicin'ivčjší a pak se stala z Vídně. a vzaly si s sebou na ně
kolik
neděl Znni Trnkova. Odjela s
jeho _vůdcc-in.
Sli najednou k první svaté zpo nimi na podzim, přidávala si týden
vědi a k prvnímu svatému přijímání, po tydnu, uplynuly vánoční svátky,

oddávají tanci a plesy a bály stí-í
dají se bez přestání.
I u Trnkii se často tančí, Froni
& Leni ve študentecb mojí zalíbenia
všecko s nimi vyvádějí.
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ještě ve Vídni zůstane přes masopust,

Z pořádné rodiny, znají ho kupci

pak se tam zdržela. už do svátků ve—ve Vídni, nikdo mu nic zlého nedo
likonočních atepn' pozdě na jaře se káže.

vrátila domů.
Trnka nedalnaholé jeho zprávy,
Nastalo léto, Ženi mnoho bývá chce míti důkazy a dí: „Dnes arcit
sama, čemuž se jindy vyhýbala, & nic novyjcdnáme & nebudeme spolu
nikdo neví, čím se zaměstnává. Má jednat, dokud se o všem nepřesvěd
za lubem ňáké tajemství &Froni vy čím.“
Kdy to bude?
zp tovaln, že pořád čítá a píše listy.
Dřív sotva. než za čtvrt leta.
0 kud je dostává & kam je posílá,
to ji není známo a nemůže se toho
Lustig činí námitky, ale Trnka
dopídit. Z pošty se jí neodevzdávají mu přetrhl řeč slovy: „Nechte toho,
a ona. jich poště také neodovzdává, pane, není to nic platné, za čtvrt
lete. vám dám odpověd, smíte-li seo
přikládnje
listům
otcovým
jen smí
ta mou dceru ucházet, nyni jste náš
ové listy ksvé,
o nich
každý
host a. já vás poctím sklenicí do
vědět.
_
Jednoho dne byla Zuni tuze roz—brého rakouského vína.“
iržitá a nepokojná, vybrala si své
Víno přinesla Trnková Lustig
nejhezčí šaty. přistrojila se a pak je Němec, mluvil na ni, ovšem ně
sem tam přecházela.. Je právě v za mecky, one mu odpovídala, ovšem
hradě, dívá. se na. silnici, jakoby ně—česky. a. jeden druhému ani slova ne
koho očekávala, & tn pojednou při rozuměl. Smáli se tedy na sebe,
blížil se kočár, jede k Trnkovům na kývali hlavou, dělali si poklony &
dvůr 8. von vyllzú. mladý vyšňořený Lusti byl zdvořilý k otci i matce.
panáček.
Juni to nemůže dole vydržet a.
Zuni již je u něho, vítá, pozdra přišla také nahoru a sice podívat se,
vnjo ho a on ji bez ohledu &bez od co Lustig pořídil. Tento vychvaluje
kladu obejmnl.
dobrotu, moudrost a prozřetelnost
I vede ho rovnou cestou k ro Trnkovu u. praví: „ tvrt leta mám
dič-jim, vrhli se jim spolu k nohonm čekat na. nejšťastnější dohu životu,
a. Zani pravi, vyznává. & prosí: „Mi— zatím se vážený pan otec přesvědčí,
lujeme se upřímně a věrně, dovolte, že jsem hoden jeho krásné dcery a
abychme se za sebe vzali.“
dá mi poklad, nad nějž není ve

Trnka na. tuto komedii nenípři světě._'.
pravou a ptá se: „Kdo jste, pane,
Zani opojena radostí, padla otci
okolo krku a. než se otec zpamato
já vás nemám?“
Cizinec vstal, ale Žnni zůstala vel, již visela na matce, majíc bez
kleč-et volajíc: „Já. na místě umi-u, pochyby v úmyslu Spustiti se domíf
ruči také ženichovi.
jestli mne nevyslyšíte“
Otec ji nechal kde byla, ale po
Však otec ji zarazil řka: „Ještě
divného, hosta si dovedl nahoru do nejsi nevěsta a snad nevěstou tohoto
pokoje, žádaje od něho vysvětlení ce pána ani nebudeš, proto ti radím,
lého výstupu.
ubysi se nepřenáhlila & se do ničeho
Kdo je?
nepouštěla, napřed já rozhodnu &pak
Kopecký mládenec, stojí v službě teprv na tebe přijde řada. domluvit

Jak se jmenuje?
Lustig.

se se ženichem & opakovat mu mOje
ne nebo ano.“
_
Návěští toto Znni drobet ochlu
dilo, sedla nu pohovku, podepi'ela
hlavu o dlaň, nemluví, ale vzdychá
a snad pláče nebo se mračí.
_
Rodiče na. to nedbali, ale Lustig

Odkud pochází?

nemohl v nesnází alítosti viděti svou

ve Vídni, hoří láskou k jeho dceři,
nechce a nemůže žíti bez ní.
Má jmění ?
Má, založí si někde obchod na
venku. až se ožé'ní.
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milenku, vstal, přistoupil k ní, a tě—Trnku pochválil řka: „Věru divím
šil ji: „Upokojte se avyjasněte svou se, že jste mezi divochy zde k te—
spanilou tvář, za krátky čas otevře kové moudrosti se povznesl. Muže
se nám ráj avyplní chtění a toužení osvíceného jako vás nedoufal jsem na

naše.?
Zani odměnila se Lustigovi za
líbezná slova jeho vděčným pohle
du, ale otci vroucnosti jejich se ne
líbily a zavolal hosta, aby zase při
sedl k němu, pil víno a jedl cu
krátka.
„
] pošeptal Zani, že ona je nej
sladší jeho cukrátko a vrátil se do
Společnosti otcovy.
Pokračuje se v řeči a vstoupila
do pokoje Froni, jsouc zvědavá, co se
tam děje.
Lustig hned byl na nohou, dělá
poklony a je přeštasten, že poznal
nového úda ctěná rodiny.
Pověděli mu totiž, kdo Froni
je a on hledí zachovat se rodičům i
dcerám.
Ovšem by byl radši u dcer, než
u rodičů, však Trnka ho chce míti
pořád sám, mluví s ním, jednají o
rozličných věcech.
Nejvíce se dotýkají obchodu, ži
vota

lezti v Krušíně. Naplňuje mne tok
vám hlubokou úctou.“
Lustig se Trnkovi několikráte

poklonil a kaa

si ho odvedl dolů,

aby mu své tajné poklady ukázal.
Vytahuje jednu knihu po druhé ze
šuplete, Lustig si je prohlíží, se vy
ptává, odkud je má, se přiznává., ze
ani ve Vídni 'ich není lze dostat.
Trnka 11 z toho radost, již se
naklohuje Lustigovi a když tento se
ptal po hospode, kde prý by mohl
zůstati přes noc, navrhl mu, aby zů
stal u nich a dcery hned připravo
valy pro něj pokoj a matka strojila
večeři.

_

Páni se baví hovorem, pitím a
kouřením a Lustig vyzvidá. na každé
ženské, která se k nim přiblížila, ne—
ní-li jí kouř z tabáku protivný, sice
že by hned kouřiti přestal, ačkoliv
prý je kuřák náruživý.
Ovšem mu kouřit dovolily a po
večeři přinesly mu zase ony své kni—

na cest:—icha života ve Vídni. hy, aby se na ně podíval a řekl, co
Trnka je bla-Zen, že může o o nich soudí, a pak mu každá zazluí
Vídni si pohovořit, probírají jedno vala několik písniček.
po druhém: divadla, hostince, ka
Tvrdil, že se mu zdá, jakoby
várny a zpominají si, co kde viděli. byl ve Vídni, vyrážel se s nimi a s
Ve Vídni se člověk pořád může otcem až do půlnoci amatka usnula,
vyrážet aBakušan je vždycky veselý. že ji to pranic nezajímalo. Tím vic
Což Cech?
to zajímalo dcery a vymohly si na
nebyl otci. že Lustíga pozval. aby se u nich
Čechách
nikdyLustig
a neví,v na
čem jestg
si aši za pozdržel ještě přes druhý den. Při
kláda'í.
slíbil jim to velmi rád a pozdržel

se. Ráno byla neděle aTrnka místo
podaljsou
nepěknou
vu. Šipka
.kl, mu
že Češi
ještě zprá—
tuze do kostela vedl hosta svého do za
pozadu, panuje u nich velká nevědo hrad. ukázal mu květiny a stromy.
most, a zvlášť lid okolo Krušina je besídku a kašnu a pak s ním zašel
až hanba obmezen. Udržují ho v do sklepa s vínem dle rakouského
temnotě kněží, věří na peklo a na způsobu založeného. Musel okusiti
čerta, modlí a zpovídá se, chodí na víno z každého sudu, vstouon mu
poutě, louská růženec.
do hlavy, strkalo s nim, když vy
Tu milý Trnka Lustigovi poše stoupili a on opravdu vrávoral.
To Trnka chtěl, maje ve zvyku
ptal, že nepatří k růženečkářům a
domluvil se s ním o zapovězených podnapit cizince, když s ním sklep
knihách.
svůj navštívil a kdo se mu nedal,
Lustig jich znal víc než on, přivedl ho do špatného rozmaru.
chlubil se, že je všechny prošel a Lustig tedy u Trnky zase měl o jednu

4
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zásluhu víc, stydí se, že málo snese, zauí, stála před kazatelnou. Do sto—
lic-3 nešla schválně vědouc, že tam
bude Lustig se sestrama, bojí se ho
a ještě s ním nepromluvila slovu. .
Nikde mu neřekl, že je také Trn
kova dcera, nezavolaly ji a nepřed
stavily mu ji dnes ani včera a ona
dobrovolně mezi ně nešla.
di'ím3.li a zívali.
Ještě ji tedy nezná, ale nastojte,
Však i Trukovy dcery Froni & spatřil ji v kostele, viděl, žeje mladá
Zani maji v úmyslu v kostele se u a hezká, upřel na ni zrak, ozbrojil
kázati a čekají na pana Lustiga, aby si ho sklíčkem.
Bože, pořád se na ni dívá, si ji
je doprovodil. Je na nich parády
zajisté za mnoho set zlatých, jsou prohlíží, nemůže se před ním skrýti.
vystrojeny a ozdobeny a Lustig již Několikrát se setkaly jejich oči, je ji
zase jim pochlebuje, že se vyrovnají zle, přicházely na ni mdleby, musela
všem dívkám ve Vídni. Do kostela pryč z kostela.
s nimi areit půjde, pokládá si to za
Utekla domů, je v zahradě, na
čest a ony řekly, že není třeba po trhala si květin, plete si z nich vě
spíchat, chtějí prý přijít až po ká uec. Sedí v trávě na sluníčku, že jí
zani, jenž trvá víc než půl hodinya bylo zima, má vedle sebe ležeti knížku
za nic nestojí.
modlitební, ale neříká si z ni, že ji
Lustig jim přisvědčoval, bojí se rozbolely oči, je slabá, je churavé,
také, že by v kostele měli dlouhou snad se v kostele rozstonala.
chvíli, jsou andílkové a andílkům se
Věnec je hotový, zvoní se po
nekáže, on se bude dívatna ně místo ledne & lidé ubírají se ze služeb Bo
na oltář a na obrazy a to bude pro žích do svých stavení. Qkolo zahrady
něj to nejlepší kažení, ta nejkrás Trnkovy jdou Froni a Zani s Lusti
nější modlitba.
ili. a Amalie si přeje, aby ji nespa—
Velebný pán kázal déle než jind , gřem
a Trnkovy dcery s Lustigem přišy
Však Spatřil ji Lustig, poznal v
ke kostelu ještě mezi jeho řečí. Druzí ní dívku, jenž pozornost jeho byla
lidé, co zameškali, zůstali venku a zbudila v kostele, ptal se, kdo 3
poslouchali kázaní u dveří chrámo či je.
vých nechtíce dělati výtržnost, ale
Vyznaly, že je to jejich sestra,
eny na nikoho neberou ohled. Lustig ale styděly se za ni, že prý neumí
se tlačí napřed jdou za ním, musí ani dobře německy, nechce se cvičit
ustoupit, kde stojí v cestě, dostaly a vzdělat ve Vídni a dělá jim hanbu
se prostředkem kostela až k oltáři sloužíc Pánu Bohu v kostele a dOmu
do své stolice.
zrovna tak, jako ti hloupí a Sprosti
Každý se na ně dívá., se na ně lidé ve vsi.
zlobí, jim v duchu nadává, ano bylo
Lustigovi se přece líbila, potěšil

a Trnka ho podporuje veda ses nim
k bělidlu, aby se mu také podivil.
Vrátili se spolu a právě sezvá
neli do kostela na velké služby Boží.
Lustig již byl střízliv a posmí
val se sTrnkou mužským a ženským,
co do kostela se hrnuli, aby prý tam

slyšet i hlasité reptání.
je, že jí napravíhlavu. když ne hned,
Nedělají si z toho nic, sedly a tak zajisté, až bude mužem Žauiným
Lustig si na oko nastrčil sklíčko, stojí a vyžádal sina nich, aby ho k ní
u zevluje po kostele. Zevloval stoje dovedly.
i mezi mší svatou, nemodlil se, ne—
Nebylo jim to sice milé, ale
žehnal se svatým křížem, nebil se v musely mu učiniti vůli a vstoupily
prsa, neklekl a naklonil hlavu ani s ním do zahrady k Amalii.
při pozdvihování: všickni se uadtím
VIII.
lloršili.

Nejvíc se horší kaova Amalie,
Amalie by ráda prolila, ale již
je také v kostele, byla na celém ká je pozdě, Lustig jí zastoupil cestu,
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těší se, že i s ní si udělá. známost-, oddechla si, učinila skok s kašny
je mu líto, že se to ještě nestalo. dolů, věnec šťastně zachytila a v nej
Musí mu odpustiti, nevěděl o ní, chce větší rychlosti s ním utíká ze za
napravit, co pronedbal, nabízí jí své hrady.
přátelství.
Ma vyhráno, ale nejde svěncem
lbere ji za bradu, aby si ji domů, nýbrž na náves, kde je socha
předešel a se k ní přilichotil, ale Panny Marie. Sedla si pod ni, opra—
ona odstrčila mu ruku, ustoupila na vuje pomačkavý věnec & mluví sama
stranu a celá se začervenala.
k sobě: „Pro Tebe jsem ho pletla
Lustig běduje, že sena něj zlobí, Matko Boží, a nemohla jsem dopu
žádá, aby se snim smířila a na zna stiti, aby on ho dostal. Snad se na
mení své přízně mu dala pěkný vě mne nehuěváš, že toho cizince ne
nec. -—
mám ráda? Viděla jsem ho dnes v
Nechce mu ho dáti & sestry vo kostele, je škaredný, nemiluje anectí
laji: „Hned mu ho dej a buď zdvo Tebe ani Tvého syna.“
řilá, aby si pana Lustiga. neurazila.“
Panenka Maria jakoby se usmí
Odpověděla jim česky: „Pro něj vala na děvče šlechetné u svých no
jsem tento věnec nepletla.“
hou. Má v náručí děťátko své milé,
Lustig neví, co praví, hádá, že ale zajisté do náručí pojala i iuduši
se jen upejpá, musí si jeji věnec vy krásnou, ctitelkyni svou dole.
dobyt. Vydobyde si ho mocí, ovšem
Amalie urovnala věnec, ozdobila
ne v pravdě, nýbrž v žertu, již k ní jim Matku Boží, pak klekla a porno
přiskočil. jednou rukou sevřel její dlila se, aby Pán Ježíš na přímluvu
ruku a druhou Sáha po věnci.
Jeji nedal ji nikdy upadnouti v mar—
Nemohla se mu vytrhnouti, ale nost a převrácenost, zachránil ji a
věnec mu přece nedala, drží ho v příbuzné i toho lohkomyslného hosta.
ruce, mršl-ila jím, letěl a padl do
Je vesela, je potěšena1 musí pu
kašny.
Sestrám se pojednou rozvázaly spišiti k obědu a již se nebojí ane
jazyky české, nadávají Amalii, haní ostýchá nikoho.
Sestry na. Amalii nemluvily celé
a tupí ji, je hrubá., nebroušená a ne—
otesaně, zasluhuje, aby jí hodně vy odpoledne, ale Lustig byl přívětivý,
jakoby
se nic nebylo stalo, a hleděl
bouchaly, mají z ní jen ostudu, ho—
i ji upoutat na svou společnost.
řem a želem by se propadly.
Nepodařilo se mu to, hráli, zpí
Tu obrátily se k Lust' ovi, se—
pjaly ruce a prosily ho, ov em zase vali, den uplynul v samých radován
kách
a Amalie na nich nebrala po
jazyky německými, aby prominul, co
to hloupě děvče vyvedlo, radši si ho dílu. Vyráželi se ještě večer, ještě
nevšímal, jim nasobě nepůsobil mrzu v noci, Arnalie šla spat a ráno Lu
test a zármutek.
stig se s nimi musel rozloučit.
Zani doufá, že ho otec nepro
Lustig se směje, praví, že boj
ještě není ukončen, on zvítězí &musí pustí a když ho nezdržoval, chtěla,
zvítěziti, však ona se mu ta čtvera aby mu aspoň její ruku přislíbil.
čivá krasotinka konečně přece po
Ani to se jí nepovedlo & proto
drobí.
padá do mdlob, nemůže se upokojit,
[ vytáhl tyčku ze záhonu a loví neví, jak by Lustiga. si pojistila.
v kašně po věnci. Amalie stojí na
l vyznala rodičům, že je s ním
druhé straně a také po věnci dosa již zasnoubena, pod širým nebem prý
huje. Vylezla až na kašnu, aby se si přísahali věrnost, nemůže a nesmí
ho zmocnila, však Lustig již ho má zrušiti slovo, zastihla by ji kletba.
na t_včce, již ho zdvihá., již se ho a otci nezbývá, než na věky ji spojit
chce chopit. Jí se zajiskřily oči, ne s Lustigem.
spouští jich s věnce, třese, chvěje se,
Pronesla to tak vážněbže až
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hrůza ji obešla, ale otec zůstal
chladný a prozatím se Lustigovi k
ničemu nezavázal. Není sice proti
němu, nikoliv, on se mu libí, semu
dobře zachoval, ho přesvědčil o své

mu pohrne, až bude mit v rukou
věno od nás a založí si vlastní ob
chod. Tlachal, takových hloupostí
mifuepot-řeboval psát! Je prý bohatý
ale nikoliv na peníze, nýbrž na lásku,
nemůže za náklonnost svou k naší
krvi, rozumí svému zaměstnání.„má
zkušenost, která stojí za tisice. Slak

vzdělanosti, však na tom není dost,
chce—li, aby mu dal dceru, musí míti
peníze, musí býti bohatý, musí nej
měně s tolika tisíci se vykázati co ho vzal!
m pak mue o tom pře—
dostane ona. Dokud Trnka v tom svědčil? Již dlouho je v službě, byl
ohledu nenabude jis ty, Lustig u tu a byl tam, proč si nic neuspořil
nich nic ne ořídí a ani slyšíc to. a nezachoval? Proč? Tu je to na
podávala se již zoufalství.
psáno. Výstrahu mi dávají známí,
Nic nebylo platné, Lustig se na něž jsem se v té věcí obrátil,
chystá k odchodu, kočár již StOjÍ na abych nebyl podveden“
Trnka vyložil před sebe listy z
dvoře_a kočí zapřahá.
Zani lomí rukama, počíná si jako Vídně, ukazuje, klepá na ně prsten),
divá. hěduje a zaklíná se: „Já Lu ano on pěsti udeřil do stolu voleje :
stiga budu následovat, at si má co „Lustig je útrata , marnotraim'k.
nebo nic, žebrotasnim je mi bohat schází mu stálost, přechází od pána
stvím, peklo nebem, bez něj celý svět k pánu, o všechno se stará víc než
za nic nestojí!
o obchod. Do hospody chodit, na
Lustig ji těšil. ji napomínal k biljar chodit, do divadla chodit, na
trpělivosti a ona přivěsila se mu na procházku chodit, to se mu líbí. Já
krk. ho držela & tlačila, že sama mu na jeho fuky mám dáti cníze!
matka řekla: „Dej pozor, vždyt ho Nech si ty, milý Lnstigu, chu na ně
uškrtíš !“
zajít, & ty, Hano, se mi o něm již
Museli ji moci odtrhnouti, on ani nezminF
slíbil, že ji nenechá, bytby nebesa se
Žani vykřikla, se dala do pláče,
na něj sesypala, prodere se k ní, si přikryla oblyčej a škytajic utekla
bytby byla uvnitř země, vrhne se za nahoru do poko'e.
Trnka s
dole němý, kouří.
m' do moře, skočí do propasti, ne
bojí se ohně, hladu, moru, jen když pije víno, Prokop mu cpal a na
íval.
ona mu bude odměnou.
Políbil ji na ústa, hradu a čelo,
Odeěly ženské jedna po druhé,
vyskočil na kočár a plápolaje bílým Trnka je sám s Prokopem. zavřel
šátkem, odjel z Krušina
listy z Vídně do psacího stolku u
Zani padla a zůstala ležet-, ažii praví jako k sobě: „Pochoval jsem
matka polila studenou vodou, a pak je iobsah jejich i Lustiga, již nechci
celý týden stonala žalostí & touhou jméno jeho slyšet & sám je nikdy
nevyslovímf
po Lustigovi.
"
Otec psal do Vídně, aby se tam
U Trnků jdevše zase obyčejnou
na Lustiga vyptal a netrvalo to dlóu cestou a Zani podala se svému osudu.
ho, obdižel psaní od něho samého a Otec se nedal “prosit, ani obměk
od dvou jiných pánů. Byl v městě, čiti, pokusila se o to několikráte ::
přivezl si je domů a rozmrzen, ano když ji pořád zpurněji odbýval, uc
rozvzteklen vstoupil do pokoje.
chala toho býti a mlčela, jakoby na
Sedl., dal si přinesti víno, zapá— Lnstiga již zapomínala.
V skutku si to věickni myslili
lil si dýmku, zavolal Zani a promlu
vil k ní takto: „Již vím, co za ptáka & to tim více, že Žani již zase byla
je ten tvůj Lustig. Dareba, sám se veselá a se vyvážela., s kýmkoliv ji
přiznává, že nemá. vindry. Vyjel si náhoda svedla.
Sama Froni se ji divila, nemo
na mne chytře. Bohatství prý se
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houc pochopiti, že přemohla lásku'zdraveni & on děkoval po německu,
tak prudkou a ohnivou. Ji se Ln—lcož prý měl za žert, že německy ne—

stig také líbil, výborně se sním ba-lrozumi.
vila s. věru by si přála, aby i o ni! _

Z toho

všeho Trnka

soudil, že

ucházel se ženich jako on je. Mrzí:Zuni utekla : Lustigem anebo & ně
ji to, že ho Zani nedostane, je hezčí,!rým. koho si Lustig pro ni poslal,
je mladší, kdo k nim přijde na ná-'aby ji k němu do rovodil.
mluvy, vyvalí si ji a kdyby již byla'
1 dal si zapřá nouti, jel do mě
'zadána, mohla by ona následovati, sta a když tam o poběhlicich žadné
že Amalie ještě nedorostla. Tak se,zprávy se nedopídil, podstoupil cestu

to s níaby
jen sezžršgje
a proto
musí až doVeVídně.
cbtíti,
' vdala
a všemožně?
Vídni Lustiga nebylo &Žani
ji v tom_přispěje.
[také ne a ubohý Trnka odebralsena
Že Zani něco má za lnbem, touherské hranice, kde Lustigdv otec
neušlo ozornosti její, zase je mnohobyl jakýmsi úředníkem.
sama., te a píše, přijímá a odesila
Nevěděl o synu on ani matka, ale
listy. Zajisté je něčím překvapí„tato dávala na jevo, žese ji syn svě
jedná tajně, Lustig asi o tom ví a řil o lásce své k dceři Trnkově aže
vrátí se, aby ještě jednou &:oteeijrnku
vyhlásil za nesmírného bo
promluvil, před ním se ospravedlnil,!háče. Proto si ho velmi předcházela
ho smířil a udobřiL
]a syna svého obeypala chválou, že je
Nestalo se to, ale stalo se něcordobrák a má výborné srdce.
jiného, co nikdo neočekával a co auil
Byl její mazlíčekakdyž ji Trnka
Froni_netušila.
vyjevil, v jakém ho má podezření,
Zani prchla.
zastala se ho i jeho dcer , řkouc:
Schází ráno v posteli, není nikde „Nebuďte proti nim a ne azte jim

v domě, držela se bedlivá prohlídka, štěstí, miluji se azahynou. jestli jich
je Opravdu tatam.
lnespojítef
Nastojte, i šaty její, ozdoby ai
Trnka se přiznal, že by to uči
šperky jsou pryč, vše, co měla *odnil, kdyby mlad Lusti měl ňáké
zlata_a od stříbra, vzala si s sebou.!jmění a byl lepš hospošář.
Ze se zaopatřila také penězi, o',
To matku popudilo.
tom nikdo nepochybuje, však novy-'
Praví: „O našem synu řeklo se
pátralo se, jak si k nim pomohla. vám něco zlého. Však není to pravda.
Každý povídá, kdy ji viděl na- On špatně nebospodaří, nemarní a;
posled, co slyšel & čeho večer & v'neutrácí, ačkoliv také neskrblí. Je
noci sám byl svědkem.
lveselý a těší se ze života, to se na
Froni praví: „Odpoledne si sná—mládež patří a až bude mužem, u
šela věci a řekla.,že je musí prove-stáli se jeho povaha.“
trat, aby se jí do nich nedaly mol “.
Tu otec Lustig se chopil slova
Jeden čeledín zvěstovat: ,Kšyžla vyjádřil se vážně: „Můj syn nemá
jsem šel od bělidla, potkal jsem žen-„'mění :: já mu nedám tisíce jako vy
skou s mužským, ale nepoznal jsomšsvé dceři. Ale dovolte, vaše dcera
jich, že bylo tma jako v pytli.“
zajisté tolik nedostane, co já již na
Od hajného se dověděli, že u syna vynaložil, nežsevyučil kupectví
lesu stál krytý kočár, když již dávnoua než se v něm zdokonalil. Je ted
slunce zašlo. Promluvil prý na ko—bohatší, má jistý stav a schopnost
čího a ptal se, co tam dělá. Odpo-lněmu, s tím vystačia co mu zanese,
věděl mu: „ ekám napána, zastavil'nevěsta, zanese sobě a své nastáva
se ve vsi pro svou paní.“
jící rodině.“
Jiný člověk ze vsi tvrdil, že na
Trnka těmto důvodum dobřene
tobo pána přišel, když chodil okolo rozuměl, ale přecepoch0poval, že jsou
Trnkovy zahrady. Dal prý mu po—jen napolo pravdivé a Lustigovům
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nic nepi'islíbil.
Odjel od nich s ne—divadla, s níž se veřejně vodivá a v
pořízenou a jen to si vyžádal, aby jejímž bytu se celé dny a noci
mu psali, kdyby snad syn jehos dce—zdržuje. Když ho někdo hledá, ne

rou jeho k nim přijel aneb kde jsou najde ho než u ní a my tam také
jim oznámil. Jel zase přes Vídeň a pro něj poslali. když vy jste se po
ve Vídni se zdržel u syna Karla, aby něm sháněl. Já již se ostýchám &
tam s ním učinil otřebné kroky k zpouzím dávati mu peníze, že žádá
vypátrání Lustiga &
i jeho milenky. pořádvíc a víc, a nyní tonavás zá
Vše bylo marné, Lustigovi ne leží, jak se rozhodnete a co ustanovíte.“
přišli na stopu, ale otec přišel na
Trnka byl zaražen a zarmoucen,
stopu Karlovi, že ve Vídni již celý Žani mu zasadila první a Karel mu
rok neštuduje, nýbrž živ jest daremně zasadil druhou ránu, jenž obě ne
a nezdámě.
smírně ho bolely.
Co udělá a co si počne ?“
IX
Kupec mu poradil a došel s ním
Karel kaa studoval, jak již k profesorům, od nichž se dověděli.
víme, ve Vídni práva a byl bytem že Karel již v skutku nešíuduje práva.
Dověděli se i všelicos jiného, což .
u kupce, kde před tím byly jeho se
stry. Otec chtěje se s ním sejíti sel otce. nepotěšilo, nýbrž ještě víc pole
arc-it ke kupci a tam dlouho musel kalo & musel ku výslechu povolati
lehkomyslného syna.
čekati, než mu syna přivedli.
Přiznal se mu ke všemu a nic
Nebyl doma., otec myslil, že je
ve škole a nic na něm nevyzvídal. nezapíral, jsa toho mínění, že je
Chodili spolu po Vídni, jedli v dnání jeho spíš zasluhuje chválu než
hostinci, večer navštívili divadlo a po hanu.
Právníkem býti nechce a co by
divadle se ve Společnosti známých
ještě pobavili.
z toho měl, kdyby jím byl? Dostal
Trnka zůstal ve Vídni dva dni by ňákou službičku a ta by mu věru
a druhý den činil pořádnost s kup málo vynášela. Napřed by arcit sloužil
cem,jenž Karla živil s penězi zakládal. zadarmo a třebas mnoho let by zů
stal písařem a praktikantem. Má on
Mnoho-li pak je mu dlužen?
Musel zapraviti velký účet a toho zapotřebí? Otec nemá nikoho,
když se divil, že syn tolik potře—kdo by po něm převzal obchod a
boval, řekl mu kupec: „Já se také tím si zajisté vydělá víc než právni
divím a oznamuji vám, že s vaším ctvím. Študie nevedou vůbec k ní
synem nejsem a nemohu býti spo čemu a proto se jich Zprostil, aby
nastoupil jinou dráhu.
kojem“
„Proč?“ ptal se Trnka.
e se zamiloval do herečky, je
Kupec odpověděl: „Bydlí u mně, to něco zlého? Vždyt otec je také
ale jeho pokoj je obyčejně prázdný přítel divadla a nám ho do divadla
a on i přes noc bývá jinde. U mně posílal a vodil, aby prý se vzdělal.
se také stravoval, ale již nestravuje Vyvoleuá jeho je hodná a učená o
a já nevím, kde nyní snídá. obědvá soba, oddala so vznešenému umění &
a večeří. Učiti se již dávno ho nikdo vyvolila si stav, v němž přispívá k
neviděl, u nás se to aspoň nestává ušlechtění člověčenstva. Vezme si ji
a učí-li se na jiném místě, mně není za manželku, již to s ní má umlu
známo. Však slyšeli jsme, že se již veno, a je šťasten, že si ji získal,
nedostavuje ani ku přednáškám a že což prý dost vysokym a bohatým pá
přestal býti studentem Již prý je nům se nepodarilo. Oženit se musí a
vymazán, ztratil zase rok a snad již to na statek Trnkův, že je Trnkův
ani přijat nebude. Sděluji vám smutné starší syn, bude otce zastávat a pod
zprávy a nejhorší je ta, že si zde porovat, bude za něj pracovat a ne
udělal známost s ňákou herečkou od věsta jim všem připraví nebe.
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Trnka tomu arcit nevěřil, ale syn
Jedla,Tpila
s mladým
rnkous sipány,
tuklasenastarým
zdraví
si na něm přece vymohl, že šel sním iníky.
na tu jeho bohyni, jak ji také nazval, a konečně si s nimi také zakouřila.
se podívat. Ovšem měl v úmyslu, Dohrému otci by se to vše líbilo,
odvrátiti ji ňák od Karla a chystal jen kdyby si ji syn nechtěl vzíti, ta
myšlenka lnu pořád děla nesnáze a
se, ze k ní bude hodně hrubý.
Karel ho k ní uvedl, řekl, že je nemůže se jak se patří upokojit a
jeho otec a ona všemožně se mu hle rozveselit.
Herečka se k němu lichotí, ano
děla zachovat a zalíbit. Je přívětivá,
je ůlisná. je milá a Trnka musí chtěj ona ho hladí, _mu líbá. ruce, ho na
nechtěj býti také zdvořilý. Začal ně zývá nejmilejším tatínkem. Cítil v
kolikráte vyjádřovati bez ohledu přísně srdci, že se jí nakloňuje &radši ode—
& příkře, však měla mu to za zlé, je šel pryč, aby ho zcela nezajala a ne
vila nad tím lítost, stýskala si, že vynutila na něm ňáké přenahlcní.
dívkám u divadla je nejhůř, poněvadž Rozloučil se s ní skoro po přátelsku,
se jim (asto bez příčiny odepírá úcta ona se těší, že se brzy zase shledají
&vážnost Ještě panují proti nim vše & odporoučl se do jeho ochrany &
lijaké předsudky, ale ty pocházejí z přízně.
Karel ho doprovázel plesaje v
dřívějších časů, když. lid byl hloupý,
tupý a ohmezený a herce při divadle duchu, že na něj učmila výborný
měl za komedianta. Bohu díky, je tojdojem a nezdržel se k němu říci:
již jináč, rozšířila se vzdělanost a?,Zajisté jste pochopil, jak jsem se
osvěta a herec divadelní stojí na.stej-ýdo ní mohl zamilovat a nebudete
ném stupni s umělcem. Žije-lidrohetilásce naší klásti žádných překážek.“
svobodněji než mravopočestní šosáci.
„Zamilovat se do ní je něco ji
přintší to s sebou jeho stav, ale kdo ného, než pojmout ji za ženu', od—
ho pochopil, kdo mu rozumí a kdo;pověděl mu otec & dosadil: ,.Z toho
ducha svého z temnoty a bludu vy—ínebude nic, pust to z hlavy.“
bavil, neodsoudí ho proto, nýbrž jel
„Není možná a nestane se to“,
mu vděčen, že odstraňuje okovy, co tvrdil Karel a otec mu oznámil, že
ještě vždycky svět poutají.
si hossebou vezme domů, kde prý na
„Kněží
v kostele“,
brlzíy
zapomene.
herečka,
„mykážou
kážeme
v divadle, řeklaini
pan
arel
tomu odporuje, je jeho, on
Trnka ví, kde je víc moudrosti aje její, jen smrt svazek 'ejich může
pravdy a co víc potěšuje a oblažuje.“ přetrhnout. Již je mu přes tyryadvacet
Trnka to věděl, má. radost, že let, je tedy plnoletý a nemusí ohled
to herečka uhodla & chce jí dokázat bráti na otce, nesrovnává-li se jejich
& chce ji přesvědčit, že nepatří kfvi'de.
mravopočestným ěosákům.
„Ovšem“, pravil otec, „však co

Mluvili a vyráželi se nenuceně,.si počneš. jestli já na tebe také ne
herečka překypuje dobrými nápady e'lbudu hledět a\ přestanu ti dával po
vtipem, je půvabná, je příjemná, po- nize ?“
hybuje se, ano ona hraje jako na di„Jednou mi je přecedáte“, doufal
vedle. Má na. sobě skvostnýa vkusný;syn, „vždyt jsem vaším prvním dě
oblek, prstenů na prstech mnoho, ve,dicem.“
vlasech podivně uplotených jehlice,
„Dámnebo nedám,jsi nebo nejsi“,
v uších náušnice, na rukou náramkyřekl otec, „nebudeme se hádat a zde
Obydlí její
je opatřené
slušným
ná-gnic
nevyjednáme,
připrav
zejtra
bytkem,
nescházejí
v něm
0 vazy
azodjedeme
domů, tam
uslyšíšse,poslední
ozdoby, nikde není vidět nouzi a. chu-Islovof
dobu. Ano je videt dostatek a hoj—
Karel navrhl, aby ho otec ještě
nost, má svou služku, poslala proalespoň měsíc nechal ve Vídni, musí
cukroví a víno, postavila na stůl dout-lprý všelioos ukončit, leckdes udělat
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pořádek, chce se poohlídnout v ku-Ěvnější a vedlejší obřad. Odejme-li mu
pectví a účetnictví, aby prý otci v:ji, bude míti v domě vdovu a ani
skutku mohl být-i podporou. Mimo 5k tomu přidala, že s Lusti m chce
to za měsíc všem študentům nastanou Ěradši snášeti hanbu než žíti z něho
prázdniny, a přijede-li s nimi, nebude ve cti a slávě.
nikdo vědět, že on již není študent,
I otec Lustigův psal a to k vůli
což prý by mu škodilo na pověsti. manželce, jak praví, chce synu svému
Kdyby ho otec po prázdninách jeětě lbýti nápomocen, aby se někde co ku
na rok dal do Vídně, bylo by arcitpec usadil, ale žádá; aby mu Trnka
nejlíp, prošel by tam ňákou školu ob napřed dal dceru.
chodni a oba by z toho měli velký
Froni přimlonvá se & oroduje za
prospěch.

.

aby jío Lustig:
nechali. Jedna
Otec nic nepřislibil a k ničemu sestru,
prý se také
ni.
rozradi-li
se, že
se nezavázal, to se určí až doma, je s Lustigem utekla, celá rodina bude
potupena
&
i
jí
se
ženiši
budou
štítit.
na to času dost, ale do Vídně ho již
sotva da, že je tam jeho herečka, jíž Snad útěk její bude míti truchlivé
by se mu neodřekl. Nyní at si tam následky & vyjdou—li i tyto najevo,
zůstane ještě měsíc a zbaví se jí a nikdo o Trnhův dům již ani neza
osvobodí se od ní ňákým dobrým *vadí. Nyní se to dá ještě odvratiti,
způsobem.
povolají se nazpátek, vstoupí do man
Karel se smál, že to asi nedo želství a zachovají dobré jméno. To
vede, nechal otce odjetí a sám ještě proapšije všem a jí nejvíc, že je starší
víc se oddal herečce.
než Zani a musí se starat.. aby' se již
Na Trnku čekaly_v Krušíně čt ry jednou vdala.
listy od Lustiga a Zani, každý yl
Těmto důvodům porozuměla i
od někud jinad a každý něco jiného matka a domluvila otci, aby dceři
obsahoval.
povolil, co se jí líbí; jak si ustele,
Lustig píše, že ho láska přivedla tak bude spáti a když obdrží svůj
ku kroku, co učinil, líčí své zoufal podíl, nesmí napotom nic víc poža
ství, prosí za odpuštění,_ připovídá dovat.
pokání. Vytrhnou-li mu Zani z ná
J en Amalie nepletla a nemíchala
ručí, vezmou mu život, je zkažen, je se do této záležitosti, ba ona dobře
ztracen, zahyne časně i věčně.
ani nepochOpila, co se děje.
Po dlouhém boji a velkém od
Zani oznamuje, že je s Lustigem
velmi blažena a že teprv nyní ví, co poru se všech stran sevřený otec se
člověku dopomáhá. & slouží k štěstí. poddal. Napřed se ovšem ještě hodně
Navrátí se k rodičům leč co Lustig-\ vvyzlobil, vynadal Lustigovi i
1,
ova zasnoubena nevěsta anebo co uto zapřisahal se, že jim za živa. při
peníx, zastřelena, otrávené mrtvola smrti ani po smrti nedá než patřící
Slunce, měsíc a hvězdy jsou jí svědky, věno, a
k jim odepsal, aby Žani se
že se s Lustigem obejmou a vrhnou do vrátila omů a to bez prodlení, beze
Dunaje, nesmiluje—lise otec nad nimi, všeho hluku a bez vší výtržnoti, a
že Lustig má pistoli nabitou, že la—Lustig aby se dostavil po krátkém
hvičku s jedem pořad nosí u sebe. čase, že z nich učiní ženu a muže.
Tak se stalo. Žani přijela v noci,
Trnka váhá. vs odggvědí,
chtějí si
ji vyzdvihnout
m tě btokeravě,
Lustig ji doprovodil až ke Krušina a
bezpečný posel prý se tam přihlásí sám se odebral k svým rodičům.
na poště.
Žili spolu v jedné hospodě blíž
Přišlo od nich ještě jedno psaní.
Lustig ztratil trpělivost a vyjevuje Štokeravy, vše zůstalo tajemstvím a
větší pohoršení se šťastně zamezilo.
Trnkovi, že Žani je již jeho a že ji
má za ženu, ačkoliv je kněz ještě ne
S š než ženich Lustig zavítal
spojil, což prý je bez toho jen ze-i k '1' ovům Syn Karel a nastojte'
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přivezl si s sebou Vídeňskou hc si ještě víc dovolit a Opatřili si koně
rečk u.
a kočár, aby se po pansku také ve—
1 hlásise k otci jako k starému zili. Co jim obchod vynáší, to Lustig
známému, předchází si matku, po ani sám nevěděl a nestaral se o to
chlebuje dcerám.
spolehaje se na velké jmění Tru
Tyto si 'i nejdřív oblíbily aza kovo.
Jako Lustig hospodařil i Karel
milovaly, mů býti jejich učitelkou,
cvičí je, jak mají mluvit, jednat, tva a manželka jeho za Žani zajisté ne
řit, dvořit, strojit se, je v tom pravá zůstala pozadu. Vydávají oba dost,
mistryně.
jsou živi nádherně a rozkoěně a be
Trnka neví, 'ak by ji dostal z rou ze zásob otcových.
Výdělku ubývá, že otec již není
domu, nejde to po obrem ani po zlém,
Karel od ní neupnstí.
tak podnikavý &.opatrný jako dříve
Když si Žani může vzíti Lustiga., a že časy přestaly býti obchodu pří
proč by on si nemohl vzíti herečku? znivé. Vede ho ve jmenu Trnky tka
Což je horší než Lustig? Což ma míň dlec Prokop Škoda sam, již má v
něm velkou jistinu, kupuje aprodává
jmění než kupecký mládenec?
Mají asi oba stejně: malo nebo také na svůj účet, že Trnka často
nic a ubohý otec již nebyl s to pro není při penězích, a směle se může
tiviti se a tak jako dcera i syn nad tvrditi. že si již nashromáždil tisíce.
ním zvítězil.
Karel a Žani otci od tisíců po

Je mrzut, je sklíčen, je nespo máhají a sestra jejich Froni ma strach,
kojen, pije víc než jindy. Syn adcera že jí málo zbude. Bada by se vdala,
si toho nevšímají. Karel se žení, Žani ale divna věc, ještě se nikdo ne
se vdává. Otec ke všemu řekl „ano“ ucházel o její ruku. Již není mladá.,
a dvě svatby u Trnků odbyly se na—je nejstarší z Trnkových dětí a dou
jednou.
[ala, že bude míti ženichůnav brání.
Rekla jednou k Prokopovi; , yvoh'm
si, koho budu chtít“, a hle, nemůže
X.
voliti, že nemá koho, a stydí se za
Lustig paničku svou nechal v Kru to před Prokopem. Vždy jí to na
šíně a odjel, aby si někdo zařídil ob padne, když ho potkala, ale Prokop
chod. Trnka mu dal peníze, on byl nedava na sobě znáti, že by ji měl
ve Vídni, byl tu a tam, peníze utratil na mysli.
& nic si nevyhledal.
Froni bývá u sestry v městě tře
_ lí ho zase na krku a museli bas mnoho neděl po sobě chtíc si
ho znova založit, aby _se něčeho tam ženicha ulovit, když to nešlo v
chopil.
Krušíně.
Nepodařilo se mu to ani po druhé
Uplynul zase ňáký rok a ona je
a když pořádjezdil nadarmo &u nich
zahalel, najal mu Trnka dům v blíz pořád svobodná. Však má se jí do
kém městě, koupil potřebné zboží, stati odměna, že tak dlouho čekala,
připravil krám kupecký a on začal a z čista jasna otevřela se před ní
skvěla vyhlídka.
prodávat.
Dvě míle od Krušína leží statek
Žani arcit chtěla míti pěknépo—
koje a skvostný nabytek v nich, barona Kordíka z Perníkova, patřily
objednala si ho z Vídně a otec ho k němu tenkrate tři vesničky, dva
musel zaplatit. Je paní kupcova, drží dvory, pivovar a vinOpalna, jež měl
si kuchařku a služku a pán se v krámě v nájmu žid. Fara a škole jsou v
od pomocníků dava zastupovat. Sami místě, baron Kordík byl patron, zá
si hledí procházek a zábav, jsou první mek jeho je dost velký a pohodlný,
v městě a dávají často hostiny. Dcera okolo se táhnou zahrady; vedle stojí
bohače Trnky a manžel její mohou ;dům pro Správce a písaře, jenž v
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zvláštním kanceláři za pána svého nad již mnoho pokusů se mu nezdařilo.
Chtěl míti bohatou nevěstu od stavu,
poddanými vládli.
Baron z Perníkova mimo statek hraběnku nebo baronku, zkazoval, psal
svůj nema jmění, ano statek prý je. jim, Vyhledávat!je, jezdil za nimi a
zadlužen a nejvíc na něm má. ležeti žádná si ho nevzaln. Nákou chudou
na Perníkov mohl areit dostati, ale
žid nájemník.
Páni z Perníkova pro lepší za—s tou b' si byl nepomohl a proto u
zavřel,
nebude hleděti na stav a
opatření slonžívají ve vojště a když
hodně vysoko postoupili, jdou do pensí,
že šmjme
ženuzanese
nevěstu
jakoukoli,
aby doma veselý život vedli. Nejstarší jen
_ kdyžzamu
hodně
mnoho
se vždy na Perníkov ožení & peču'e: penez.
() zachování svého vznešeného ro u
I vyptával sc, není-li tu nikde
adruzí, synové i dcery dostávají malé otec, který by své dceři chtěl dáti
podíly a všelijak se ve světě pro asi padesát nebo čtyrycet tisíc.
tloukají.
Nájemník jeho žid jmenoval mu
Pán, co tenkráte Perníkov měl všecky statkáře, obchodníky, mlynáře
ve svém držení, byl také vojákem,. & sladky ve vůkolí a konečně si zpo
vysloužil, šel do pensí, ale ještě se
neoženil. Potřeboval hodně bohatou mněl na pláteníka Trnka z Krušina.
Ví o něm, že je ze všech nejbohatší
nevěstu, aby o Perm'kov nepřišel, z a jeoli pravda, co se o něm povídá.,
něhož mu snad již nic nepatřilo. Byl měří zlato a stříbro na koree a má
odjakživa marnotratný panáček, v papírů balík '. Jaké úroky táhne z
mladi štndoval a že mu byli milejší uložených jisiin, hádá se rozličné, ale
psi a koně, než knihy, nechal toho a v tom se již mnozí shodli, že má
šel k vojenskému stavu. Tu žil pro—několikrát sto tisíc, není-li dokonce
stopášně, hrál a pil, známosti si dělal milionář.
s necudnýini ženskými.
Takové zprávy se panu baronovi
Stal se mrzákem na těle i na
duši, je hubený, vyzáblý, nohy má líbily, tekla mu voda do úst, statek
tenké jako tyčky a o moudrosti a byl v nebezpečenství, platenik Trnka
šlechetnosti jakési nemůže u něj býti ho musí vy avit 3 zachovat.
ani řeči, ačkoliv mluví a chová se
Poslal napřed k němu žida na
po vysokopansku“
vyzvědy a ten zajisté chytře vyvedl
V Perníkovč je ho často viděti svou úlohu
Trnka myslil, že přichází k vůli
ve společnosti zh'řilýcb druhů, jezdí
na koni, jezdí v očáře, dává honby, ňáké koupi anebo k vůli ňakómu pro
myslivci a lokajové ho doprovázejí. deji, zatím se ho žid ptal: „Nechtěl
Ovšem se mu často nedostává byste dobře prodat dceru ?“
„Mám dvě svobodné“, řekl 'Ii'nka.,
peněz a správce není s to dáti mu
něco z důchodu. Až posud ho 2 ne „ale jedna je ještě mladík"
snáze vždycky vytrhl žid, založil ho,
„Snad by se již také mohla vdá
půjčil mu, co žádal, na Perníkové je vat?“ mínil zid.
to pojištěno.
„Mohla/*, odpověděl Trnka, „ale
Však žid již se zponzi ještě víc, spíš musím zaopati'it starší.“
„Já bych Vám pověděl o ženi
mu svěřit a říká. že by řišel o své,!
kdyby milostpánovi state se prodal chovi, chcete-li se mi odměnit“
za sníženou cenu. Je na něm mnoho,
„Přijde na to, kdo je ten že—
dluhů, kteréž předcházejí a milostpánj nich.“
„Velký pán.“
se musí dobře oženit, aby se jich'
„Jen jestli má jmění.“
zprostil a nemusel celý výnos statku
„Ma panství.“
obětovati na úroky.
„Panstvíi'“ zarazilse Trnka, „to
Milostpán zajisté také na to my
slil, aby se dobře oženil, ale nešlo to.. asi žertuje—te.“

59

„Není to žert“, zadušoval nemu řený sluha, pán kouřil, měl nohy da
leko před sebe natáhnutč a zády se
žid, „ma panství a je beton.“
„Ten by si mou dceru vzal?“„opíral o podušky.
Sluha obratně skočil dolů, otevřel
„Vezme si ji, když jí date slušné;
věno.“
|kočár a pánovi seetoupiti pomohl.
„Vždyť. ji ani nezná.“

ITcuto si zakroutil km'ry, dívá. se po
domě a neví, kam má vstoupit.
Vyběhla na dvůr Froní, kloní se
la vítá neznámého pána a na otázku,
'e-li otec doma, praví, že není.

zna03:11,
zná vás
si *
celou„Ovašir
' u lhal
a je žid,
naplněnk
vám

vážností a úctou.“
.Je-li pak možné?“
.Je tomu v skutku tak, zde u

„Ja jsem baron Kordík z Per

nás v městě a ve Vídni měl příleži níkova“, řekl pan a dosadil: „Vy jste
tost obdivovat se kráse a vzdělanosti slečna Froni, dcera pana Trnky.“
Froni se zarděla, že ji zná, a
deer daleko široko vyhlášeného pana
Trnky.“
prosí, aby ji následoval nahoru do
„Proč si nevybere nevěstu od pokojů.
stavni“
Učinil tak a nahoře se ptal: „Co
„Nachal, dost se mu nabízejí, dělá sestra vaše slečna Amalie?
ale on s urozen rni pány nedrží, je
Odpověděla mu, že je s matkou
přítel lidu a ře 1, že snadno dokáže, dole.
aby se z vás také stal baron a pak
Nechtěla by je přivestí do jejich
by dcera vaše byla dcera baronova.“ společnosti ?
Jsou
nesmělé a matka nic neumí
Trnka se tomu smál, ale přece
mu lichotilo, že by mohl být—ibaro— německy.
J a umím drobet česky“, oznámil
nem a že by za zetě měl barona. Syn
se mu špatně oženil a dcera se mu barOu.
Froni se bojí, že matka a sestra
špatně vdala., sňatek třetího dítěte
může všecko napravit, dostane se na by se mu snad dobře nezachovaly a ne
panství.
ráda by je nahoru přivedla.
Dal se tedy se židem do bližšího
Však baron vida její rozpačivost,
vyjednávání, slyšel, že baron Kordík navrhl: „Pojďme k nim dolů, sluší
to je, co se o jeho dceru uchází a se, abych si je sám vyhledal.“
Nemohla mu v tom braniti, do
ovšem mu bylo známo, že mu patří
Perníkov.
vedla ho dolů a tam se sešel s matkou
Žid chválil barona i Perníkov, a Amalií. Pozdravil je zdvořile, sedl na
nezapřel, že tu jsou ňáké dluhy, ale
němu. & matka musela přisednouti
vymluvil to řka: „Musí vyplatit po pohovku
díly, však Perníkov to snese a vy
Neporouóí víno & cukroví?
náší tolik, že brzy nebude vědět kam
Nic nepřijme, chce si na nich po
chutnat.
s penězi.
I pochutnával si na nich, nasa
Trnka si pomyslil, že mu vypo
může, kdyby někdy na penězích měl dil na oko sklíčko a hledí s jedné na
nedostatek a doufal, že se ujme celé druhou. Jmenuje nahlas, co na nich
jeho rodiny, kdyby někdy upadla do vidí hezkého a půvabného. Froui má
nouze.
panský nos a panské čelo, kulatou
I nemá. nic proti tomu, aby ho bradu, ohnivé očí, bělavé a jasné
baron Kordík navštívil.
vlasy, vlasy věru převzácné.
Žid si dal ukazatí ještě jeho
Byla totiž drobet zrzavá, to se
dcery Froni a Amalii, promluvil i s mu zvlášť líbilo a pravil k ní : Slečno,
Trnkovou a odebral se domů.
,nalezám ve vás celé své potěšení “
Nyní se obrátil k Amalii a mluví :
Netrvalo to ani týden a k Trn
kovům přijel skvostný kočár. kočí byl „Oko vaše je černé, vlas tmavý, tváře
premovany, vedle něho seděl vyšňo vam květou jako růžičky, jste mladá,
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tato barona zajímala a on ji zajímal
plná a přece
štiblá,j také, spatřili se, promluvili na sebea
svštečně
ládám zrostlú,
svou nejoddanější
poklonu.“s
Amalie se stydí. není na takovou již se znali. Nikdo s baronem se neumí
řeč zvyklá, ještě jak živa ji neslyšela„vyrážeti jako ona a zdá se, že jeden
pan, co ji povznílši, je jí na nejvýš, druhého prohlídl hned na počátku.
Karel 5 baronem také dovedl je
odporný. Utekla z pokoje a matka
šla za ni nevědouc, co by si tu po dnati, byl študent., vycvičil se ve Ví
čala.
dní a baron se k němu chová přátelsky
Baron je s Froni sám, vstal, a důvěrně.
přistoupil k ní a. pravil: „Byl jsem
I pozval, ano prosil ho, aby s
vojak. Nebudu dělati mnoho slov ním jel na Perníkov a slíbil mu,
a okolků. Mám panství Perníkov. že ho doveze nazpátek, až otec bude
Urozenou manželku nechci. Nadarmo doma.
Karel s ním jel, v Perníkové se
jsem mezi panstvem hledal nevěstu„
která. by libosti mé vyhověla. Je tomu náramně líbilo, byl hostem v
sama pleva. Abych našel zrno, vydal zámku. měl svůj pokoj, lokaj mu
jsem se mezi vas krasotinky městské. sloužil, správce a písař se mu kla
A hle, iiž jsem přemožen. Jste pro něli. Kouřil baronův tabák a barn
mne stvořena. Na první pohled se novy doutníky, pil jeho víno, jezdil
znal jsem ve vás vzdělanou dámun v jeho kočáře, chodilsním na honbu.
Ani narozumu, ani na srdci vám ne—'Již si spolu tykaji a Karel je blažen,
schází, mate vlastnosti, jichž se ne že si vezme jeho sestru. Přičiní se,
dostává rnilostivy'm našim slečm'lm. aby to opravdu přišlo k sňatku aba
Proto zasluhujete, bych vás povýšil a ron s ním v Krušíně vykonal svou
mimoto si přeji, abyste čerstvější krev druhou návštěvu.
a různost zanesla aspoň do mého rodu.
_ Otec je doma, “o tu také Lustig
Bude-li vůle vaše a vašich rodičů, a Zani, jeho manžel a, všickni až na
matku
a Amalíi, mají nesmírnou ra
učiním vas baronkou Kordíkovou, paní
na Perníkově.“
dost, že budou přátelé pana barona.
Froni hoří v obličeji, srdce jí
Podal jim ruku, promluvil ke
tluče, hlava jí jde kolem. Baron ji každému několik vlíduých slov a
vzal za ruku, musí a chce mu něco hned odvedl otce, aby s ním bylsam
říci apraví mu ostýchavě: „Jen jestli a přednesl mu svou záležitost..
o mne stojíte z lásky ?“
Záda o dceru a otec mu ji ne—
„Ovšem z lásky,“ usmál se a chce přiřknonti, ani odepříti, dokud
dodal: „Byl jsem raněn, hned jak p se nepřesvědčí, co má a v čem
jsem vás spatřil, jestli pak vy mne zaežeji jeho příjmy.
To barona urazilo, zahanbilo a
také milujete ?“
Pošeptala mu: ,Miluji“ a on popudila.
Praví pyšně: „Já. jsem baron
řekl: „Tak tedy jsme svoji a vy nyní
žádost mou o vás u rodičů sama pro Kordík, pán na Perníkové, to se ví
sadíte.“
v celých Čechách. Že mne i paní
Sehnul se k ní & políbil ji. Ona mou, i rodinu, budeme-li míti jakou,
neodporuje, takový pan si to může panství Pernikov uživí, nebudu a ne
dovoliti, je omámena, štěstí, co seŠchei vám dokazovati. Neočekávejte,
jívolnou.
ukazalo,

udělalo ji ke všemulže seTpŠíd
vámi
r a je
zaratíží:n,sngímfh
ron o váž 
ností a uctivostí svou překvapil, nedá
XI.
se s ním tak zacházeti jako s Lu
Istigem, musí obratit & začít jinač.
Dověděl se mladý Trnka, že jePřece myslí, že baron snad do
baron Kordík u nich anemeškal před-holí, aby nahlídl do knih, zač Perní—
staviti se mu se svou paní. Zvláštkov stoji, mnoho-li se musí vyplatiti
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a mnoho-li je dluhů, však baron o';
Trnka peníze sháněl, kde a od
takových nedůstojný'ch a čest jeho ha- kud mohl, musel si i vypůjčit, a když
uobícíeh věcech nechce ani slyšet aÉ'e baronovi vyplatil, tento se k svat—
on odevzdal se svému dobrému osudu | ě pi*edee nechystal.
Do Krušina jezdil pořád a Kru—
a na žádost jeho, dá,-li mu dceru, od.
šínští 'ezdili k němu. ale k svatbě
pověděl: ,.Ano“.
Na tom baronovi není ještě dost, to nep 'chazelo, že se musely od
neštítí se, nesetří ho, žádá s dcerou stranit rozličné překážky.
tolik a tolik tisíc věna
From' je nevěsta, již má. všecko
Trnka se lekl, má víc dětí, musí připraveno, strojí, cvičí, učí se dělati
pamatovati na sebe a na ženu, baron baronku. Bude mluvit jen německy,
chce polovičkn jeho jmění.
česky z nouze hodně špatně jako mi
Není s to býti mu po vůli aba lostpaní hraběnka ze zámku, k němuž
ron neslevil ani krejcaru, lituje, že ;patřil Kmšín, jenž se jí ptavala, když
se v něm omýlil, a zdvořile se mu ještě byla mlada, co dělá otec a matka;
poručil.
bude míti pod sebou úředníky a alu
I vrátil se do společnosti drn žebníky, faráře a učitele; bude si
býcb, je v dobrém rozmaru, žertuje, dávat šaty líbat od poddaných; bude
směje se, zvlášť s Froni se baví.
vyjíždět s loka'em napřed a s loka
Ze s otcem se neshodli, nedově jem vzadu.
e již plna hrdosti a
děl se nikdo, až baron odjel a tu pýchy a zvlášť, vypíná. hlavu před
bylo ki'iku, bědování a litovaní vdo tkalcem Prokopem, jakoby mu chtěla
mě, jakoby to největší neštěstí je bylo ukázali, že se konečně toho svého
potkalo..
povýšení přece dočkala.
Však nastojte, baron si ji pořád
Nejvíc ladila Froni, takový že—
nich již nepřijde, snad již ne řijde“míň a milí všímá a pořád víc- a víc
si všímá manželky Karlovy. Karel
žádny,
nevdá.baronkou,
se, zůstanemilostpaní
opu tčna.v \mu ji vozí do Perníkova, domnívá se,
Mol a býti
Perníkové, nyní nebude nic, mohla že je baron vyznamenava, a Froni se
jim všem pomáhati a nyní aby oni rrnoutí a snaží doma. Je na bývalou
jí pomáhali.
herečku žárlivá a když jednou zrní
Karel se svou ženou a Lustig ,nila se svému ženichovi, že jedná,
se svou ženou jsou velmi nespokojeni, 'ako by o ni nestál, byl od té doby
že se baron nestane jejich švakrem, k ní ještě chladnější.
Karel již život v Perníkové okusil,
Posteskla si otci a žádala, aby
Lustig tam chtěl jezdit jako domu a tlačil na svatbu, když baron má již
těšil se na baronské kratochvíle.
eníze; otec. to učinil a baron místo
Karlova žena nemůže na barona svatby dal otci na peníze dlužní
zapomenout, je prý pravý kavalír, jen úpis.
_
ve Vídni takoví a Lustigem žena v
Což si Froni nevezme?
duchu si již pomyslila, že by si za
Je na to dost času, počkáa Froni
jisté vzal ji, kdyby byla ještě svo
také může čekat.
bedna.
Čekala, až baron s Karlovou že
Matka hledí jen na. osobu a ne
na stav, jí se baron nelíbil a Amalie nou odjel do lázní a Karel se vzte
si ho skutecne zošklivila.
xkem a hanbou se ji odřekl. Ví již,
Druzí všickni doléhali na otce. že je mu nevěrná, chtěl spolek její s
aby mu povolil a donutili ho, že s lbaronem přetrhnouti, bránil jí, scha
harlem odjel na Perníkov, aby tam gzeti se s ním; ona k vůli baronovi
uzavřel svatební smlouvu.
'ho opustila, je s ním v lázních a
'Byli hned hotovi, baron chtěl !do Krušina se bezpochyby již ne—
pemze, ty mu Trnka dá. a pak bude navrátí.
svatba.
'
Byla to smutná rána pro Trn—
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kovu rodinu a nyní nehoda po ne otec již nemohl, podporoval bo Pro
hodě je stíhala.
kop, u Trnků ještě nejsa pánem.
Otec se oddal malomyslnosti, ,
Koupil statek jejich a zaplatil
sedí, pije, kouří, již není k ničemu. whodost draze, však přece jim nic
Soudil se s baronem o své pe—nezbylo, než co pro sebe uchvátili Ka
nize, baron mu je neupírá., ale ne rel a Lustig. Druzí jsou žebráci a
vrátil mu ničehož. Máje na Perníkově, 'Karel a Lustig si také nepomohli a
musel žalovat a domáhat se dražby ',a každý musí chopiti se práce, aby
a když to k ní přišlo a Perníkov se nezahynul v nouzi.
baronovi prodal, nedostali za něj ani
Lustig má děti, odjel do Vídně,
tolik, co na něm bylo pojištěných po stal se tam zase kupeckým mláden
platků.
_
majý
byt dost
a děti
a že? ani
si
vzal knajal
sobě.
Zivíse
bídněe
Dluh Trnkuv propadl as Trnkou cem,
přišli o peníze ještě jiní vělitelové, musí vynasnažitse s ním, vaří, pere,
jenž nestáli v první řadě. Jen tito vykonává všecko sama, že ji muž ne
obdrželi všecko, druzí málo nebo nic; drží ani děvečku.
Karel se stal finančním stráž
mezi posledními byl Trnka a dlouhá
níkem, ma službu malou a nemohl
pře mu způsobila ještě útraty.
Zatim udělal v městě bankrot s ní na počátku vystačit, však když
kupec Lustig, zabavili mu, co měl, mu nikdo nepřidával, musel se za
a on se Žani přistěhoval se do Kru pirat a naučil se hospodařit.
šina s prázdnou.
Trnku a Trnkovou si Prokop
kaa již není schopenvéstidále nechal u sebe a zavázal se, že jim
obchod, ztratil všechnu pamět, je jako bude dávati až do smrti výminek,
pomaten. Vede ho Karel však beze ačkoliv k tomu nebyl povinen.
Co učiní s Froui?
všeho prospěchu a zisku, Lustig se
Froni se bojí, že se jí Prokop
mu do toho míchá. a oba dva si při—
vlastňují zbytek jmění otcova. Brali, bude mstíti a očekává s jistotou, že
schovávali, odnášeli, až nic nezůstalo, ji z domu vypoví.
Povolal ji k tajné rozmluvě a
i statek Trnkův přišel na prodej.
Matka se na to díválhostejněa chtěl vědět, jestli by si ho nyní
chce vše zlé odvratiti modlitbou, jenž vzala.
mnoho a mnoho let se zanedbávalav
Nepřestala býti marná., má na
jejich domě. Probudila se v ní stará paměti jeho dům a jeho hospodářství
víra a nábožnost, bojí se Boha, má a svou chudobu, přijme ruku, již je
strach o svou duši a o duše svých dnou pyšně byla odstrčila, nezdrábá
se říci: „Auo.“
příbuzných.
Prokop si povzdychl, vstoupily
Kam to přivedli na dráze, po
níž kráčeli?
mu do očíslze, zakryl si je a dlouho
nemohl
promluviti.
Jsou na mizině a statek jejich
Však zvítězil nad citem a praví
ma _ tkadlec ProkOp Škoda
Ten setrval věrný Pánu Bohu a pokojně: „Nemohu vás chtíti a nechci
Bůh mu žehnal. Jim odejmul, co vás. Opovrhla jste mnou a nyní já
bylo jejich. poklady časné jsou pryč opovrhuji vámi. Dnes jsem vyvedl
úmysl svůj mnoholetý. Bůh mi od
a běda, pokladů věčných nemají.
pust, že jsem toto okamžení vyhle
Na ty z nich snad jen Amalie
dával. Jsme v pořádku. Nezůstal
dcera a Adolf syn jsou bohatí a A jsem
vám nic dluzen. Do smrli se
dolf bude knězem a chce býti knězem, vám o tom, co jsme si jednou byli,
aby je snad všecky smířil s Pánem již nezmíním. Svět nemá věděti. co
Bohem.
jste učinila- mně a jak jsem já splatil
Adolf Trnka se opravdu připra vám. Z domu vás nevyhaním, budte
vuje ku stavu kněžškému a když zde s rodičemi a s hodnou svou ee
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stron, ale zanechte pošetilostí, vratte 'ji za statek Trnkuv přepustil statek
se k sproslému a počestnému, kře Novákův a ona se vdala na tento.
sťanskému a bohnmilémn životu, jsem
Dvě svatby byly zase najednou
hotov přispěti vám v každé potřebě.“ a Adolf kaa jsa již kněz, miláčky
Froni je překvapena, a vydivena, své oddával.
neví. iná-li plakat nebo zlobit se a
Z čeho nyní bude živ Prokop ?
Prokopa proklínat.
Má u Trnků byt, podržel si bě
Nezbývá než podrobili se trpkčmu lidlo, vede obchod v plátnech a vy
osudu a odhodlaně snesti potupu.
dělává víc, než potřebuje. Pomáhá.
Učinila tak a ProkOp s ní na: jeětě jiným a po smrti jeho zbylypo
kládal věru milosrdně.
něm peníze, jež odkázal k dobrým
Domnívala se, žesnad pojme za účelům.
manželku sestru její Amalii, ačkoliv,
Trnka a Trnková pilně navšti
byl víc než o dvacet let starší a v| vnjí kostel, sedávají ve své stolici,
skutku se o tom Amalii zmínila.

Amalie se toho lekla, miluje
Prokopa jako dítě otce a na manžel
ství s nim zajisté nikdy nepomyslila.
Však je jejich největší dobrodinec a
požádali o ruku, neodepře mu ji,

poslouchají
slovo
modlejí
se miz
ožně, Trnka
na Boží,
růženci,
Trnková.
knížek.
Trnka je zase sedlák, ponb' vý
mínkař, malomocný a slabý na uchu
a těší se, že již není platenik. Byl
nýbrž chce se mu ——obětovat.
!špatný co platenik ace sedlák je zase
Prokop 1řišel na námluvy ?. Ama-l hodný, chodí k zpovědi, váží si ve
lie před ním tme.
lebného pána, lituje svých poklesků,
Pravil k ní: „Mám pro vás že činí za ně pokání.
nicha a statek Trnkův bude váš,
Věru šťastná je Trnková., vyvázli:
jestli si ho vezmete!
Padla mu okolo krku a řekla: ze stavu, do něhož nikdy se nebo
„Vezmu si vás, když to cheete a když dila, tíž jí soadla ze srdce, slabost a
to musí být, prokazujetenám milostishovívavost _'ejí proměnila se v sílu
a ráznost, přesvědčila se o pravdě a
nad milost.“
Prokop se smál: „Mne byste si chovala se dle ní, dokud živa h la.

Trnka a kaová. nmřeli v rn

tedy vzala zvděčnosli a nezlásky?“
„Z lásky, z lásky“, volala Ama šíně, ale Froni čili Verůuka. jak ji
zase nazveme, umřela u Adolfa, je
lie, „jakou má dcera k otci.“
„Dobře“ , odpověděl Prokop, muž dělala hospodyni, když se stal"
„jsem spokojen s takovou láskou a farářem. Také se napravila, růženec
lásku, jakou má milenka k milenci„ i modlitby Prokopovy má v nctivosti
ovšem největší zásluhu si o ni zí
pom-obávám Antonínovi Novákovi &.askal
kněz bratr.
toho přišel jsem navrhnout vám za'
ženicha.“
Lustig ve Vídni vytrval a brzy
Amalie se stydí, schovala tvář-.sešedivěl. Velkého jmení nenabyl,
do zást.-'rky a pak příteliaotcisvémuf ale řece sebe, manželku svou Žani
ProkOpovi obě ruce zlíhala. Je ra a deti své zachránil před nedostat
vda, že Antonína Nováka mi uje, kem. —
Antonín je Prokopuv příbuzný, Pro-l
Karel Trnka obdržel po čase
kop sám si ho vychoval, bratr Adolf'tralikn na tahák co vysloužilý stráž
mu _přeje, mu pomohl vzdělat se.!ník finanční a dělal v městě písaře.
nyni statek Trnkův bude jejich a oni Zeniti se již nesměl, že byl ženat,
se vezmou za sebe.
'lale žena neb) la u něho, zůstala u
Antonín má. sestru Barušku, jenž?barona Kordíka, dokud co měl, pak
Anialii vždy věrnou byla družkou, a] se vrátila k divadlu & o baronovi se
m také má milého, s nímž pro chu-l povídala, že se zastřelil.
Amalie a Antonín žili ve svatém
dobu zasnoubiti se nemůže. Antonín!

64
klidu a pokoji a oba jsou vzorem!
Nepřesl-ali sloužiti a kořiti se
pravých křesťanů.
jBohu, jenž žehná dělníkům svým &
Prokop u nich sestáruul a arcit boří, co v službě jiné se vystavělo.
nikdy nezapomněli, co pro ně byl ctnost odplaci blažeností a hřích
učinil, odměňujíce mu to všemožně.„tresce zkázou.

0 lesnim hospodářství.
Dluh má nohy, pole oči. les uši:
Na ty tři věci ponor míti sluší.
(P ř i s 10 v i.)

(Na večír u lesa.)
Vávra. Proč pak ste nebyl |?Zavadile! — ale lidé nejvíc se zlobí
kmotře! onehdy při schůzihospodář „pro pravdu.
dně pěstování lesů
ského spolku v T.
má. v době nynější veliké důležitosti.
Jura. Musel jsem právě jeti do a naše venkovské obce mají v tom
města za našim Frantíkem, co štu ohledu mnoho na svědomí, nehet uc
duje na reálce v Brně.
dbulostí a nerozumny'm hospodářstvím
Vávra. Zařekl jsem se, že ne přivedly lesy k velikému úpadku.
Vávra. I aby vám jazyk zdře
půjdn do žádných schůzek hospodář
ských až. do mé nejdelší smrti. — věuěl, Jeřábka! že i Vy nectuý ja
Jura.
No, copak Vám tam udě—zyk si o nás otíráte. -—
Jura. Slyšíte kmochácku! ne
lali ? Co se Vám tam přihodilo zlého?
— Vypravujte.
durděte se, hajný Jeřábek mluví
Vávra. Inu! jsme tam vysta pravdu. To nepovídá jenom on. to
veni na pranýř potupy, pořád tam do ie všeobecný nářek a na to se vede
nás rolníků střílejí, jako do terče ha—Fstížnost se všech stran. Kde před
non & důtkami; vytýkají nám kde málo léty spatřovali jsme bujné lesy,
kterou chybu, za kterou nemůžeme, jež činily krajinu příjemnou & zdra
a jen pořádučí nás hospodařit. vou. a obecní pokladně pojištovaly
Jen at začnou hospodařit. ti velcí pěkné příjmy: tam nalesáme holé
páni, co naše daně mají ve správě, stráně neb neúrodnon poušt! Co před
my se potom od nich učit budeme. kové nám jako veliké bohatství za
Rádm' Jura. Jim je lehko ho nechali. to potomci jejich lehkovážně
spodařit., milý hrachu! sbírají bez promrhali, nestarajíeo se o budoucí
starosti. Náš kra'au tuhle p. Dr. občany, kterým zanechají vyschlý pra
Giskra za několik et stal se millio men přijmů, obecní dluhy a větší
náiem a když otevřel v Brně krá vydaje.
Vám-a. Tohle vidím, že jsem
mek. měl v kapse souchotě.
Vávra. Tak — abych přišel do vosího hnizda píchl, & vás oba na
na svou řeč — jsem se Vám tak na sebe poštval, ale nepedám se tak
to pořádně rozlobil při té schůzi. Co lehce. Rád bych jen věděl předně,
tam chodím, při každé schůzce je 'ak lesy' činí krajinu i z d rave u,
jedna otázka: Co by se mělo díti a jaká to je medicina, kterou ty lesy
nediti, aby se zvelebily obecní lesy? našemu zdraví poskytuji.
Ilqiny'. No, to předce je znameni
Hajný. Však Vám to neškodí,
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zkušeností, že lesníci, kteří se pořád těch hospodářských schůzích vysta
po lesích potloukají. jsou pravidelně vují na pranýř potupy. Jeden ta—
velice zdraví a silní lidé, nebo stro—kový mudrc trousil tam rozumem, že
moví lesní vydychuje ze sebe zdravý prý to hospodářství lesní při lesích
výpar, plný pryskyřicového koření a o b cc n ý ch. jest tak nedostatečné
zápachu ——Vavro! Vavro! Vy nejste a zanedbané u nás venkovských obcí,
člověk študovaný; ale ani, jako p. a že na první pohled každý uhodne,
polesný a jeho příručn , ti to ví ze zde tohle je obecní les.

knih, že stromy svým listím

pohl

Radní Jura.

A což neměl-li

cují do sebe ze vzduchu. co je vněm pravdu? Boží pravda 's to. Kde vi
shodného (dusík), a vydychují ze díšleszakrnělý, ídkýahlu
sebe, co je v něm zdravého (kyslík). bo ko vyhrabaný, to je jistotně —
Vávra. Vida, vida, hajný J e a mohl bych se sadit na to -- obecní
řábek nám mluví jako kniha, už se les. On poskytuje obraz ouplně
z něho stal vědař a —
spoust , občanstvem samým zavinile,
Hajný. lnu, vtipkujte si a pao v něm ani ho ub neroste. Když
píehujte si jak chcete, já. setrvám na obec potřebuje pen z, a není právě.
svém, že tomu tak jest; ano ještě to kde jich bráti, obecní výbor není
přidám, že kde jsou lesy, tam jsou dlouho na rozpacích, kde jich vzíti.
v okolních místech lidé více zabez Zajede se do lesů, porazí se nejlepší
pečeni před jasnou střelou bromu; kmeny, a dříví se proda; rok polroce
les je lepší hromosvod nežli předměty chodí se do lesů ;když není dorostlého
jiné. Když udeří hrom, uderí zajisté dříví, poráží se napořád, až nezůstane
raděj do vysokého kmene; a proto se leč nepatrné mlází ; i to vezme za své,
dává výstraha, abychom zastiženi poněvadž to nestojí za to, aby se ne—
byvše bouřkou, nepostavili se pod chalo růsti. Takovým z ůsobem skon—
strom, nýbrž zůstali raděj pod sírým čil již mnohý les, na 'e 0 místě však
nebem. Také lesy přitahují deště nepovstal už žádný ce.
Hajný. Bohužel! p. radní! tak
na krajinu, stínem a mokrem svým
mírní velké parno letního času. Slyšte jest tomu; a právě proto nikte
doklad toho z našich dnů. Podnebí rak za zlým úm slem se nestává, že
tona řetřesbrána
egyptské je, jak známo, tak suché, tato otázka tak
že skoro nikdy v horním Egyptě ne bývá knprospěchu o bc s a mý ch.
prší a že se na Deltě*) nikdy více nebo obecní výbor, který dobře ví,
než 5 neb 6 deštů v roce nečítalo. že obec bude míti vždy a větší v 
Avšak místokrál Mehmed Ali dal na daje, nestará se pak hrubě o to, y
Dcltu vsaditi 20,000.000 stromů. Od na místě bývalého lesa povstal les
té doby vyrostly stromy ty a počet nový; aneb aby půda jinak užit-kn
dešťů vzrostltam zó—G na40deštů nesla. Málo kde bývá 0 to posta
v roce. Cestující, kteří na Deltě žili, ráno, aby novýles byl p o d s e t nebo

anebo se to stane teprv
potvrzují tuto událost, jmenovitě vysazen,
chvalně znám ' pozorovatel Pouchet. po dlouhých letech, a jest tak nedo
A pročež budíž heslem naším „Ne statečné a chybné, že to nemá vý
kacejme lesy !“
sledku žádného. Obecní výbor, který
Vám'a. Ať už si je to, jak dost často nemá ani jednoho člena,
chce; ale to sám musíte uznat a vy který by lesnímu hospodářství .roz
znat, že to není v pořádku, že to roz uměl, jako 'se prvé neptal zkušeného
hořčuje, když nás venkovany tam při lesníka, mnoho—li se může ročně udě—
lat dříví, aby to lesům neškodilo:
tak i nyní nejde nikam o radu, když
') Nil. znůmů to řeka eg 'ptska, než se oséva neb vysazuje nový les. Po
do středního moře se vřévá, dělí se
ve dvě ramě hlavní, a tak tvoří velký daří-li se práce, je dobře; nepodaří-b'
se, opakuje se jestě jednou, dvakrat.
Ostrov, & tento se nazývá Delta.
5
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a pakli bez výsledku, zanechá. se
všeho & řekne se, že půda se na les mlází. Zvláště letos, kde je nouze o
neušetří
nejútlejšího
nehodí, ačkoliv na témž místě stával imála,
stelivo,a byly
lesy sebezanimilosrdenství
tak vydřeny, že na. jaře r. 1871 bu
pěkný les.
Vávra. Za to, milý hrachu! deme toho patrné následky viděti.
nemohou obce, za to mohou nejvíc Letos nehrabala se jenom strouhán
před 8 ta v e n [; nebo se trpí všecko, ka, ale také zem dosti hluboko;
co se páchá. na lesích. Ve dne v slabší kořenyjsou namnoze přetrženy,
noci krade se bez ustání; mladé silnejsi vykoukávají h o lé & žaluji
stromky se kecejí, kořeny vyčnívající nn nerozum lidský. Obecní výbor
se odsekevají, kůra se loupá, větve této věci si ani nevšimnul, ano obecní
dřel, kde
se lámou & t. d. jako by tím žádná vyhoří činili taktéž;
škoda se nedělala. Nedivil bych se mohl. Byla povinnost obecního vy—
tomu, kdyby nějaky po dr uh a boru, aby dohlídnul. -—
Vávra. Což výbor! ten řekne,
d o m k 6.ř žebrecky &chudina vůbec
ho
těchto hříchů se dopouštěli; víme, nec“pak máme obecního
milí braši! že nouze železo láme, tím s p o d e ř e, než aby na to dohlí
spíše dřeva! ale dělají takové škody žel ? —

i zůmožnější

myslíeesi: Je to

Jura:

A ten zase se omlouvá:

naše, z obecního krev neteče! Ho Proč bych to dělal, vždyt za to nic
spodář na e dlý nezjednev si dovo—nemám, než maření času &mrzutosti
lení zajede do lesa, & naseká tu, s lidmi. At si dělají, co chtějí, a dají
čeho potřebuje, neohlížeje se na to, mi pokoj !
Hajný. Tukové jest bohužel! z
jaké škody činí. ——Onehdy postižen
čtvrtuík Kos, proč pak jste ho ne většího dílu lesní hospodářství v na—
pokutovali, p. radní, he? Má tam ve šieh obcích venkovských. S lesy za
výboru švagra Valentu, že ne? —-Já chází se příliš po mucešsku: hospo—
sem mu potom domlouval na pot—dářství nerozumné přivede lesy k ú—
kání, on mi na to zhnrta: Co Vám padku & muohou obec na mizinu. Až
kra lesů nebude, potom teprv poznáme
de, proč bychme my nebrali? — Já cenu jejich; budou nám scház ctí v
kdybych do lesa páchl, atakové škody hospodářství, i pokladna obecní bude
nadělal a byl postižen, hned budu pro ně naříkatí. Kéžby obce tnaše
nejméně v chládku, ale vyboři mezi brzo přišly k poznání, jaké boha ství
sebou oko zamliouří, a nedělají v le- promrhávají, hnbíce lesy obecní; les
sich více škody, než veškerá o be c brzy se zmaří, dlouho však nena
dohromady. Pak jest ovšem těžko„roste. Mnohé obce zakoušejí již ná
pohnati škůdce lesa k zodpovídánígsledky nerozumnóho hospodářství,
nebo odsouditi ho k pokutě. Těmlj'mé nemají za nimi daleko.
chudůkům nepřejí ani trochu toho!
Vávra. Avšak vy mlčtc stím

je dotoho? ——
Když výbor

steliva.

[Vaším kázaním, pane hajný! Vaše

Jura. V tom máte pravdu,fhospodá.řství také nestojí za faií'ku
kmotře Vávro! a já.na tood jakživaštebáku. Pustošíte lesy punské šma
žehral, a. žehruti nepřestanu, tento hem, aby se z lesů vytlouklo hodně
zlý příklad pokazívá. mnoho.

Co selpeněz.

Však Vy za to nemůžete -—

pak
st rouškody
hán nadělávaji
k y tyče, po
také
Umivíme
se veliké
lesích.
mají to
'iní.dobře!
-— —- za to zodpovídati
Nechci říci, že by se vůbec nemělol
ainý. Víte vy co? O tom Vy
hrabati žádné strouhanky; jsem ale mlčte. Vám do toho pranic není,
proti nerozumnému hrabání. Mělatdo toho Vy nestrkejte svůj všetečný
by se hrabati jen čas 0 d č as u,!uos. Vůbec známo, že se v lesích
a pak v lesech d o r 0 st l ých.
Uípři vší pozornosti a dohlíclce nejvíce
nás

však hrabe

se každý rok bez krade, že však má les- uši a že ko
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nešně každá nepoctivost a nesprave se před mrazem a parnem ponechá
dlnost na ievo přichází. Poetšvostí ním stromů zástinných. Co se však
zajisté se nejdál dojde, kdežto se se p 0 v o d ní týče, to se může předejít
džbánkeln dotud chodívá ke studni, upravením běhu řek, potoků, a upe
až se ucho ulomí.
vněním jejich břehů.
Vávra. Než ale potom, až nás
Hajný. Jak pak ale, když les
pro ty obesné lesy hodně zahanbili, není na rovině, nýbrž na svahu po
hlásil se o slovo pán, který mluvil hoří, tenkráte není možná povodni
o ostraze lesů, a to se mi jak brániti, která při velikých lijavcíeh
náleží líbilo. Tím neurazil, to byla lesem se valí? — Předce však bý
valo lépe, když bývaly stráně více
moudrá řeč, kterou poučil.
Hajný. Ale jděte s Vaším zn lesami porostlé nežli nyní, kde jsou _
hanbením, jen nebndte tak citlivý; holé, nebo tu je těžko, aby se nová
jak pak se má vykořeniti zlořád, „utvořila půda lesní, jelikož natěchto
když se o něm nemluví? a co je kr lijavoc spláchne poslední prst, tak že
vavá rána, to se přede nemůže jme vyčnívá potom úskalí holé.
Vám:. 00 se týče rostlin škod—
novat řádem zlatého muna? Raděj
lnim dejte něco oehutuati o té lesníílivýeh, upozorněno na ty, které hubí

ostraze, co ten pán v kládal.
[stromovítím, že mu odjímají světla
Vávra. Kdybyc něco nedobře=apotravy.
řekl, ted ' mito, pane hajný, Opravte!

Hajný.

Takové slovou v řeči

prosím ás. Tak ten moudrý pán,lesní „buření“.
Jsou to všelikó
řečnil takto, že lesům našim můžegrostliny. které vzrůstu lesního stro

škoděno býti 1. přírodními událost-:moví překážejí; kře, poloHe, tra
2. rostlinami, 3. zvířaty, 4. viny atd. — Některé z nich škodí v
lidmi.
meyteeh, odjímajíoe mladým strom
Jura. Jaké pak uvedl ty udá—kům místa i světla: Vodrostlej—
lostí přírodní?
ším lese a řídkých kmenovinách jsou
Vávra. To je lehce sí zapama méně na škodu, ano kde panující
tovat Vidíte přátelé! řekl: přijde dříví půdě málo stínu poskytuje, jsou
prudký věchor, začne vyvraceti a užitečné k. p. svíd & líska v boro
káceti kmeny, jako tam padají ti vinác .
Francouzi a Prnsi na bojištích;
asem škodí jen tím, že odejí
přijde p o v o d eň, kterou se odplaví mají místa výnosnějšímu dříví, ča
úrodná prst, a je-li veliká, podvra—sem překážejí lesní se tbě, protože
cejí se i skácejí stromy; zahuč-íhrád nedávají pro hustý zárost svůj se—
či krupobití, a' utluče ratolesti, květ menu klíčiti, což zvláště škodí tam,
a semeno. Tu zase vzplane po ža r, kde se les podsévacími pasekami neb
a ztráví lesa velkou či menší plochu; měním setím omlazuje.

konečněškodí jiní, mráz apřílišné
Vávra. Už jsem řekl, že často
such o, toto jmenovitě mýtěm čili slouží buřeň, zvlášt křoviny a vřes
mladým stromkům za ochranu proti
pasekám, sečem a mlaziuám.
Hajný. Zda-li a jakých pak u mrazu a slun ci, hájí na stráních,
dáno prostředků, jimiž může lesní čehož jste vy želel, aby se zcela ne
hospodář takové škody od lesa odvrá spláchla a nevyplavila půda, ano
slouží i k polepšení půdy.
titi či aspoň zmírniti? '
Hajný. Nedásezapříti, že jedna
Vávra. Co se týče v ětrů, pra—
veno, že se může předejít škodám a táž věcje buď užitečnou nebi škod
obezřelým vedením pasek; co se týče livou podle okolností, jako: sluneční
ohně, proti tomu, aby sev lese ne—ssvětlozdravému oku lahodí, bolavému
mohl šííiti, mohou se vésti šírokéivšak jest nesnesitelné. Tak to iohle

průseky, u kterých se musí oheňsta-dem buření lesní. Za nejškodli
viti; choulostivé mlaz iny chráníívější se považují rostliny, “které v
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hustých ekupeních pohromadě rostou Ia kořeny, provrtává kůru, blánu,
(jako starček, třezalka), aneb hojným dřevo a semeno?
lupením v nikají (jako divizna, ná—
Vávra. Na to se řeklo, aby k
prstník), čyímžškodí zvláště třm dru tomu nemohla z v ěř, musejí se sá
hům stromoví, které z mládí mnoho zetistromky
odrostlejší,
vyš
av ě tla potřebují a"pomalu rostou. ší; meytěa nilaziny mají se ohra

Jura.

Nejvíc škodí tráv y, diti

nebo vyssávají půdu, překážejí setbě,
tísni stromky, odejímají půdě vláhu
ze vzduchu. Také je těžko, trávu
vymýtit. Avšak i trávy mohou pro
spěti půdě proti holomrazům, pak u
pevněním sypkých písčin.

jako zahrada, aby do nich ti

nezvaní hosté nemohli se dostati; za
tímže účelem mají se též hlubokými
[) ř í k o p y obehnati.

Hajný. Za škody domácími zví
řaty zplozené jsou v případu posti
žení odpovědni jich majetníci nebo
Hajný. V lesech setí m omla hlídačové. Před p t a el: v e m chrání
zovaných před ej do se rozšířeníse rozsetá semena, dokavad neklíčí,
buřeni,
kd ž se lea až do času tím, že se pokryjí klestí nebo chvo
mýtění vnále itěm zárostu & zásloně jím. — Aby se škodlivý h m y z pří
udrží a když se vrstva napadalého iš nerozmnožil, tomu se předejití má
lupení půdě neodejme; buřeň se ne časným vyklizením pasek, odstraně
vzmůže, až se tato mrt rozložila, teda ním všech eliorýrh kmenů, v nichž
ve 2—4 letech, kteri-hož času třeba se hmyz rád zahnizd'uje, jakož i še
užíti kzasetí. ——
Po ds ěvaeí pa třením zvířat hmyzem ee živících,
seky pak mají se zakládati teprv, jmenovitě pta cí:-v & zpěvného. Kdy
když je semeno již tu, aneb když se koli tyto předstižná prostředky ne
s jistotou očekávati dá. — Při v y vystačí, musí se bez odkladu sbírati
sa zo vaných lesích buřeň málo & hnbiti hmyz samý.
Polesný (objeví se za hranicí
škodí, zvlášt když se mrt zachová. -—
Ve šk olkách předejde se bnřeni, dřev.) Pozdrav Vás P. Buh, sousedé
milí!
Já Vás poslouchal tiše za touto
pokryje—li se půda mezi sazenicemi
hranicí dřev. Vidíte zase. že 193má
mechem nebo mrtí.

uši, a blaze těm, kdož o tak užiteč—

Vyplenění buřenějeužná ných včeeoh rozmlonvají jako vy jste
kladnější. Dějeae v y a e ká n í m; tady posud mezi sebou hovor vedli.
prvé než semeno vydá, a která ráda
Všiokm'. Pěkně vítáme, p. po

vyráží od pařezu a kořenu, vysoká lesnýl Přejeme dobrý vecir. ——
se v letě, aby pak útlé omladky po
Polemy'. Nyní se nbírejte se
mrzly. — Často pomahá jen pletí a mnou k domovu, nebot slunce se

vytrháni

i s kořenem. By

schyluje k západu. Co jste nyní vy
liny l—2letě plení se požetím, mno—pravovali, o tom i já Vám musím
holetc vyko áním. V ře s se nemá pronesti nějaké slovo. Neni věci na
vyplet úpln , jen pro aetbn se vy světě, která by měla tolik nepřátelů,

trhá a vkape míst y. Tráva

jak ta lidská majeínost, která elove

se musí vyplet &kořením, nebo pon le s. Což proti těm nepřátelům,
hým požetím jen zhouetue. Též tím které chová příroda v lůně svém, to
se vyplení bureň, když se jedno léto by se člověk už nějak ubránil, & kde

upo bí lesní půda za roli.

Radní A co bylo řečeno o těch
čtvernohých škůdcích, srstnatých a
domácích, kteří ukusují vršky strom
ků a haluze, odhlodávají kům a ml

není možno,.inu! děj se vůle Boží!
Ale největší nepřátele, pod jejichž
útoky lesy budou muset zahynout &
lesní hospodářství vzíti za své, jsou
dva. Jednoho Vám už hajný ozná—

sa'í semena? — Co o ptácích, ježto mil, ten Vám zhnbí lesy obecní.
Hajný. To je lidský nerozum,
zo ají semena & uštipují pupeny? —
Co o hmyzu, který ohlodává listy na který obecní lexy pláčou a naří
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hají; a to já pořád povídám a poví víme, na které prstem ukázati možno,
dati nepřestanu, le půjde-lí to lesní že svou ncúrodu tím zavinily, proto
hospodářství tak dále, nebudeme míti že v nich lesy na dobro vyhnbeny
brzo lesů obecních.
jsou. —
Polesný. Ty jsou příteli! ztra
Polesný. Já Vám uvedu jen je
cené. Ať je dohlídka., ať jsou tu i diný příklad, a hned se vám vše vy
lesní zákony: pro obecné lesy je jasní. Vidíte, ten velký hospodář
všecko marné, ty časemvyhynou; sveze si svou sklizeň do stodol. Aby
nebo zdárn é lesní hospodářstvímohl obilína trh vésti, musí je přede
lze prevesti jenom ve velkých obje vymlátit; at to cepem. či strojem se
mech lesních, jako jsou lesy panské. děje, at stroj se žene parou, či lid
Ale i těm hrozí veliké nebezpečí a skou obsluhuje silou — je jedno
rád bych věděl, jest-li uhodnete od stz-jné. Hospodář zaplatí gruntovní
daň, a za to. ja
spůsobem si
Já bych tak hádal, že obilí připravuje pro trh, nedá ani

jim hrozí bezedný p y t lík státních krejwru.
daní.
-——
Vávra. No! to je zcela slušná
Polesný. lnu! tomyslím každi a známá věc!
hospodář nhodne, proto že každý u
Polesný. Ovšem, nyní poslou
toho nepřítele cítí, jak vezme daůko—chejte. Jinak se měří majetek ho
vou knížečku do ruky a porovná, jak spodáře lesního. Když on skácí les,
během několika roků na daních při tož také nemůže ten kmen hned od
skakuje.
vesti na trh; on ho musí pro odbyt
Rádní. Ale jak by to možná na trhu připravit, nechá k. p. pose—
kat dříví, & nechá ho potom plavit
hylu při lesích, toho nechápu.
Polesný. Hned to poch0píte. po vodě do Prahy a. t. d. Už to
Jen poslouchejte! To je vůbec zná stojí mnoho peněz. Ale nyní slyšte!
mo, že naše lesy nevynášcjí čistého když si postaví pílu, aby si dříví
užitku více než 3%, a nyní se uklá své pořezal na prkna, desky &foěny,

dají na lesy krom gruntovní

za to musí platit, a sice tisíce,

daně, která. už 3201., celého užitku krom gruntovní daně.
Rádm'. Skutečně, nyní se pa
vynáší, ještě takové daně v ý (] ě l—

kové a důcliodkové,

že by matuji na to, že tomu tak. Bylo v
70% z toho, co les vynáší, plynulo novinách, jak jich jeden statkář (mně
do státní pokladnice, a jen zbyteček se zdá, ten baron Liebig z Liberce)
30“/„ by zůstal majetníkovi, a kdo vyplatil. Předepssli mu p. úředníci
by potom mohl při takové škodě ho finanční daně výdělkově z jeho píly
spodařit? — V tom případu by se [6.000; on se proti tomu bránil,
na lesy obrátil novomódní zákon o představoval vdobrém, že je to proti
volném dělení gruntu (krom těch, co zákonu: nic platno; odpovědíno mu,
jsou fldeikOmmisní) a pak dobrou noc že musí zaplatiti. Tedy on propu
vy lesy stinné! budete pak tak ztra—stil dělníky, a zavřel pílu, a státní
ceny, jako ty kousky obecní ua vzdor p y tlí k nedostal ani krejcaru.
zákonům
o ostraze lesní. Co v
Polesný. No tak vidíte, skutečně
nich nepokácejí větrové,
kterým se to stalo v Čechách. Ale jiná zase
jen veliké lcsiny odolají, to pokácí chytrá kopa, ten zase je šidí tak.
lakota

a uerozum lidský!

—-—

On má lesy v Čechách, ale pílu

si

Hajný. I tak daleko to předce vystavěl za hranicemi v cizině, na
nesmí dojít, p. polcený! vždyt pak půdě nerakouské; on tento závod pro—
se jedná také o zdravotu celého po vozujeco výhradněa vlastněprů
nebí; nebo kde není lesů, tam málo
podnik,
jeěto'ehož
právěřezání
jen taf
kové
vo
obdělává,
se
prší, tam není pořádné zdravoty a mysloě'še
úrody, jak to už o mnohých krajích již samo sebou vyplác ; out tedy sice
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podlehá dani vý robko v ě své ze-inapraví & všecko v pravou kolej u—
mě, ale on platí od toho poduikujenlvedc, aby tak veliká škoda, jakou by
18 zl. daně, kdežto Liebigovi přede-zničení lesův bylo, od nás odvráoeua
psali 16.000 zl.
byla.
Rádm'. An nové ministerstvo;
Polesný. Pán Bůh rač navrá
máme, které věci té dokonale rozumíititi mim lepšíčasy, jakých naší před
a dobrou vůli má, lze doufati. že celkové užili. S Bohem přátelé. D0
v zákoně bylo do. sud křivého nobubrou noc!
nesprávného,

se

hdú co nejdříve,

-—x.

Missionáři.
„Můj Bože, zda si opustil
Nás věrné sluhy svoje,
Ze marné naše práce jsou
A marné všechny hoje?!
Ze tam, kde sejem cnosti květ,
Jen bodlák hříchů zkvítá,
A tam, kde Kristus sídlet má,

Lest pekel lidem zmítá?
O Hos dine, slituj se
A vys yš naše hlasy,
Mdyžv národ
oběť (láme
svůj
K
jen seživot
spam.“

Tak úpí v cizé krajině
Dvé mužů věrověstů,
Jež Bůh byl z vlasti povolal,
By razilj mu cestu.
Než k surovému národu
Vše marné posud řeči.
Dnes kázati se stroji zas
A proto v prosbách klečí. —
A se všech stran už ve hluku
Se valí houfy lidu,
Ach v těchto tvářích žádný cit,
Ni svatého tam klidu!
Kol věrověstil klečících
Se s smíchem v řady staví:
,.Ha borci bohů., kažte nám
Své cizokrajné mravy !“
[ rozléhá se šum & hluk
A svévol nepřestává.,
An z verověstů klečících
Převážně jeden vstává.
Mát oko bolem zknlcué
A čelo těžké trudem,

Než ušlechtilá tvář se rdí
Mu ve plamonu rudém.
Slyš jura mílokrásuý zpěv,
To nezazuivá v háji,
Tot sladké Krista učení,
Jímž lid svůj kněz napájí.
Aj tomu zpěvu tvrdých skal
Hlas odpovídá. z daly, -—

Žel Bohu a ten hříšný lid

Je tvrdší nad ty skály.
A zas — to není blesk & hrom,
Jenž do pralesů bije,
Tot slovo pravdy pověčné,
Jež v ústech kněze žije.

Aj s rnchotem tam klesá strom,
J_ejž rozdrtily hromy,
Zel hohn :; ton pustý lid
Je tvrdší nad ty stromy.

Již hlasateli božímu
Hlas unavením slábne,
Mrak temný oči obstírú,
Již síla všechna chabne.
A z prsou vzdechy bolestné
Se derou z přehluboka,
Vždyť nikde stepy pohnutí
Ni slzícího oka.

Však zmužil zas se Apoštol
A k nebi vroucně hledí,
Než v proudu vázne náhle řeč,
A tuhnon rlové hledí.
Proud krve, běda, řine z úst,
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A v náruč bratra klesá:
„Kaž dále“ — dí ——
a v nebesích

Již vazeb prost duch plesá.
[ kleká v kruté bolesti
Brat k zemřelému druhu,
A vzhledna k Bohu poroučí
Mu převěrného sluhu.
Pak nad mrtvolou povstává,
Ač slze skví se v oku,
A již se řinon odo rtů

Mu slova v bujném toku:
Viz krutý lide občt svou
Tvým činem, tvou to hanou!
Tak odměňuješ péči těch,

Jenž láskou k tobě planou?
Hle tato krev zde prolitá,
Jež barví vůkol trávu,
Tat žila v srdci horlivém
Pro zdar tvůj, Boží slávu.
Tat žila v srdci, vedoucím
Tě ku věčnému blahu,

Než -- tys to srdce zavraždil
A duši's prodal vrabul
Ba k makám věčným obracíš
Se od rajského stole,
Ach lide můj, zda neslysíš,

Že krev ta zpět tě volá?
Zda necítfš, že zbarvena
Tou krví duše tvoje,
Že každá krůpěj odvírá
Muk pekelných ti zdroje?
smiluj se sám nad sebou
A zjeduej sobě spásu,
Pak se ta krev ti promění
Ve věčné slasti řasu.
Tak mluví kněz a nadšeně
plyne v hlučuém proudu,
A zřlrá srdce jako plam,
Kdy Zplane v suchém troudu.
A milost Boží ve plamen
Ten větrem lásky vane,
Že po těch tvářích surových
Již žalu slza kane! —
Kněz dokončil a všecken lid
Se v pláči k zemi shýbá,
A ka'ícně tu svatou zem
] dra é telo líbá.

A statný Páně Apoštol
Tu v zanícení stane:
„Aj setba krvi svlažena,
Jen zdaru dodej Panel“

——

Vlad. ŠÍaetný.

Cesta ]. V. císaře
ku slavnému otevření průplavu Suez
ského dne 17. listopadu 1869.
I.

!nfm francouzského inženýra Lessepsa
Ěs nákladem asi 404 milionů frankův
K událostem největšího dosahu šťastně provedeno. Au podnik takový
náloží beze sporu vystavení průlivu,.ohromným jest dílem, kteréž veledů
jímž dvě moře, rudé a středozerniié,]ležité následky pro obchod celé Evropy
spojena jsou a jimž cesta 7. Evropy'a tudyž i Rakouska má, nelze nikte
do Indie o dva tisíce mil se zkracujerak se tomu diviti, že ke slavnému
K tomu účelu byla úžina zemskilotevření průlivu toho náramně se či
kteráž Asii a Afrikou pojila obnášejíclnily přípravy a že ku slavnosti to i
v délce asi 21 mil, prokopána & celégkorunované hlavy pozván byly, z
velkolepé dílo to od 26. dubna 1859 nichžto i naše c. kr. Veli enstvo cí
až do 17. listopadu 1869 pod říze- sař Pán k dotčené slavnosti zavítal.

72
Nemáme úmyslu do podrobne
Blíže vsi Ogradiuy nad Dunajem
úplný podati obraz cesty, jižto císařpán nachází se ve vojnáchTureckých voj—
k tomuto účelu podnikl, au toho úzké skem naším pod jenerálem Vetera
meze, ve kterých se kalendář pohy ním proslavená jeskyně Veteranská, v
bovati musí, nedovolují, ale chceme nížto 600 mužů pohodlně se skrýti
toliko některé děje cesty té, zejmena může. Na protější srbské straně Du
děje v Cařihradu, ve svaté zemi a v naje zvedá se skála Trajanova s ná—
průlivu Suezském zevrubněji vylíčiti.
r. 101
Christu
dosvěd
Dne 25. října 1869 o 6. hod. k pisem
ujícim,z že
císař po
Trajan
zde skaliuami
večeru vydal se Jeho ap. c. k. Veli jak horskými tak Dunajskými prorazil
čenstvo po blahopřejném požehnání, cestu. V novější době mnášísevláda
jež knížeprimas Uherský, arcibiskup myšlenkou, aby se vystavením prů
Simor nad ním vyřknul, v průvodu livu na pravém břehu Dunaje čtyrem
četném z Pešti na cestu po želez největším úskaliuám vyhnulo &-plavba
nici a dojel o 5. hodinách ráno dne u tak nazvané „železné brány“ se vše
26. října do Baziáše, kde s průvodem možně usnadnila. Železná brána jest
svým na led vstoupil, kteráž náleží úžina pod starou Ršavou (Orsovou),
společnosti parních lodí Dunajských která tím povstává, že se srbské stra
a kteráž „korunní princ Rudolf“ se ny mohútná skála do středu řečiště
nazývá. Druhá loď, která ji vyprová vystupuje, kdežto z rakouské strany
zela, slove „Gisella'. Snadno pocho pohoří Alibeg kolmo do Dunaje se.
piti, že společnost úmyslně tyto lodi končí. Mocuá řeka, zúžená takto na
vyvolila pro J. V. císaře, aby mu 200 kroků šířky, proráží tu 'ska
tím povinnou poctu prokázala. Ba—lami, z nichž u Kladošuice (Gladova)
ziáš, poslední to stanice jihozápadní vystupujíc rozšiřuje se opět s velikou
železné dráhy, jest od Vídně 86 mil rychlosti. Odtud teče Dunaj mnoh ' ni
vzdálen, a b 1 před několika ještě léty oklikami k jihu, až za Vidínem tu
jen klášter em, nyní však jest již reckým městem) znova nastupuje vý
znamenitou osadou. Na všech sta chodní směr, v němž setrvává až k
nicích a tudíž i v Baziáši byl císař městu tureckému Svištovu, odkudž
Pán, ač si b 1 toho zakázal, řece se na severovýchod obrací. Od Ra
slavnostnou st lbou, četnými dispu SOVy, turecké to pevnosti, jest běh
tacemi a hymnou národní uvítán.
Dunaje přímo severuý až ku Galci
Plavba po Dunaji od Baziáše až (Galaczi), městu to multanskému.
Tvořiv
od ústí Timoku až potud hra—
k srbským hranicím poskytuje sice
utěšený
hled na veliké krásy pří nici mezi Valachií a Tureckem, teče
rody pobrežných krajin, ale za pří už stále směrem východním, poně—
činou úskalí a peřejí čili prudkých kud k jihu nachýleným a dělí Tu
proudů není nikoli bez nebezpečen—recko od Multan. U Tuldži počíná
ství. Takovými úskalinami v Dunaji Dunajské delta či tříhran; nebo dělí
jsou zde jmenovitě čtyry: Izlaz, Tach se tu řeka na tři hlavní ramena, ji
talia, Jug a Priprada. Nedaleko srb miž do Černého moře se vylévá. Ra
ského města Milanovače tam, kde mena tato tvořící Dunajské delta (asi
srbská řeka Poreěka do Dunaje vtéká, 47 čtverečných mil) slovou: Kiliijské,
jest úskalina Jag 330 sáhů dlouhá, Sulinské a Svato-Jirské.
Stará Ršava (Orsova) jest po
jejížto hřeben se šikmo Dunajem tá
hne, tak že řečiště jeho zde na 420 slední město rakouské nad Dunajem,
sáhů jest zúženo. U Blašiševice zu kde J. V. císař slavně uvítán byl od
žují skalin tok Dunaje na 85 sáhů. řeckého biskupa, od pl'ukovm'ka ta
Nejinak tá ne se i skalina Priprada mější posádky vojenské, od náčelní
jako nějaká barikáda příčně Dunajem kův úřednických a deputace mčštunův.
a nutí je' velmi úzkým řečištěm (60 Odtud jel císař Pán na téže parní
sáhů širo m) se prodírati.
lodi sprovázeué třemi jinými lodmi
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beze vší nehody k nejbližší stanici vítalo panovníka našeho střelbou a
multanské. k Večerovu. Právě mezi voláním blahopřejným: ,. 'ok jaša“,
Starou Ršavou a mezi Večerovcm t. j. „mnoho let“ aneb „bin jaša!“
jest tak nazvaná „železná brána.“ & t. j. „tisíc let“ (panuj), kteréžto bla
turecká tvrz Nová Ršava, z nížto též hopřejné volání setnina po setnině tři
císař Pán slavnostně 101 ranou z kráto Opakovala. Inárodní hymna ra
děl tureckých uvítán b !. Večerov asi kouská zavzněla, na to však hned
půl hodiny od Nové šavy, jest už hrán ,čárdas' co výraz úcty ke králi
na půdě Rumunska, knížetství to Tn uherskému a posléz přidána i pravá
reckn poplatného. Bylo to asi okolo turecká hudba, z nížto znmara, ná
3. hod. odpoledne, když pamí loď, na stroj hudebný našemu klarinetu po
níž J. V. císař jel, dorazila k Veče dobný a píšťalka zvuky sluch rozdí
rovu. Zde zvaly rány z děl, zvuky rající vydávaly. I slavnostná brána
vojenských trub a bubnův mocnáře s císařským znakem s latinským ná
našeho, aby vystoupiv na břeh na sta pisem: „Vivat Franciscus Josephus
nici slavnostne okrášlené přijal chléb primus!“ (At žije František Josef I.)
a sůl podle zvyku rumunského a vý byla od národovcův rakouských v
raz nejhlubší úcty a blahopřání rn Ruščuku obývajících aneb na časzde
muns
ministrem vnitra zastupu prodlívajících vystavena. Co zvlášt—
jícím nížete Rumunského Karla i nost turecká neminula zajisté pozor
vojenským velitelem Vočerova. Podobně; nosti žádného křesťanského cestovatele
přijat a uvítán císař Pán u Gurajové, nepřítomnost pohlaví ženského, kteréž
kde vstoupiv na jiný parník ,.Žoíii“ u nás při podobných slavnostech ve
jel okolo slavnostně okrášlených stanic valných zástupech shledáno bývá. To
Kladošnice a Turn-Severine., pak okolo liko zdaleka na horách bylo několik
tureckých pevností Vidínaa Kalafatu skupin ženštin tureckých viděti, kte
též slavnostně osvětlených k Ruščuku, réž s tváří zastřenou v ohyzdných
kamž se dorazilo ráno dne 27. října. jednobarevných pláštích pospolu zde
dtud jelo se zase po železnici až k na bobečku sedíce dumely a ani ma—
'emému moři do Vam , přístavného ličko nehlcsly. Tot věrný výraz ža
to města. Ruščukjestn město na tu lostného otroctví, ve kterém ženské
recké půdě stojící a přes 30.000 0—pohlaví až posud všady se nachází,
byvatelů počítající. Sotva císař Pán kamž požehnání vykoupení Christova
do jeho přístavu vjel, uvítal ho ještě nevníklo. Jenom křesťanstvím vyma
na lodi jsoucího se strany turecké ve něna jest žena z otroctví mužova a
jmenu snltana Omer Paša, velký vrácena jí prvotná důstojnost i úplná
maršal s jinými náčelníky turecké s mužem mvnOprávnosL Kam však
vlády a se strany rumunské president vykoupení Páně s blahodámým a Spá
ministerstva kníže Ghika. Pak vstou sonosným ovocem svým doposud ne
pili před J. V. císaře deputace bul vniklo, tam až posud ženská za pou—
harských židův, děkujících za vy hou věc se pokládá a co pouhá věc
dal-nou ochranu jich spoluvčrcírm v se prodává a kupuje, tam až posud
Rakousku propůjčenou, dále deputace svírá kletba hříchu a z něho jdoucí
všech rakouských občanů zde na otroctví ubohé pohlaví ženské.
Po obědě na nádraží železnice
půdě turecké aneb rumunské se zdr
žujících, podnvšo J. V. císaři na pa jel císař Pán dále do Varny, čili jak
mátku medailky zlaté, stříbrné a bron Slované říkají do Vraný, kamž o půl
zové (zpěžové), které na památku pří šesté hodině na večír (27. října) sti
chodu jeho razili dali; konečně bral hnul. Odtud plavil se po Černém moři
se císař Pán vystoupiv na pevnou na lodi „Snltanieh' do Cařihradu,
zem, ve slavném průvodu městem kamž ve čtvrtek dne 28. října 0 po
, shnuostně ozdobenúm k nádraží že lednách při krásné povětrnosti přibyl.
leznice. Vojsko turecké, tvoříc špalír,
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ll.

nikal tak . rozvaný „Zlatý roh“ přístav
Stambuls ', tržiště to tří dílův světa,
sídlo bohatství a hujnosti, předmět
to neustálé žárlivé chtivosti a závisti
všech národův. Hlavní tři části Ca
řihradu, které dohromady jeden vel
kolepý celek tvoří. jsou Stamhul,

Z Černého moře jede se Bospo
rem do Cařihradu. Bospor jest úžina
mořská, tři míle dlouhá, a tyty'ž jen
1500 kroků široká. Dělí Evropu od
Asie a tvoří sedm křivin, které co (vnitrné město) Pera a Galataf) Po
jezera vypadají. Všude na březích hled na ně ze Zlatého rohu jest tak
Bosporu stáli v dlouhých řadách kromě půvabný, že dle výroku cestovatelův,
tisícnv jiných lidí vojáci turcčtí, ví kteří Cařihrad viděli, už sám o sobě
tajíce hudbou, ranami z děla ra—dostatečnou jest odměnou za všechny
dostnými blahopřejnými pokřiky cí útrapy cesty. Kouzelné však bývá ce
saře našeho na palubě lodi „Sulta— stovatel překvapen, kdyžjeda hosporenr
nich“ stojícího. Okolo 1. hodině od okolo předhoří _Serailskéhose štíhlými
poledne přistala lod před hradem věžemi mešity Zofie a uviděv na straně
sultanovým „Dolmadže“. Sultan asiatské město Skntari a na straně
turecký vstoupiv na ]
„Sultanieh“ evropské zářící Peru nenadále vnikne
uvítal císaře našeho podáním ruky a do širokého ústí mezi vystupujícím
uvedl jej na turecko-císařskou, bohatě pohořím Serailským a mezi příkrými
pozlacenou, pavilonem (přístřeším) vrchy Pery, kde se před jeho zra
na čtyrech sloupcích spoléhajícím koma rozvinuje přerozkošné divadlo;
Opatřenou a persk'vmi koberci po nebo vidí zde okolo celého širokého
krytou lodičku, kamz sultana jen vel ústí čili zátoky mořské jako nějaký
kovczír následoval. Ostatní komou amíiteatr se zvedajíeí a na zátoku s
stvo, vystoupivší z velké lodi plavilo vysoka pohlížející nesmírný okruh do
se na jiné lodičce ku pevné zemi. mův, před sebou pak vidí celý les vedle
Na břeh vystou ivší císař Pán byl sebe plujících stežňů lodiček pokr —
opět ranamizdl
a od tureckýchvajících tichou zátoku, kteráž hlubo 0
ministrů i od úředníků vyslanectví a do města vniká.. Tot ten tak pro
konsulátu rakouského slavnostně n zvaný „Zlatý roh“. Dle vypravování
vítán a do hradu sultanova uveden, všech cestovatelů není na světě vět
kde se v komnatáeh jemu vykáza šího, krasnč'šího a bezpečnějšího pří
ných v přítomnosti sultauově ministři stavu nad laty' roh. Spolu má pří
turečtí císaři našemu poklonili, načež stav ten tak znamenitou hloubku, že
tento odvetiv návštěvu uvedl sulta i nejtěžší lodě válečné až k samému
novi v jeho komnatách své komoustvo břehu přiraziti mohou a že zrovna z
ku podobné poklona
lodi můžeš po zapadném prknu vy—
Nemůžeme zde mlčením pomi stoupiti až ke dvéřům demův, ješte
nouti krásy Bosporu & Cařihradu. S jinde všudy v přístavech mořských
obou stran Bosporu rozkládají se roz—musí lod mnoho set krokův od bře—
košné krajiny, jakýchž zřídka kde hu v moři se zakotviti a lid odtud
viděti. Vysoké hory podélmo břehů na člunech ku pevné zemi se přepla
ozdobené cypresy a sosnami, údolíčka vovati. Ačkoli však Carhrad zvenku
se zelenými koberci luk, a javory a poskytuje pohled velkolepý, čarokrá—
vlašskými ořešinami, kiosky čili ku—suý, přece uvnitř nenzi'íš leč hnusné
latě aneb čtyřhranné na sloupech ovoce tureckého hospodářství, totiž
vzdělané stany zahradné, letohrádky ohromnou špínu, Spustlost & nepo
ohdané zahradami, lesíky a vinicemi,
hrady ze starších časův a celé řady
') Dvoje hlavní předměstí, z nichzto
osad dávají krajinám těm zvláštní
první — Pere — jest sídlem cizých
půvab.
vyslancův & druhe ——Galeta
sídlem kupeův ze všech krajin světa.
Krásou pak pravě čarovnou vy
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řádek. Nejkrásnější ještě část města jižně straně po 12 schodech do vnitra
jest Semil, sultanovo sídlo na nejjiž—sestupovati musí. Veliký a krásný
nějším konci města ze třech stran hlavní dóm má velmi ploskou kepuli
mořem otočené, skládající se. z množ (kupu), tak že výše její neobnáší více
ství palácův a zahrad a velikostí svou nežli '/„ průměru. lí tomuto hlav
vnitrnému městu Vídni se rovnající; nímu dómu řadí se k východu a zá
jedna z předních hran jeho zavdala padu dva malé polodómy, z nichžto
příčinu ku pojmenování turecké vlády každý zase tři malé kopule má, tak
že v celku devět kopulí na chrámě
„vysokou portem“

tom stojí. Techto devět kopulí vystu
V jednom z těchto paláců sul puje schodovitě až ku hlavnímu dómu,
tanových, totiž v Dolmě Bagdži, byl jenž jako vrchol tvoří. Toto schodo
J. V. císař náš ubytován a zdržoval vité kup vystupování jest obrazem
se zde od 28. října až k osmé hod. stupňů hierarchických či svatovlád
na večír dne ]. listOpadu. V těchto ných, jednomu nejvyššímu stupni se
dnech shlédnul sobě císař Pán všechny
" ujících a v něm se sbíhajících.
památuosti tohoto města, mezi nimiž Průměr veliké kupy či kepule, jejížto
i mešitu Žofie, původně křestanský střední bod se 180 střevíců nad pod
to chrám r. 532 od císaře řeckého
lah0u chrámu zvedá, obnáší 115 stře
Justiniana veleuádherně vystavený a víců; délka kostela od severu k jihu
po dobytí města (r. 1453) od Turkův 250, šířka 228 střevíců. Klenba dómu
v mešitu proměněný. Chrám tento i spoléhá na čtyrech velikých pilířích,
co mešita podržel podobu řeckého šestero polokulatých kup opírá se o
kříže se čtyrmi rameny stejné délky. čtyry menší pilíře. Mezi pilíři stojí
Vrchní konec jeho, kde druhdy hlavní sloupové, mezi nimi osm velikých
oltář stál, čelí k východu, dolní k monolitů (z jednoho kusu kamene
západu. Na severne, na jižné i na tesaných) z tmavočerveuého tehau
západní straně meůty přistavena jsou ského porfyru, kteřížto monolitové
přededvoří, z nichžto předcdvoří zá původně pro pohanský chrám slunce
padní jako nějakou předsíň chrámu v Balbeku zhotovení byvše pod cí
tvoří, ješte přededvořl severně a jižně sařem Aureliauem (270— 275) do Ří—
hroby sultanův obstihuje Předsíň na ma přivezeni a odtud pod křesťan
západě tvoří tři otevřená a kopulemi ským císařem Theodosiem ('l- 395)
pi-ikryte sloupové chodby; v pro do Cařihradu odvezeni jsou. Kromě
středku předsíně, kde druhdy veliký těchto osm sloupů nese ještě jiné
vodojem býval, stojí ted vodomet k osmero sloupů z tmavozelenóho mra
zákonitým očistám Turkův. Ctvrtá moru tessalského, vzatých z pohan—
východní strana tohoto přededvoří ského chrámu Diany, a nad to 24 sloupů
tvoří Spolu prvou předsíň chrámu, k z egyptské žuly celé bříme galerií či
němuž z přededvoří tři měděné brány chodeb neb výstupkův podělme zdi
vodou)) Pět bran vedez předsíně ze ve výšce na obou stranách běžících.
vnější do druhé ředsíuě vnitrué a Na těchto 40 sloupich stojí 60 ga
devět hran vede o chrámu samého. lerií, sedm jiných sloupů slouží bra
jehož podlaha hloubí—jileží nežli ze nám, tak že počet všech sloupů 107
vnějšek základné pudy, tak že se na obnáší.
Veliká klenba dómu dostává
světla svého 24 okny, úhlové ozdo
') Zrovna v pravo u brany při hlavním
vchodu stoyi stará zvonice chrámu sv. beni jsou čtyrmi musivnou prací čili
lic, která svou nepatrnou výškou dílem vysazovaným zhotovenými se—
proti ii)-rem po bocích vystaveným rafy, ješte dříve (za časů křestanských)
minaretum (tureckým štíhlým nekolika na obloucích klenby obrazy Marie a
patrovým včžím, z nichž tak nazvan'
muezziu

pětkrát

denn-$. vyzývá lid k svatých zřítí bylo.

modlení) náramnou protivu tvoří.

Novou tin-eckou
ozdobou jsou obrovské nápisy s pís
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měnami 10 loket dlouhými. jež vy slonpův podniknuta. Tenkráte opět
hotovil krasopisec Mustafa Čelcbi za objevilo se v celé kráse své osm
sultana Murata IV. 0623—4640). V svrchu dotčených monolitů; podobně
kopuli lze čísti slova komun (svatého ukázaly se po odhrnulí vrstvy va
písma Turkův): „Bůh jest světlem penné překrásné stěnyapřečetné mo
nebes a země.“ Slova ta bývají v tu zaiky čili obrazy vysazovaná, mezi
reckém postním měsíci ramadann po nimi proslulý obraz, jenž císaře Kou
celou noc několikerým tisícem lamp, stautina a Juliana představuje. an
ve třech knuích nad sebou visícícb nejbl. Panně Marii dary své obětují.
osvětlena. S klenby dómu viscjí nc Fossati, křestanský umělce, který s
sčíslné řctěze a hedbavué šňůry, na jinými křestany nákladem turecké
nichž kytky umělých květin a po vlády opravy a očištění stavby chrá
mové prováděl, dal ihned obrysy těchto
zlátka čili cetky upevněny jsou.
I'roměněním stavby této v me mozaik vyhotoviti, pak ale. jak mu
šitu tureckou vzal chrám sv. Žofie dle koranu od turecké vlády rozká—
veliké škody a byl nemálo zpotvořen. zano, mozaiky ty zase vápuem obílil
K takovým zpotvořilostem náleží pře a na něm fresky t. '. obrazy na ob—
devším položení a směr výklenku a mltce podle vkusů ,l'urkův provedl.
schránky pro korau, Mihrab nazvané. Jakmile oprava dokončena byla, oči
Poněvadž schránka ta veždy ke kábě stili Turci modlitbami mešitu od do
v Mekce, v Cařihradu tedy k jiho mnělého poškvruění, jež na m' prý
východu polohou svou směřovati musí. lpělo, protože nečistí daurově t. j.
tedy nemohl výklenek ten právě na křesťané tam půl druhého roku byli
místě hlavního oltáře křesťanského pracovali. Náš císař Pán prohlídaje
zdělán býti, na tento zevrubně jen k tuto mešitu jen se do prostředku je
východu čelí. Tím pak pravidla sy—jího se svým komonstvem pustil, na
metrie čili souměrnosti byla valně místo však, kde koran směrem k
porušena. Uprostřed mešity stojí oby Mekce ve výklenku položen, před
čejná na čtyrech mramorových slou nímž dva. svícny s voskovicemi stojí,
pech Spoléhajíeí kazatelna, Minber nevstoupil ani císař Pán ani jeho ko
turecky prozvanú, s dvěma prapory menstvo. Pak navštívil císař ještě
po stranách co význacích vítězství staré řecké několika sty soch a jin ch
islamn nad křesťanstvím a židovstvím. uměleckých děl vyozdobené rejdiště
V dolejší částce mešity stojí mezi At—mejdau,mešity sultanův Achmeda
dvěma porfyrovýma slonpoma ohromné I., Sulejmaua ll., palác ministerstva
vodou naplněné mramorové žbány k války (seraskcriatč, zbrojnici tureckou
občerstvení a k ochlazení mnhamcda— a jiné znamenité stavby. Carhrad po
llÍlV. Každý prý 'z těchto žbauův jest čítá 1,075.000 obyvatelů, z nichžto
tak velik, žeby se 1000 měřic pše dvě třetiny jsou muhamcdanské a
nice do něho vešlo. Sultan Murat Ill. jedna křesťanská. Mnhamcdíni mají
(1573—1595), jenž. tyto žbímy z'o zde asi 5000 mešit. [ vojsko turecké,
strova Marmary sem dovezti dal, vy kteréž si J. V. císař nás shléd
stavil také dvě proti sobě uprostřed nul, prokázalo mu svou slavnostnon
mešity na sloupech stojící krnhty, poctu.
Dne 31. října byla neděle. Je
určené pro čítatele koraun a povzbu
zovatele k modlitbě. Třetí kruhta likož. katolické kostely jen na před
pro snltaua určená nachází se na levé měslí Péře se vyskytají, nezbývaio
straně skoro proti výklenku pro korun císaři a jeho komoustvu leč tam se
určenému na místě, kde stávala sto ke službám Božím odebrat-i. Cesta
lice pro křesťanské císaře. R. 1847 na Peru vedouci jest Velmi příkrá a
byla velika náprava s důkladným drsnatá. Ku poctčuí vznešeného host—a
očištěním obzvláště dolcjška této dal sultau zvláštní silnici raziti, která
stavby chrámové, podlahy, stěn a u vojenského špitálu a kasárny dě
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císaře apoštolský provikař latinského
obřadu, monsignor Ploym, jenž i
slavnou mši svatou pro císaře sloužil,
pak primas sjednocených Armenův,
Hassun, a patriarcha sjednmeených
Bulhar-dv, Jossif. Váickni tito tři
náčelníci církevní ma'í své sídlo v
Služby Boží, jimž císař l'au ve Cařihradě. Vedle nie stáli všickni
Františkánském kostele Panny Marie
obcovati chtěl, byly ustanoveny na úřethiíci rakouského vyslanectva a
konsulatu. V pravo iv levo cesty
10. hodinu. Už o 9. hodině vydal se
koberci a vavřínovými ratolestmi po
J. V. císař na cestu, jodu ve dvorském

lostřecké do Péry vbíhá. Aby pak
silnice ta až ku paláci rakouského
vyslanectví provedena byla, velel sul
tan mnoho dřevěných v cestě stojí
cích domků zbořil-i a zříceniny od
st-raniti.

kryté stáli marinaři čili lodníci vá.—
otevřeném šestispřežném kočáře.Jemu
lečuých' rakouských lodí a před nimi
po boku seděl vyslanec rakousk ba
ron Prokeš, na zadním sedadle
íže bíle oblečená děvčátka, děti to zdej—
Hohenlohe s hrabětem Bellegardem. ších rakouských osadníkli, kteréžto
Ostatní korncnstvo jelo za císařem děti císaři květin na cestu sypaly.
Jedno pak a nic odevzdalo císaři
v_osmi čtyrspřežných kočárech dvor
ských. V prvním voze zaeísnřem jeli Pánu kytku z libovonných květin,
hrabě Beust, hrabě Andrássy, v. Ple kterouž panovník císařovně do zámku
ner a v. Hofmann. Už záhy z rána Godelského v Uhřích poslal. Císař
postavilo se turecké vojsko v dlou— vstoupiv do chrámu zaujal trůn zde
pro něho postavený, ješte se komou
hých řadách od Galaty až k Fran—
tiškánskému kostelu Panny Marie s stvo jeho v presbyteriu před hlavním
oltářem postavilo. Ku konci slav
vojenskou hudbou; domy, okolo nichž
nostně mše, jižto svrchu dotčený pro
se _ieti mělo, byly rakouskými i tu—
reckými prapory a vuvřínovy'mi věnci vikař sloužil, ještě se zapělo: „Do
ozdobeny a nesčíslné množství lidu mine salvum fuc imperatorem (za
očekávalo příchod císaře. U vchodu ehovej/Z Bože císaře) a dano pože—
do předměstí Pery vystaven slav—hnaní. Odtud odebral se císař pán
do budov rakouského vysla
nostný oblouk, kde stanula obecní pěšky
nectví. I zde očekávalo mocnáře ne
rada se starostou. Zde císařský vůz smírné množství lidu. Na rovině
se zastavil a Salih Bey, přednosta
obecní rady šestého okresu, odevzdal před palácem vyslaneckým stáli na—
mocnářovi našemu vítací adresu v mořští vojaci z francouzské lodě
červeno-aksamitově, zlatošité stříbrem Ajaceio se svými důstojníky a pra
okované obálce, na nížtc vyražen byl pory. aby císaři našemu poctu vzdali.
orel císařský s jmenem panovníkovým Ve dvoře palacu uvnitř postavili se v
a s letopočtem tureckým 15:84:1869. kole Chorvaté zdejší rakouské osady
V adrese samé arabsky psané vyslo ve svém pestrém, bohatě ozdobeném
vují su císaři našemu vroucně a nej národním kroji. Dlažba a schody
uctivější díky Turkův za hostinství, byly červeným sukucm pokryty a
jehož se před tím jejich sultenevi ve květinami posety. Průčelí a zdi
Vídni od císaře našeho bylo dostalo. dvoru ovinuty byly vavřínovými věnci
I dokládá se, že tato návštěva utvrdí & kde jen pohodlného k tomu místa
přátelství mezi vládou naší a mezi bylo, zastrčen jest prapor nějakého
vládou tureckou. Císař náš děkoval rakouského národu. V pravo i vlevo
starostovi tureckému za řatelskě zvedají se tribuny čili pavlany k dí
vání-se a četní hudební sborové hrali
uvítání žadaje, aby starosta díky jeho
národní hymnu „Bože zachovej nám
také obci samé oznámil.
krále“ a s nimi mísili se hlasové z
Co zatím h'mna rakouská. se tisícův úst, vítajlcíeh císaře. Při
hrála, dojel císar až ke schodům jeho příchodu ku vyslaneckému pa—
Františkánského chrámu. Zde uvítali láci vztyčen vysoko prapor rakouský
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s císařským orlem na důkaz, že pa pak po svém Opětném do zámku ná
novník do sv éh o domu vtáhnul, vratu o 6. hod. strojil se k odeplutí

Zde v konmatách uděloval císař do Athon, což se také o půl deváté
Pán audience, především francouz hod. při slavnostně. střelbě z vícera
skému vyslanci, pak svrchu uvede než 3 lodí v přístavu jsoucíclí a při
ným náčelníkům duchovenstva kato velmi skvělém osvětlení pobřežny'ch
lického, mechitaristům, velerabínovi domův a palácův skutečně stalo.
carhradskému, deputaci švýcarské,
která na cestě kn průlivu Suezskému
III.
byla, ředitelstvu paroplavecké společ
nosti Lloydn, vicepresidentovi ko
Noc z prvního na druhý den li
mory obchodnické a m. j. Pak vstou stopadu byla na moři tichá. Báuoo
piv do trůnního sálu, přijal slavně 8. hod. sloužena na lodi při císař
ském oltáři, jejž mocnář s sebou na
ze 40 německo-madarske,
osob sestávající deputaci
zdejší cestu vzal, černá mše co na den du
osady
kterážto
pntace majíc v čele bankéře Franka, šiček. Císař pán s celým komen
císaři ve jmenu celé osady holdovala stvem a s důstojníky námořskými,
a jemu mimo přeskvostně album s se stráží a s hudebním sborem ob
fotografiemi iholdovnou řečna krásné covali službám Božím. Oltář ten po—
vyozdobeném archu odevzdala. Jene—chází už z časův císaře Rudolfa II.
rální adjntant císaře, hrabě Belle (1- 1612); císař Ferdinand II. modlí —
garde, vedle mocnáře stojící, přijal val se při něm, i císař Josef II. brá
oba dary ve jmenu panovníkovu. Po val ho s sebou na cestách. Skládat
malém snídaní, jež baron Prokeš cí—se z podlouhlé železem silně okutó
saři a komenstvu jeho poskytl, bral skříně dřevěné. jejížto víko, pozved
se Opět J. Veličenství mocnář náš ne—li se, ukazuje starý obraz večeře
nazpět do sultanova paláce Doliny Páně. Aby se oltáři potřebná délka
Bagdže, I zpáteční cesta byla v zjednala, zvednou se 'obě pobočně části
pravdě vítězoslavnon; nebo v pravo co křídla a spustí se čtyry ku do
i v lcvo stáli na tribunách (pavla lcjšku skříně připojené nohy, položí
uoch) i na samých střechách tisíc-ová se posvěcený oltářní kámen v pro
lidí radostným blahopřcjným pokři střed, rozprostrou se tři předepsané
kem císaře vítajících. Na kcnci bu ubrusy na něm, upevní se kříž a
dov rakouského vyslanectví vystavila svíčky, a oltář ku pobožnosti povzbu
osada německo—maďarská obrovský zující jest připraven. Tak se stalo
slavnostný oblouk, při němž císař vy i nyní. Císař pán jak vždy tak izde
stoupiv z kočáru, navštívil rakouskou příkladem své pobožnosti ředcházel,
školu, zde před několika léty od ba na kolenou klaněje se živ u Bohu.
rona Prokeáe vystavenou. Odtud na—Nikdo z přítomných neopovážil se
vštívil' císař také ještě na zpáteční posvátné ticho porušiti.
Pak se jelo druhou úžinou moř
cestě tureckou vojenskou nemocnici
skou Dardanelami zvanou, do moře
a kasárnu turecké gardy.
Druhého dne byl svátek všech egejského. Slavný vítěz v mořské
Svatých. Císař Pán obcoval katolic— bitvě u Visu, vice-admiralT etthoí',
kým službám Božím v kostele svat. který právě v dubnu t. r. umrel, byl
Jiří na předměstí Galatském, dojev tenkráte řiditelem lodi, na níž císař
tam jen jako podtají. Po službách Pán jel. Druhého dne (3. listop) o
Božích navštívil rakouský k tomu půl deváte ráno stastne vplula lod
kostelu přistavený špitál, pak arsenal do přístavu Athenského Pyréu, ura—
v Tofaně a bazar čili tržiště. Na zivši asi 90 mil za3b'l2 h_od.plavby.
vrátiv se do Dolmy-Bagdžo, podnikl Všecky zde zakotvené lodě řecké, an
ještě o snídaní výlet k vodotoku v glické, ruské a turecké vítaly císaře
poblízké vesnici Bělehradu, na večír našeho slavnostnou střelbou z děl. V
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Atenách pobyl sobě mocnář až dolspustili se 5 velké lodi clanové, ua
devíti hodin večír druhého dne (4. nichž se ku břehu jezdívá. Brzo po—
listop). ubytován jsa na hradě krá—tom přibyli na člunech ku hlavní lodi
lovském a odtud vvjížděje do všechk uvítání císaře nejprve rakouští kon
částí města, kde nějaké starožitnosti:sulové zJerusaléma, pp. Weckbecker
neb památnosti nové doby jsou. Králi a hrabě Caboga. pak turečtí guverne—
i královna řecká vší snažnostf ktomuirové Kiamil paša z Jerusaléma, Said
prohlídali, aby vznešeného hosta copaša z Nablusu (Sichemu), a Rašid
nejslavněji vyznamenali. O 9. hodlpaša, guverner Sýrie & Damašku. ()
ua večír (4. list.) jelo se zase po že-ičtvrt na deset dopoledne odplul císař
leznici do přístavu Pyréu a o ll. hod.'a komonstvo na člunech ku břehu.
odplula císařská lod při hrozném blý—Císař pán byl první, jenž na břeh
shání-se a hřmění opět do šírého vystoupil, po něm následovali hrabe
moře. La tou příčinou začala lod ne- Bellegarde, kníže Hohenlohe a jiní.
malo se kolíbati a skoro vsickui ce,-iHned na stauišti pobřežném byl cí
stující kromčhraběte Bcllegarda moř-fsař od četné shromažděuého lidu a
skou nemocí (vrhnutím) zachváceni od Františkánů, kteří v Jaii'ě pout

byli.
v pátek
0 polednúch
nický dům uvítán
mají, s &do
blahopřejným
po
(5. list.)Ještě
po bouři
kolíbala
se lod alkřikováním
c rámu fran—
když v noci od pátku na sobotu (B.Itiškánského uveden, kde seTe Deum
list.) opět vítr s deštěm započal,:(Bože tebe chválíme) zapělo a obvy
zvětšilo se kolíbání a trvalo ještě v'klé modlitb vykonaly.
nedeli (dne 7. list.) tak, že nebylo'
Po sluzbach Božích sedl císař na
možná v ten den mši svatou na lodífkoně a rovněž tak veškeré komonstvo
sloužiti. O polednách dne 7. list (v a jelo se koňmo městem do ležení,
nedeli) zvěstovala lodička anglická„kde se karavanu cili poutnickll. spo
kteraž se svou hlavní lodí byla lod' lečnost shromažďovala. Karavana ta,
císařskou předběhla, že už Jall'a„ pr-is kterouž císař pán putoval, sklá
vní m'unořskó město ve svaté zemi,.dala se asi z jednoho tisíce jezdců.
není daleko. A skutečně dorazila lodi Napřed jeli kavasové čili turečtí čet
o 9. hod. na \'ečír stastne do polo-;uíci rakouského konsulátu v Jeruza—
pl-ístavu cili do rejdy Jatly, uruzivšilémě v kroji orientálském, bohatě zla
za 73 hodin 167 mil. Okolo ll hod.'tošitém. majíce dlouhé hole stříbr
spustila kotvy & všichni cestovatelé nými hlavicemi opatřené. Po nich
zůstali na ní až do rána (dne 8.1ist.)|bned jel císař Pán s celým svým ko
Slunce ranní vzešlo nad Jafloumoustvem a oběma řiditeli konsule
jasně a záhřevně i pozlalilo svými tův rakouských ve sv. zemi. Za nimi
paprsky město aiufiteatralněnabřehnjeli
náčelníci Beduínův a Drusův,
se zvodající. Obílené domy s mno-'kteří z rozkazu pašete Jaíi'ského tvo
hými ploskými kopulemi zdvihají se řili čestnou stráž našeho císaře,
tu na tarasích, jsouce se strany moř—lvšickuiv malebném kroji v arabských
ské jednou, se strany zemské dvoji'sedlech sedle-e.a Mně zlatošité ča
zdí obehnány.Předměstí nemají městaibraký či pokrývky na koních svých
na východě žádných. Přečetné ico—_mnjíce;po nich následovala kavalerie
pule pi'ikrývají místo střech jednot—itnrecka asi 100 jezdců silná co stráž,
livé domy, které nejsou nic jiného pak soumařistřelni vozy a sedvěma
nežli klenby beze střech. Jaffa, bi- nosítkama, posléz více než sto jezd
blické. město J oppe, počítá. přes 10.000 cův na velbloudech.
obyvatelíiv, mezi nimi asi 700 kato—
Jelo se rovinou velmi úrodnou
líkův a jest asi 15 hodin od Jeru, ,
,
..

saléma vzdálena. *) o 6. hod. ráno
'
') Nemohouec se zde v obšírnější popi-

som“ “m

zeměPustit“ “"*““

jeme čtenáře na výborné dilo p. Dr.
Chmelíčka: „Cesta do sv. země",
kteréžto dilo Dědictví naše vydalo.

80
(v písmě sv. Sarenskeu nazvanou),
kde se zahrady citroníků střídají se
sady streíniiv olivových a dobře eb
délaných rolí ; za půl čtvrté hodiny

rane, aby se nepohodlného těsna spre
stilo a vydalo se dále na cestu do
svatého města Jernsaléma, kteréž ed
tud jen tři hodiny vzdáleno. [ tato
cesta jest velmi pustá.
dojelo
se
při
velkémmu
odpoledne
o dvou hodinách do
ílchu, staré
Aby pak karavanu s císařem
to Arimathéy, kde vně města dle Pánem ještě před polednem do Je—
rozkazu tureckého guvernera z Jelly rusaléma došla, bylo ustanoveno, aby
dva stany pod stinny'mi olivami pre v úterý (9. list.) sluhové se zavazadly
císaře a kemonstvo jeho připraveny před 7. hod. napřed odešli, velká
byly, aby vznešený hosta jeho dru— karavaua pak aby o 8. hod. se na
žina pod nimi pesnídati a se ponč cestu vydala; v údolí terebintův
kud zetaviti mohli. Veliké množství (stremův s listím zpeřeným a s vý
zdejšího lidu v pestrém kroji očeká bornou léčivou šůávou) však měla se
valo zde cíšaře našeho, ješte vzácnější karavana zastaviti a slavnostně obléci,
osoby města už napřed vznešenému aby v plném skvestu do Jerusaléma
hostu až ke vsi Serí'endu vstříc při vjela; k tomuto účelu nařízeno slu—
jeli a jemu tím beldevali, že se nej hům, aby se slavnostným oblekem
prvé jeho střemene dotknuvše ruku napřed šli a v údolí dotčeném kara
vanu ečekávali. Ale komorník Jeho
na prsa, na ústa a čele položili.
Pe jednehodinném odpočinku v apoštolského Veličenstva neperozuměl
Ramlehu vydala se opět karavana tomuto nařízení a odjel seblekem až
na cestu, vystupujíc vzhůru pohořím do samého Jerusaléma. Když tedy
pustým až k místu Abu Geši, kde došedši karavana do údolí terebintův,
se řenecovati měle. Jmeno to (Abu slubův tam nenalezla, nezbylo leč pro
lilo ) jest vlastně jmenem zlepověst— ně do Jerusaléma poslati, čímž se
néhe a hrozného náčelníka loupež—slavnostný vjezd do sv. města o ho
nických Beduínův , jehož hlavním dinu epozdil.
sídlem peblízká ves Ki rict
el
Jak míle jízdný posel císařskou
Enab bývala. Starší cestovatelé cho maršalskou uniformu (stejnokroj) na
vají ještě v dobré paměti, kterak tento zpět přinesl, dala se zase karavana
náčelník se svou tlupou zde na cestě z pěkného 'a příjemného údolí tore
na poutníky číhával, vymahaje na nich bintův a olivových stromův na po—
poplatek, jejž mu tito, chtíce zachrá chod. Hned za potokem ocitá.se neba
niti sebe a zavazadla sva, zapraviti epět na půdě pusté a kdyby nebyl
museli. 'To vše dalo se pod očima sultan dříve pro našeho vznešeného
vlády turecké, které on zase zoněch cestovatele silnici vozneu raziti dal.
poplatkův nějakou část odváděl. Tento bylaby karavana jen pomalu a pracně
Abu Geš žije nyní bezpečně co sou kráčela Vpřed.
Konečně zastíral jen pahorek
kromník v Jernsalérně a vynachazel
se tenkráte, když císařpán na místo ještě poutníkům pohled na posvátné
město.
A divne! dříve nežli císař
podle něho jmenované přibyl, také
mezi čelnými tureckými Velmoži, Pán město uhlídal, byli už židé od
kteří zde císaře našeho s vysokou tud přibyli prvními, kteří jemu hol—
devali. Stojím na skalnatém výběžku,
poctou uvítali.
Stany, z nichžto tabOr .čili le vztyčili obrovský trojbarevny' prapor,
žení se skládalo, byly velmi nád na němž v madarcině čísti bylo
beru a krále Jerusalémského, jímž slova: „Eljen císaři! Eljen Němcům!
Maďarská, moravská a česká. obec
se az posud císařové rakouští nazý ——
vají, úplně důstojny; pro komenstvo židovska“. Tento prapor spolu s pra
však byla prostora příliš těsná a porem rakouským nesli židé před cí
kromě toho nedostávalo setaké vody. sařem až ku prvnímu sl..vnestuému
Protož hnulo se celé ležení časně oblouku, kterýž vystaven byl na vý
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sině, odkndž poutník svaté město (el odebral se také do kapljr svatého
Knds tam říkají) poprvé uzříti může. hrobu. Vchod do ní jest nízký a
Oblouk ten byl ratolestmi olivovými 'ízký a za ním nelze modlícího-se vi
a vavřínovými ozdoben, aby se na děti. Zde tedy neviděn od ostatních
značilo, že pout ta zjednává mír a klcěel a modlil se vznešený pano
slávu Doěed císař pán k tomuto o vník, co zatím vůkol něho zazuívalo
blouku, sestoupil a koně, poklekl na slavné Te Deum. Po více než po
zem a líbal svatou půdu a několik půlhodině vyšel mocnář, ana tvář
minut kleče se modlil. Veškero četné jeho jevila hluboký dojem jeho srdce
shromáždění, kréčejíc za příkladem a vroucný zápal citův, s kterýmiž se
panovníkovým, padlo též na kolena byl modlil.
a setrvalo tak, až císař Pán opět
Navětíviv ještě oltář bolestné
vstal. I samí Turci co průvodci pří Matky Boží a pahorek Kalvarii, ode
tomní, slezli a koní a neodvážili se bral se do rakouského poutnického
přerušiti posvátné ticho, když císař domu, kde se také ubytoval. Posní
se modlil. Samo slnnko, na ten den dav (po jedné hod. odpoledne) na
jasné a hřevné jako sezálibou sedí vštivil veden jsa ctihodným otcem
kvardianem Františkánův ještě jiná
valo na tento slavnostný úkon.
Pak vystoupiv panovník opět na osvétné místa. Odebrav se branou
kůň, jel dále k městu, z něhož o těpanskon přes potok Kidron &do
hromné množství lidu se bylo výhr linou, od nížto v pravo Getsemane
nulo, aby jemu vstříc jdonc, při druhé jest, putoval panovník se svým ko
bráně radostným pokřikem holdovalo. moustvem na horu Olivetskou, kde
Dojev pak právě o polcdnách (dne 9. už posud osm olivových stromů ohra
list.) až ku bráně, kteráž slove Jaff don obehnaných stojí na památku, že
ská., sestoupil opět s koně, aby pěšky zde to místo, kde se Pán a Vykupi
vše] do Jerusaléma. Před branou| tel náš před svým zajetím modlil,
dotčenou stálo veškeré katolické alu-: kde Jidáš jej políbením zradil akde
chovenstvo s biskupem světícím, aby katané jej zajali, aby jej před soud
mocnářc uvítalo. Biskup oslovil jej ;nou stolici nepřátel odvlekli.
vlasky a podav mu kříž ku políheníi
Zpáteční cesta vede okolo tu
vedl jej v slavném průvodu do města“ recké strážnice s malou mešitou, z
a do chrámu svatého hrobu Páně.: jejížto minaretu příjemné vyhlídka
Turecká. stráž činila pořádek při 0 do dálky jest. Místo, kde Christus
hromném nálirnu a nátlaku lidstva. Pain učeuíky své Otčenáš se modlití
Císaře sprovázelo komoustvo iturečtí nči', hrob Lazarův, hřbitov v údolí
velmožové, nad císařem pak nesen Josaíatském., hrob Absalonův, bídná.
baldachýn.
Slavnostně zvonění 3 ves Siloah se soujmenným pramenem,
střelba z děl hlásala světu, že zase studnice Nehemiašova, toť předměty,
po 600 le'tech křestanský císař na které se poutníkům na cestě zpáteční
posvátné místo co poutník přišel. naskytaly. Při každé této památ
Koptové, Melchité rozkolniótí kněží nosti dal sobě mocnář podání ústné
Rekův a Armenův, kteří též některé s ní spojené vyložiti; sam pak na
části tohoto chrámu v držení mají, všelicos své komoustvo upozorňoval.
stáli v předsíni chrámové v nejpěk Obzvláště ale obracel se mírumilov
nějších ornátech a holdovalí koruno ný zrak jeho jednak od hory Olivet
vanému poutníkovi.
ské přes dolinu Josafatskou k Jeru
Přijav císař holdovéní lidí počal, salémn, jednak přes Betanii ku bře
nyní sám holdovotí králi všech králů, hům Mrtvého moře. Když v ko
Pánu světa. Hned při vchodu do monstvu saský diplomat, protestant,
chrámu pokleknuv políbil kámen, na úsměchem projevoval pochybnost, od—
němž tělo s kříže sňatého Spasitele byl ho císař slovem různým a kře
pomazáno bylo, a s toutéž pokorou stana i mocnňře zcela důstojným,
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řka: „Zpylatelé starožitnosti mohou A jaké to pocity ohonzely se v po
ovšem o poloze loho kterého svatého božném srdci jeho!
Po svatých úkonech prohlídl sobě
místa v pochybnostech a na roz acích
býti, co však se hory olivetsk týče, panovník jestě všecky mistnosti chrá—
jistě žádných pochybností nemají, a mu sv. hrobu a pak navrativ se do
zde jest v pravdě až podnes tentýž domu poutnického u Františkáuův
kámen, totéž nebe, tatéž vyhlídka malicko posnidal. Na to prohlídl si
jako za času, kdy Pán a Vyknpitel kláštery a veřejné ústavy, zejmena
naš horu tuto přítomnost-í svou po klášter Františkánův, domy latin
světu.“
ského a armenského patriarchy s klé
Okolo 6. hod. kvečeru vrátil se šterem sv. Jakuba, kostel protestant
vznešený poutník s komonstvem do ský, jenž na místě hradu Davidova
rakouského domu, kde sultan jemu a paláce Herodesova stojí, paki čtvrt
i jeho komonstvu oběd nstrojiti dal, židovskou se synagogou, se školou
poslav k tomu až z Cařihradu skvostné Lamelovou a s nemocnicí Rotšildo
nářadí stolní. Císař pán záhy se o vou, kde všad se od židův císaři
octy prokazovaly.
debral z večeradla do své komnaty, našemu velik
aby dílem si od činul, dílem aby se Tato obec židovs & počíta asi 8000
na příští den p ipravil.
duší a žije skoro výhradně z al
Učinilt slib, že chce v Jerusa— mužen.
lémě u svatého hrobu vykonati sva
Císař rakouský má co kral Je—
tou zpověd a přijmouti tělo Páně. K rusalémský pravo, jmenovati rytíře
tomu se tedy připravoval. I vyko sv. hrobu. Tohoto prava použil také
náno to skutečně ve středu dne 10. císař náš a udělil velekříž tohoto řádu
list. 1869. K tomuto účelu přál svému adjutantovi plukovníkovi panu
sobě císař Pán, aby hned zrána o 7. z Bechtolsheimu, komturní kříž d.
hod. mše svatá jak za něho, tak za p. dr. Bed. Dudíkovi, dějepisci Morav—
jeho říši slonžena byla, při nížchtěl skému, z jehož obšírného vypravo
sám také světsinou komonstva svého vání jsme tento stručný cestopis čer
přijímati. I vyhověno jeho přání; pali, a rytířský kříž dvěma ducho
jelikož ale kapla sv. brobu,'kde mše vním představeným rakouského pout—
sv. se sloužila, jen velmi ůzonnká nického domu, Františkovi Horvatovi
jest a tudíž jen málo osob obsáh a
anovi Rosenbergerovi.
nouti může, tedy museli přiiímatelé
dpoledne (dne 10. list.) učiněn
nejsv. svátosti druh po dmhu do ní výlet do Betléma. rodiště Páně. Cesta
vstupovati, čímž služby Boží přesho tam vedoucí jde Jaňskou branou 0—
dinu prodlouženy. Jaké to asi my kolo krvavého pole, jež koupeno za
ělénky a zpomínky vznikaly a prou třicet stříbrných Jidášových. pak po
dily v srdci panovníkově, ana plotna. příkré skále dolův, což velmi nepří
ktera kryla hrob Páně, ozdobena byla jemnou jest chůzí. Přes to vše ne
drahocennými dary bratra císařova, použil ani císař pan, ani kdo z ko
císaře Mexického Maximiliana ajeho menstva, kromě Beusta, kancléře říš
manželky Karoliny; tolikéž ubrus s ského, silnice, kterouž sultan schvalně
oltáře visící ukazoval erb císařovny ro naseho mocnáře raziti dal. Po
Karoliny, svícny pak a mešná kniha alomounovi nikdo n e j e l z Jerusa
nesly na sobě erb císaře Maximili léma do Betléma; hrabě Beust., ten
ana. Kalich byl darem [Španělského týž, jenž na hoře Olivetské jevil své
krále Filipa il. a zlatá lampa, která pochybnosti o poloze svatých míst,
s jinými lampami na stropě zavěšená byl zase prvním, kterýž cestu tn
dnem a noci zde svítí, jest dar ra vozmo vykonal. Konečně začíná cesta
kouské císařovny Marie Teresie. Jaký býti říjemnější a po dvouhodinné
to dojimavý obraz vznášel se zde jízdě ostihne se k cíli, do posvat
před zrakoma vznešeného poutníka! ného Betlána.
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Místo toto, zvedajíc se na hoře,
za příčinou mnohých stromů olivo
vých a fíkovýcb, které boky její o
zdobuji, velmi přívětivé apokojnč se
zrakům naskytá. Popelavá a smutná
půda u Jerusaléma a. jeho okolí uv

o 8. hod. hnula se karavaua, s kte
rouž moenář cestoval, a v dala se
branou Damašskouna zpáte „ní cestu
do Jaíl'y, odkudž byla vyšla. Jak
církevní tak světští náčelníci města
a nesmírný zástup lidu, jmenovitě
stupuje.zdc štávnaté zeleni, kteráž chudých Arabův a židův, děkujících
tuto dosti dobře obdělané polnosti hlasitě za prokázaná jim dobrodiní,
pokrývá. Mezi chrámy palestinskými, vy rovázeli panovníka našeho před
kteréž původnon tvářnost svou za 111sto. Došed císař na pahorek, od
chovaly, vyniká pětilodní basilika Be kudž ještě jednou možná bylo svaté
tlémská co nejstarší. Řekové i Ar město viděti, obrátil se nazpět! a po
menové jsou spolumajiteli této sva—nořil se několik minut v myělénky
tynč. S kůru
kův sestoupil císař a city, kteréž proudil v srdci jeho
náš s komonstvem do jeskyně Arme— na hrobě Vykupitelověť vroucné díky
nům náležitě, kdež se Pán a Spasi vzdávaje za milosti, jichž se mu na
tel náš narodil. Kámen, hadcem pro—tomto posvátném místě dostalo. Pak
zvaný, bílým mramorem ohrouhený, se šlo dřívější cestOu k Abu—Goši a
naznačuje věčně památné místo toto. odtud do Ramlehu při velikém parnu,
Velmi mnoho lamp na stropě zavě kamž se o 4. hod. po západu slunce
šených osvětluje malou tu prostoru, dorazilo. Zde na pahorku byly už
z jejíhož pozadí chodba dosti dlouhá stany pro karavanu císařskou připra
ale křivá k oltáři sv. Jeronýma, otce veny a pod nimi také většina přeno
a učitele církevního (v Betlémě r. covala; ostatní z komonstva ubostili
420 zemřelébo) vede. S chodbou se v poblízkém klášterku Františ—
touto skalnatou stojí ve spojení též kánském s chramečkem sv. Nikodema
malý sice ale krásně vyozulobcnýchrám : Arimathey, v kterémžto ráno o 7.
sv. Kateřiny, jejž císař Pán rovněž hod. dějepisec moravský Dr. Dudík
tak jako zdejší klášterní školu fran mši sv. sloužil, které také císař Pán
tiškánskou navštívil. Pak vrátil se obcoval. Po snídaní v klášteře do
Opět do Jerusaléma, zanechav všudy jelo se k 11. hodině do Jaffy, kde už
hojných dobrodiní a štědrých almužen. zase lodě na ponovníka a družinu
Ve čtvrtek (dne ll. list.) pro jeho čekali. Císař propustiv milos
blídnul sobě ještě svatyně a památ tivě turecké náčelníky, kteří ho byli
nosti muhamedánského Jerusaléma, sprovazeli, vstoupil při nebezpečně se
totiž mešitu na hoře Moriah, Šala zdvihajících vlnách na lodičku, aby
mounovu stolici soudnou, zlatou bránu se po ní až k veliké lodi přeplavil;
a jiné památné věci, odpoledne pak nebo řekl těm, kteří ho z toho zra
podniknut ještě obtížný výlet k Jor zovali: „Slíbil "sem, že zítra (dne 15.
dann a k Mrtvčmu moři. Okolo 6. list.) budu v ort—Saidě a chci do
hod. na večír došlo sc ku pramenu Eli— stát: slovu svému.“ Po nesmírném
seovu na místo stinné a příjemné, kde zápasu lodičky, na nížto císař jel,
se přenocovalo. asně ráno o 6. hod. dostala se tato přece šťastně ku hlavní
(12. list.) už se opět vstalo a šlo se lodi ,Greifu', na kteréž mocnář sem
nejprvé k Jordánu a pak k Mrtvému do Jaů'y byl přijel. Četní diváci na
moří. Na večír k 6. hod. vrátil se břehu stojící trnuli strachem nad ne
panovník opět do Jerusaléma i roz bcz ečenstvím, ve kterém se císař
dány jsou od něho hojné dary chrá nac ázel, any vlny lodičku náramně
mům ve" sv. zemi.
smítaly, brzo ji do výšky zdvíhajíce,
Dne následujícího !13. list.) ráno brzo ji do hlubiny vrhajíce.
Vyváznuv císař z očitého nebez—
obcoval panovník ještě službám Bo
žím, odporoučeje sebe na další cestu pečenství, poznamenal se svatým
do ochrany Hospodinovy. Na tohned křížem a děkoval Bohu za toto po
61

84
divuhodué zachránění. Okolo 2. hod. stál. Císař pain podal tomuto 62le
odpoledne vytáhly se kotvy velké lodi tému kmetovi přívětivěruku a uvedl
a jelo se dalo ku PorteSaidu, námoř jej do pavilonu. Za 5 minut přijela
skému městu s 12.000 obyvateli, kde císařovna francouzská, provázena jsouc
se dne 16. list posvěcení a dne 17. princem Muratem a dvěma damama.
slavnostně otevření průlivu vykonati Císař pán, šed jí vstříc až k nejniž
mělo.
šímu stupni schodův, po nichž se na

loď velkou vstupuje, podal jí ruku a
uvedl ji do svého salónu vlodi. Ab
del-Kader se odporučil. Návštěva
Válečná lod „Greif“, na nížto císařovny trvala 10 minut, načež
J. V. jel, šťastně za 18'/2 hod. při vznešená společnost císařovny fran
krásné povětrnosti ráno o 9. hod. do couzské ještě korunního prince pru
Port-Saida stihla. Všechny ostatní
sklého
a. —na jeho lodi „Hertě“ navsti
zde stojící lodě uvítaly císařskou loď v1
s hromovou střelbou a z francouzské
Odpoledne o 8. hod. (v úterý
lodi voláno silným hlasem: Vive l' dne 16. listop.) měl průliv Suezský
Empereur! (At žije císař !) i zahrána zasvěcen býti. K tomuto účelu se=
národní hymna rakouská Po zakot verně při ústí přístavu průlivnébo na
vení lodi císařské přijel hned vi—dlouhém nábřeží, 'emuž dán název
cekrál egyptský s velikým komen— „nábřeží Františka osefa“, vystaveny
stvem k lodi císařské, aby mocnáře jsou dva stany kapelné, jeden turecký
našeho uvítal. Po něm přišel k té a druhý katolický. Tento poslední
muž účelu králevic Nízozemský, pak spoléhal na sloupích půlměsícem a
slavný inženýra ředitel prokopání prů palmov mi ratolestmi ozdobených, nad
livu Suezského hrabě francouzský Les nimiž ylo modro—a bílopruhované
seps, po něm členové řiditelství rakou přístřeší, kteréž jen potud dolů vi
ského Lloydu a velká deputace rakou—selo, pokud zapotřebí bylo, aby ve
ských osadníkův vAlexandrii a Egyptě. skové svíce na velkých šesti mosaz
Zatím dojely o 7. hod. ráno v ných svícnoch nastrčené uesbasly. Na.
úterý 16. list. ještě ostatní dvě lodě, prostředku oltáře vynikal mosazný
které komonstvo císařovo vezly, totiž kříž a za oltářem viděti bylo tichou
lod „Alžběta“ a lcd „Gargnano“, kte hladinu mořskou, v níž se jasné a
réžto lodě se blízko císařské lodí mírně hřející slunce obráželo. V prů
Gr<iíh zakotvily. Okolo 9. hod. zvě čelí kapeluího stanu vlály prapory
stovala střelba z děl, že přijela na téměř všech uárodílv a u rostřed nich
lodi „Ai le“ císařovna francouzská spatřili bylo obrovský tít s erbem
a poněva ž brzy na to francouzský Jerusalémským.
princ Murat s důstojníkem francouz
V čas ustanovený shromáždilo
ským na císařskou lod byli přišli, se kolem oltáře četné duchovenstvo.
aby panovníkovi našemu svou poctu v jehož čele stál apoštolský náměstek
prokázali, odvetil to císař Pán ná pro Egypt, monsignor Ciurcia Slav
vštěvou císařovny francouzské na její nostnou řeč činil chvalně známý ka
lodi. Navrátiv se mocnář náš na lcd zatel a nyní apoštolský protonotář,
svou, byl navštíven proslulým náčel monsiguor Bauer. S hlasem vele
níkem Arabuv, Abdel—Kaderem, jenž zvučuým připomínal řečník podivu
16 let odolal přemoci Francouzův a hodné skutky křesťanské civilisace,
potom jat a do Francouzska přive při čemž se nejprv obrátil k vicekráli
zen několik let u vězení držán, ale egyptskému, pak k císařovně fran
od Napoleona III. na svobodu puš: couzské & napotom k našemu císaři
těn se závazkem, aby nikdy více proti & králi, i mluvil spolu o prostřed
Francouzům nebojoval, kterémuž zá cích, které bezděčněku křesťanskému
vazku Abdel-Kadet doposud také do vzdělání vedou.
V.
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„Budiž mi dovoleno, řekl. tvrdili, kteří cíšaře Pána sprovázeli, a vy
že přišla hodina nejslavnější tohoto slanoové vlády ruské, anglické a ra
století. Na tomto místě, kde Asie a kouské, pak dva vysocí rakouští úřed
Afrika se stýkají. shromažďují se níci a několik evropsky oblečených
všechna plemena lidská, aby se dí dám, mezi nimiž princezna Nizozem—
vala na netušené podivuhodné dílo! ská Luisa. lady Elliot-ava a paní ru
U nohou našich viděti provedení pod ská Ignatievová. Pro jiné hosty byly
niku obrovského, průliv spojující dva ještě dva. jiní pěkní otevření stanové
díly světa, což za nemožné pokládáno. vystaveni. Krajina sama, v níž se ta
Lodě všech národů hotoví se prolo slavnost vykonávala, jest velmi pusta,
miíi ohrady, které dva světové díly nejsouc nic jiného nežli pískovina s
od sebe dělily a překonati nejhoršího rozsáhlými bařinami. Věickni evrop
nepřítele člověčenstva a ci
e — ští národové, kteří plavbu mořskou
totiž prostoru. Nebo tomuto nepří provozují, byli zde zastoupeni; naše
teli prulivem tím vzato 2000 mil (o rakouské loďstvo mělo tu tři obrněné
které plavba do Indie východní zkrá lodě a 6 korvet (válečných lodí ma
cena.) Indický ocean a rudé moře jících méně než 26 děl). Okolo 4.
mají nyní toliko jedno korytoa jako hod. odpoledne ukončena celá slavnost
se odekrytí Ameriky za dějepisovou při nejkrásnějším počasí.
Panu Lessepsovi dostalo se té
epochu (dobu) pokládá. tak se od ny
níčka tolikéž iíkati bude: To neh cti, že od našeho V. císaře pozván
ono se stalo 'před anebo po 16. li byl k tabule na lodi Greifu a že mu
stopadu 1869 t. j. před anebo po udělen velký řád Leopoldský. Na
otevření průlivu Snezského.“ Potom večír bylo město Port-Said slavnostně
připomenul řečník i Ferdinanda Les osvětleno a rovněž tak i všechny lodě
sepsa flokládaje, že jako slavně při v přístavu.
pomíná se odkrytel Ameriky, tak ne
Ve středu dne 17. listOpadu po
smrtelné a slavné bude i jmeno Les čala slavnostná plavba lodí průlivem;
sepsovo, a Francie, jejímž on synem účastnilo se v ní 36 lodí ve,čtyrech
jest a kteráž jej v podniku tom vše skupinách. V první řadě byly lodě,
možně podporovala. že na takového kteréž vezly mocnáře, prince, vyslance
syna hrda býti může. Obrátiv se ko a ministry. v d é byly všechny
nečně k našemu císaři děkoval řeč—přítomné lodě válečné, ve třetí parní
ník, že přítomností svou projevil ú lodě soukromníkův s pozvanými host
častenství své v temto podniku a mi a ve čtvrté byly lodě obchodni
vzýval Boha, aby hojné ožehná-ní cké, které za příčinou slavnosti beze
vylil jak na něho samého k na co cla průlivem jely. Okolo 9. hodině
dopoledne vjelo se při jasném nebi
lou jeho říši.
Ku konci zavzněla slavnostná„ a mírném teplu do průlivu, kterýž jde
střelba z děl a započala hudba zu nejprvé v přímém směru a ve stejné
avův, kteráž ůl hodiny trvala. Vi šířce, potom však u stanice El-Fer—
cekrál egypts
(muhamedau) obc-1—dane se skoro o polovičku posavadní
val s oběma synoma svýma slavnosti, šířky zužuje, což ode znalcův za
kteráž ukončena s Te Deum a s po chybu se pokládá, kteráž prý pod
žehnáním Pro vznešené hosti vysta—statné opravy vymáhá. Průliv jde
také bývalými jezery a několika kři—
ven stan
překrásný
spoléha—vlnami. Začátek jeho jest u Port
jící
(kios ) na
Zdesloupech
seděla císařovna
Saidu
a konec u města Suezu, což
írancouzská, jí v pravo náš císař Pán,
v levo korunní princ pruský, pak princ asi 84 mil mořských obnáší, kteréž
Nizozemský, princ Hessenský a princ za 17 hodin při první velmi zdlou
Murat
havé plavbě nražeuy byl). Prvého
V dmhé řadě seděli Abdel-Ka dne (17. listop.) jelo se jen ke sta
der, naši 'pp. ministrové rakouští, nici Ismailii, kde nové soujmenné
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město se zvedá., počítající asi 4500 listOpadu) byly jmeniny císařovny ra
obyvatelů, ponejvíce evropských, mezi kouské Alžběty; ročež ohcoval cí
nimi 800 ltakušanův. Vicekral
pt sařský manžel jeji, který se v nocj
ský jel napřed, aby vznešené osti, na velkou lod byl navrátil, rano mši
svaté, které se na lodi při dříve lí
až
do Ismailie
uvítatidorazila
mohl. čeném oltáři sloužila. O polcdnách
Okolo
5'/, hod.dopžujk
večeru
sem lod Greif, které našeho panov jela lod císařská, jakož i ostatní velké
níka vezla a byla ode tří egy takých lodě asi na 4 hodiny novým průli—
lodí a od batterií na břehu ělovou vem dálc & zakotvily se u majáku,
střelbou pozdravena. Hodinu dříve kde průliv dvěma hořkými jezery jde,
přijela lod francouzská s císařovnou, která. totiž na březích svých mnoho
kterouž panovník nás po příchodu do hořké soli mají. Po zakotvení lodí
Ismailie navštívil, ana pravě ještě na učinil korunní princ pruský císaři
palubě lodi své byla. Na večír bylo našemu návštěvu, kterouž tento po
celé město Ismailie osvětleno a také obědě hned odvetil; a poněvadž frau
z lodí vystupovaly raketya jiné slav couzska loď, na níž císařovna Eugenie
nostně prskavk . Z pevnozemí zazní byla, slavnostný ohňostroj na počest
vala hudba a ylo slyšeti píšťaly a jmenin císařovny naší učinila, neo
bubny; nebo konala se zde národní pominul císař náš i císařovnu navští—
slavnost, ku které i císař Pan se viti a spolu z lodě panovníka našeho
vodpovédíno lodi francouzské ohněm
svým komonstvem se dostavil.
Druhého dne (18. list.) 0 desíti řeckým a francouzskou národní hy
hodinach dopoledne přijel na hlavní mnou. Na večír se vzduch poněkud
lod, na níž císař Pan v noci spal, ochladil.
Dne následujícího o 7. hod. ráno
vicekrál egyptský, aby zde opět moc
naře našeho uvítal a k navštívení mě vytáhly se opět kotvy a lodě plavily
sta Ismailie pohídl. Skutečně odjel se dále průlivem, aby poslední kus
také panovník nás s komonstvem na jeho ještě urazily. Jelo se přímo a
malých lodkach ku břehu o 2. hod. dostihla se k cíli t. j. do Suezu, kde
odpoledne a jel spolu s císařovnou už moře rudé začíná, 0 11% hod.
francouzskou v nádherném čtyrspřež před polednem. Město Suez, počíta
ném vozu městem, kde obyvatelstvo jící asi 20.000 obyvatelů, zvedá se
slavnostně oblečené je čekalo a hří—u paty hory Gebel Attaky při zálivu
mavým radostným voláním pozdra moře rudého a má jak pro zdraví
vovalo. Vo'sko egytské tvořilo před tak pro obchod velcvýhodnou polohu.
vnitrcm —msta špalír. [ slavnostna „Proto se zde také mnoho Evropanův
brána byla pro vznešené hosty v sta— usadilo, chtíce kořistiti jednak z vý
vena a sice hned na břehu, k u muž hod, které skytá odtud vedoucí že
hosté ti přistáli. Poněvadž obyvatel leznice do Kahyry a do Alexandrie
stvo města jest pone'více katolické, v Egyptě, jednak z výhod, které sky
vystavěl mu Lesseps ké pěkný ka tati bude nový průliv Suezský.
tolický kostel. [ škola zde zařízena,
Hned jak císařské lod sem při—
v nížto jen frančina jakož vůbec zde razila, uvítali nejvyšší úředníci vice—
v městě a v okolí vládne. I špitál krále egyptského opět zde císaře Pana,
jest zde vystaven, v němž milosrdné kterýž po tomto uvítání neobmeškal
sestry ošetřují nemocné, chtíce co telegram poslati do Solnohradu Její
nejdříve i školu dívčí a sirotnici za císařské Výsosti nejvznešenější ma
raziti. Okolo 10. hod. na večír ustrojil teři své, pak telegram do Gódólló
vicekrál ve svém paláci vznešeným císařovně, dévaje jim zprávu, že cíle
hostům a jejich komonstvu, kteréž cesty své šťastně dosáhl. Pak na
při vjezdu do města jich na koěérech vštívil korunního prince pruského a
následovalo, slavnostný bal, při němž císařovnu francouzskou, aby se zde
panovníknéěaž do 1. hod. v noci zůstal. s nimi rozloučil, an tito '
ce
Z jitra'lnásledtúícího dne (19. stami se nazpět bráti hodijinými
ali.
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Ostatně podotknouti mushe, že ského, Nubar paša, jenž císaře našeho
průliv ten. ač obrovské a podivu sprovázel, ulomil ze stromu toho ra
hodné to dílo, má ještě mnoho vad, tolest, dal rychle z ní křížky zho
obzvláště pro velké lodě, a že se o toviti, aby císařovně a korunnímu
jeho zdokonalení ještě několik let princi našemu na památku z E pta
bude muset pracovati'. Přes to vše věnovány byly. Ve staré Kah e 0
získal sobě hlavní odnikan a pro—hledal panovník náš také kamenný
voditel tohoto díla erdinand Lesseps slou s mnohými čarami, jemuž Ni
nesmrtelné zásluhy. Proslulý Fran— lom r říkají, an k tomu slouží, aby
couz tento jest synem hraběte Ma naznačoval míru, kterouž voda Nilu
tiáše z Aseversu ve Francouzsko, roste, ježto rozvodňujíc se Egypt zú
kterýž prvním byl zástupcem vlády rodňuje. Dne 24. listop. zajel sobě
francouzské v r. 1788—1801 v B—panovník s komoustvem na koních
yptských krá.
gyptě. ] synovi jeho p0přáno si zde ke hrobům star ch
vavřínův vydobytí, jednak když v r. lův a k pyrami ám.
ne 25. listop.
1831—1838 v Kahyře francouzským odebral se mocnář náš po železnici
konsulem byl, jednak a sice nejvíce do Alexandrie, počítající asi 200.000
plánem svým o spojení rudého moře obyvatelův, z nichžto dobrá třetina
se středomořem prostředkem průlivu; jest tam francouzská. Ohlédnuv i zde
Lesseps byl plán tento r. 1854 dne všechny památné věci vydal se dne
15. listOp. vicekráli egyptskému, Mo 26. list. 0 3. hod. odpoledne na lodi
hauied-Saidovi, zcela vypracovaný Greif, která už ve zdejlím velmi pří—
předložil a nyní “ej po přemožení ne hodném přístavu naň čekala, na cestu
sčíslných překáže od 26. dubna 1859. zpáteční. ] jelo se okolo ostrova Kan
kde peprvé rýěem do země bodnuto, die (Krety), okolo břehů Morejskýcb,
až do 17. listop. 1869 šťastně usku mezi ostrovy Cefalonií a Ithakou, až
tečnil. Asi 40000 lidí pracovalo zde se přišlo k ostrovu Korfu, kde císa
ustavičně, při čemž jim 8000 vel řovna naše 1861 k zotavení svému
bloudů a 12.000 mozků sloužilo. uě'aký čas bydlela. Sem přistanula
Greif o 2. hod. v noci na den
Zdélí průlivu toho obnáší 83 mil !
mořských aneb 21 našich mil. Vý 30. list0p. a císař Pán vystoupiv ráno
lohy na stavbu jeho páči se na 404 při neklidném moři na břehuavětívil
miliony, které na větším díle posky letohrádek, kde císařovna v dotčeném
tlo Francouzsko a vicekrál egyptský. roce pobyt svůj měla. Prohlíduuv si
Po této slavnosti odebral se J. V. panovník tento v krásné poloze sto—
císař náš dne 20. listop. po železnici jící letohrádek, odebral se opět o 4.
do hlavního egyptského města Ka hod. odp. na led vzav ssebou velkou
hyry, kamž o 11 hod. v noci dojela kytku ze svěžích květin, kterouž pro
kule v carevně krásném paláci vice něho rakouský zde usedlý zahrad
krále egyptského, v Džesirehu, se u ník uvil. Po velmi nebezpečné plavbě,
bytoval byv od dotčeného vicekrále ano moře se nyní bouřilo, doplula
k tomu vyzván. Druhého dne po mši lod' císařská přece o 7 hod. ráno v
svaté. kteréž císař Pán v katolickém pátek dne 3. prosince 1869 stastne
chrámě Kahyrském obcoval, shlédnul do přístavu Terstského, kde už před
si všecky paxuátnosti tohoto ohrom seda ministerstva hrabě Taall'e, úřed
ného města, počítajícího asi 300.000 nictvo a nesčíslné množství lidu cí
obyvatelů, mezi nimiž přes 20.000 saře Pána očekávalo, rsdujíc se ze
křestanův jest. Mezi jinými památ šťastného návratu jeho a projevujíc
uostmi navštívil císař Pán také strom svou radost hromovým ,Vivat“ vo
Marianský, prastarou snkovatou like láním. Radost ta dovršena tím, že
morvu, o níž se vypravuje, že Panna odpoledne o 4. hodině i císařovna k
Maria na svém útěku do Egypta pod uvítání vznešeného chotě svého po že
Mat. Procházka.
ní odpočívala. Ministr vicekrále egypt— leznici dojela.

České korunovační klenoty.

Kterak přišly jednotlivé království
a země monarchie naší v držení
jasného rodu Habsburského?
Jsou mnozí lidé, kteří myslí, žejpodatatě vniterné nějaké věci poro—
císařství Rakouské najednou povstalo'zuměti, musíme bádati po původu
v tom rozměru 3 v té velikosti, kte-„jejím musíme sledovati zá.n:dek,vzn1k,
rou nyní má. Jest to jako s každou vývoj její, musíme pozorovati, kterak
věcí, která se nám co skutečná. pod-;vzrůstala, se rozšiřovala, na sebe
stata před oči staví: vidouce tu věcbrala aneb se umenšovala, až konecne
před sebou co zjev ve světě hmotném dosáhla formy tě. v které ji před se—
neptame se po původu1 neptáme se,_bou apatřujeme. Poznáme-li na ta
kterak se počala, vzrůstala a se vy—kový apůsob pravou povahu věci, pak

víiela, a jsme spokojeni, když jentaké poznáme, čím ona su liší od
očima na tu věc patříme, poněvadž ředmětů jiných a nabudcmc vědo
víme, že to, co ve skutečnosti jest, také; omosti o všech poměrech, v kterých
má. právo, aby bylo a trvalo do vůle ona postavena jest a kteréžto na další
Boží., Avšak
. takové pouze zevnějšípo-ije'í
.. .| J. trvání a v'vo'
Y J rozhodný vliv
zíranl na z_|evy, které se nám ve svete mají. -—
hmotném naskytují, nepostačuje ni—
Takovým zjevem mezi státy Ev
kterak, abychom pravou povahu věcí:ropekými jest také císařství Rakou
seznávati apojímati mohli; chceme-li ské čili monarchie Habsburská, _t. j.
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onen souhrn království a zemí, které šímumj brž kdj'žstavové Ceěti a Uhr-rští
nyní pod žezlem jasného rodu Habe-' r. 152? arciknížete Ferdinanda za krále
burského s jeny jsou. Tyto králov—Esi vyvolili, vyhradili si samostatnost
ství a zem , které nyní 11.334 kva-l obou království a uznávali jen toho
dratních čili čtvercových mil obsa—za krále svého, který mimo to byl
hují, nedostaly se najednou v držení 'erciknížetem Rakouským, vévodou
rodu panujícího, nýbrž jen poznenáhla 'Štyrským atd Nemůže li se tvrditi,
během šesti set let. aniž rod týž. do—že r. 1527 bylo království České při
sáhl všech zemí na stejný spůsob, :pojeno ku království Uherskému, tím
nýbrž jednu právem dědičným, dru 'méně se může tvrditi, že království
hou dostal svobodnou volbou sta
České byla
připoěiena
malémunebo
arciknížectví
Rakousk
mu.
vův, třetí dobytím válečným atd., aniž kUherské
Všechy země naší říše ma'í ovšem
pak
podržel
všecky
země,
které
mu
v do ách rozličných náležely, nýbrž střediště. ale tímto střediš 111není,
některé z nich odloučeny byly za jak již řečeno, malé arciknížectví Ra—
rozličnými příčinami. Tento vznik, kouské, nýbrž jest jím rod panující.
vzrůst a celý vývoj říše Habsburské Jako p'anety okolo slunce jakožto
chceme nyní vylíčiti čtenářům Mo střediště svého obíhají, při čemž ale
ravana, aby poznali, kterak naše milá každá planeta svůj samostatný život
vlast se stala článkem říše té a kte zachovává, taktéž jest středištěm všech
rak Rakousko vůbec dostoupilo po království a zemí Rakouské monar
stavení toho, které nyní mezi státy chie rod panující a každé království
a každá země zachovává. svou samo—
Evropskými zau'ímá.
Tu však predevším podotknouli statnou bytnost.
Příčina, pro kterou rod Habs
musíme, že jest to mylný náhled těch,
kteří se domnívají. že, když nějaké
burský.
statkř své
ve Švýcar
měl,')který
v držen
nynějšího
arci
království nebo nějaká země nová v sku
držení rodu Habsburského se dostala, knížectví Rakouského se dostal, byla
toto královsiví nebo tato země sespojila tato. Vévodství Rakouské, kteréž Ba
s těmi zeměmi. které rod onen v tu
dobu držel. Tomu není tak, nýbrž ') Odkud vlastně původ rodu Habs
země nová zvolila si sice rod Habs
burského odvozovati se má, posud
není na jisto postaveno; někteří
burský za pána, avšak nevzdala se
tomu chtějí, že praotcem rodu toho
nikoli samostatnosti své, aniž sply
nula s těmi zeměmi. které toho času
jest Etika, vévoda Alemanský ,
čímž by rod Habsburský byl stej
byly majetkem panujícího rodu, v
jeden celek. Středišlěm, vůkol kte—
ného původu s rodem Lotary'nským,
který za Marii Tcrcsii opět a Habs
rého se království a země, jc—žnj.ní
monarchii Rakouskou činí, seřado
burky se spojil. Jmeno, kteréž nyní
vede., Habsburg, obdržel rod ten
valy, nebyla tedy snad nějaká země,
od hradu Habsburg (llnliichtsburg),
u_vlirž středištěm tím byl rod Habs
biuský, kterýž postupem časův pan
který vystaven byl na výšině u Ar
ství v jednotlivých královstvicha ze
gavy ve Svýcařlch od biskupa Wer
nera. Btmsshnrského, jenž z rodu
mích nabyl. J soutlsiceněkteří dějepisci,
kteří rozšiřují mínění, ze kmenem říše
Hahah. pocházel. Habsburkové do
Bakonské, jest u_vuéjšíarciknížectví Ra
byli rozličných panství ve Svýca

kouské, vůkol kterého ostatní králov
ství a země během šesti set let se tako
řka nasadily; avšak takové učení jest
úplně mylné; neb tak mocná k, př. dvě
království, jako bylo království Čeká
&Uherské nebyla zajisté připojena k ar

ciknížcctví Rakouskému mnohem men—

řích, tak že v době té, když Ru
dolf z Habsburk“ císařem něme—
ckým volen byl, drželi v zemi té

území Turgnveké, Argavnkč, města
liucern, Glnrus, Cug. hrabství Ky
burské, Lcnclmrskě, lindenské &
tak zvaná města lesní (Waldstitdte).
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henhurgové drželi lénem od německé po smrti otci.—větaké

rísařom něme

'r_íše.která jim také r. 1192 vévodství ckým se stal, vešel v plné držení
Stýrské a r. 1245 také vévodství Kra-|celého vévodství Rakouského, Štýr
jinskó v léno dala, ztratilo panujícíiského a Korutanskéhof') Vévodství
rod, když r. 1245 poslední Baben-iKorutanské však r. 1286 odloučena
horg v bitvě proti Uhrům padl a jest od držení Albrechta; císař Ru
mužských dědiců po sobě nezůstavil.]dolf totiž chtěv se odměniti hraběti
Vedle prava manského měla vévod-iTyrolskému, Menhartovi, za. pomoc,
ství Rakouské. Štýrské a Krajinské kterou mu tento proti králi Otaka—
Opět padnonli k říši německé, která rovi poskytnul, dal Korutany Men
je pak novým manům v léno datilhartovi v léno; ustanoveno ale při
mohla. Avšak v Němcích panovalmtom, že, kdyby rod hrabat Tyrolských
tehdáž mezivládí (interregnum), ne- po meči vymřel, vévodství Korutan
bylo císaře, který by svrchovanou ské zase na rod Habsburský spad—
moc říše byl vykonával. Té příleži nouti má.
tosti užili okolní sousedé, aby země
Do r. 1335 nenabyl rod Habs
panujícího rodu zbavené sobě při burský žádného území v těch kraji
vlastnili. Uherský král Bela dobyl nách, které nyní Rakouskou monar
Sly'rska, vévoda Bavorský, Ota, ú chii činí: za to však dosáhl několik
zemí nad Enží. Když ale mohutný krajin v říši jmenovitě markrabství
král Ceský, Přemysl Otakar Il. s Burgavské (r. 1291), tak že rod ten
Marketou, sestrou po posledním Ba při smrti Albrechta I. (1308) kraji
henbergu se zasnoubil a ve vévodství nami 1226 čtvercových míl obsahu
Rakouské s přivolením celé země se jícími vládl. Za Albrechta Il. odtrhly
uvázal, vypudil Uhry ze Štýrska mocí se sice lesní města Švýcarská3) z
válečnou, a nabyl mimo to také Ko držení Habsburského, za to ale zí—
rutanska a Kraiinska. Země ty držel skal r. 1324 sňatkem hrabství Pflrt
král Český v pokoji do r. 1273. Když ské') & r. 1326 anství Kyburskéi').
pak toho roku Rudolf, hrabě Habs
Znamenitý v ak přírůstek k ze
burský, císařem německým volen byl, mím svým získal rod Habsburský
žádal na králi (leskem, aby tento v dalším postupu čtrnáctého stoleti.
právo své k zemím, které dříve Baben Jakož r. 1283 vymíněno bylo, že vé
herkové lénem drželi, na sněmu říš
2) Vévodství Krajinská tehdáž mile
ském dovcdl: když však Otakar II.
k roku od císaře ustanovoném se ne
želo částečně ]: Tyrolsku částečně
]: hrabství Goriclrému.
stavěl, dán jest. v kletbu od císaře a
3)
Byly to: Reinfelden, Seekingen'
Kuríirstů. Král Český důvěřuje v moc
Imufenburg a Waldshut, které na
stu nechtěl ani následkem kletby
Rýně leží.
říšské země ty vydati a císař spojiv
se s Uhry počal válku proti němu & ') Na hornímRýně; obsahovalo 167g
mil a činilo francouzský departe
svedl bitvu na poli Moravském, kte
ment „horního Rýna“ Jmeno mě
rouž král Otakar II. dne 28. srpna
r. 1278 i zároveň život ztratil.
sta v tomto departementu la Fc
rette zachovalo v sobě starožitné
Dobyv mečem zemí Rakouských
jmeno „Pfirt“.
jal se císař Rudolf území dobytá opět
5) Hrabství Kyburské leželo v Curis',
s říší německou spojiti a dal 5 při
volením kuríirstův na říšském sněmu
ském kantoně ve výcařích; nynl
leží v okresu Winterturském. R.
v Augšpurkn dne 27. prosince 1282
1384 zastavil rod Habsburský toto
vévodství Rakouské, Štýrské a Ko
hrabství, neziskavši ho více leč na
rutanské synům svým Albrechtovi a
krátkou dobu (1442—1452), tytul
Rudolfovi v léno; r. 1283 však byl
však 11th Kyburských vedou
Rudolf za podíl svůj v léně tom od—
Habsburkové posud.
škozen a bratr jeho Albrecht, který
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vodství Korntauské, kdyby panující Hohenock-skof—ho a Smurberg-ského,
v něm rod po meči vymřel, zase na načež hrabě Hugo z Montfortu o
rod Habsburský padnouti má, tak se statok r. 1525 arcivévodovi Ferdi
skutečně stalo; když totiž r. 1335 nandovi ponechal.
Mimo Tyrolsko nabyli Habsbur
poslední vévoda Korutanský a zaro
veň hrabě Tyrolský, Jindřich, bez kové v čtrnáctém století také ony
mužských potomků zemřel, dáno jest částky Krajinska, které k hrabství
ono vévodství (180g mít) od císaře Gorickému náležely a mimo to h:e
Ludvíka Bavorského domu Habskur děti si také pojistiti posloupnost v
skému v léno, v něž se oba bratři Gorici samé učinivše smlouvu o dě
Albrecht a Ota uvázati. Tyrolsko dictví s hrabaty Gorickými r. 1361,
však zůstulo dceři Jindřichově, Mar která v r. 1486 obnovena byla a je—
jížto následek byl, že když poslední
kétě příjmím Hubaté.
Tato Markéta Hubatá vdána byla hrabě (řorický, Linhart r. 1500 bez
v prvním manželství za Jana, bratra dětek umřel, hrabství na Habsburka
císaře Karla IV.; když pak manžel Maximiliana ]. padlo.
Jiný důležitý přírůstek získali
ství to s přivolením Papežovým roz
vedeno bylo, dostal Jan od bratra Habsburkové tím, že město Terst v
svého markrabství Moravské v léno, jich držení sedostalo. Město to msjíc
Markéta však vdala se za Ludvíka výtečnou polohu na moři Jaderském
Braniborského. Jsouc v druhém man—nemohlo většího rozvoje dosáhnouti,
želství učinila Markéta roku 1363 protože jeho sousedé ustavičně o pan—
smlouvu s vévodami Hnbsburskými ství nad ním usilovali; brzo je držeti
v ten smysl, že tito, kdyby manžel Bonatčane. brzo patriarcha Akvilsjský,
její umřel a syn její Meuhart žá brzo markrabí 'Friaulstí. Terštané
dných potomků po sobě nezůstavil, chtějíce uniknouli dalších potyček se
nápadníky hrabství Tyrolského se sousedy nabídli r. 1381 vévodovi Le
stati mají. Když pak manžel Mar opoldovi Rakouskému území své, což
ketin r. 1361 a syn její Menhart r. tento r. 1382 přijal a městu všecky
1363 bezdětek umřel, přijal Rakou svobody a práva potvrdil.
Takto spatřujeme, že během asi
ský vévoda Rudolf IV., který první
se začal jmenovati arcilmížetem, hold sto let (l2Ř2—l382) rod Habsburský
od Tyrolanů a pohnul Marketu, že dovedl panství svérozšířiti v zemích,
ona mu ještě za svého živobytí správu které v sousedství vévodství Rakou
a panství T 'rolska odstoupila. Ty ského položeny jsou. tak sice, že
rolsko tehdáz ovšem nebylo té roz—panství Habsburské při smrti vévo-Iy
sáhlosti jako jest nyní, nýbrž bylo v Albrechta Ill. 1915C| míl obsaho
něm více neodvislýcb panství se.zvlášt— valo. Avšak nebyly to krajiny se
ními od hrabat Tyrolských neodíis stejným obyvatelstvem a se stejnou
lými pány; Habsburkové však přiči správou politickou; v jižném Tyrol
nili se k tomu, aby poznenahlu tato sku byli již tehdáž Vlachově, Gorice
panství zakupovali u je k hrabství pak, ijiusko
a jižně. cást Koru
Tyrolskému přivtělovali. Tak koupil tanska & Štýrska byly za dobyté
vévoda Leopold r. 1373 kus území více slovinské než 'sou nyní. Ale ani
jižného Tyrolska okolo Valsugany, v těch zemích Ha sburskýcli, které
kteréž potud vévodům Padovanským Němci takořka výhradně obydleny
náleželo. r. 1375 zakoupil od hra byly, nebyla stejná. správa politická,
běte Rudolfa z Montfortu hrabství ani tatáž ústavní řízení Kazda země
Feldkircb-ské, r. 1384 od Albrechta Spravovnla se zákony svými a oby
z Werdsnbergu území Bludenc-ské a čeji starodávnými a piuévudž zemím
arcivévoda Zykmund koupil r. 1451 starodávná ji.-h správa politická zu
od manžela hraběnky Alžběty z Mont stavena byla, vpmvily Sc snázeji do
fortu polovic hrabství Brcgenc—ského, změny o<ob pauovničích. Tyrolsko &
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Štýrsko k. př. nepřispívaly ničím ku rou pak rod Habsburský vešel v dr
správě vévodství Rakouského, nybrž žení Nizozemska. Syn Maximiliana l.,
odváděly jen tak zvané regalie t. ,i. Filipp, zasnoubiv se r. 1496 a Je
důchody vyhražené. osobě panovničí hanou, dědickou království Spaněl
pánům svým. Takto činila každá ského, nabyl nároků ku království to—
země o sobě celek & okolnost ta jest mu,jež se skutečně jeho synovi v držení
příčinou, že, když členové rodu Habs dostalo. Když pak Karel na císař
burského na více linií se rozvětvili. ství německé povýšen byl, odstoupil
dělení území a krajin, kteréž jedno bratru svému Ferdinandovi starší ze
tlivcům přijíti měly, se žádnou obtíží mě Rakouské t. j. arciknížectví Ra
spojeno nebylo. Vždyt každá.země byla kouské, Štýrsko, Tyrolsko, Korutany,
o sobě zřízena, měla své zvyky a Krajinskp, Gorici atd., sám pak si
obyčeje právní, měla svou veřejnou zůstavil Spanělsko 3 Nizozemsko. Tak
správu a změna v OSobě panovníka Opět rozvětvil se rod Habsburský na
nečinila žádn ch převratů. Hned po dvě linie: Rakouskou a Španělskou.
smrti Albrec ta H[. (1395) učinili která r. 1700 vymřela. Rozumí se ale
princové rodu Habsburského smlouvu, samo sebou, že paně'sko izemě Ra
vedle které se zřídily dvě linie pa kouské zůstaly od sebe úplně neod
nujícího rodu: rakouská a štýrská. vislými.
Rakouská linie obdržela obě vévod
Důležitější však události, nežli
ství Rakouské pod Enží a nad Enží. nabytí Španělska, bylo to pro rod
Štýrská pak, které mimo zbytky pan Habsburský, že arcikníže Ferdinand
ství Habsburského v Elsasích a ve [. na království České a Uherské r.
Švýcarsku Štýrsko, Korutansko, Kra 1526 volen byl. Tím vlastně získán
jinsko a Tyrolsko přiděleny jsou. Li pevný zaklad moci domu toho a na
nie Štýrska však rozdělena opět na těchto dvou královstvích spočívají
dvě tím, že Tyrolsko přiřknuto bylo posud podmínky velmocenského po
nejmladšímu bratrovi dílnému Be stavení rodu Habsburského. Během
dřichovi, tak že rod Habsburský se času pozbyl rod ten všecka svá pan
roztřídil na linii Rakouskou, Štýr— ství v Elsasku, Švýcarsku a v Něm
skou :: Tyrolskou. Kdgž linie první cích, pozbyl i r. 1713 království Špa
Ladislavem Pohrobkem r. 1457 vy nělského, pozbyl i Nizozemska a
mřela., nvázala se ve vévodství Ra krajin Vlašských. ale velmocenské po
kouské Štýrska linie, která hrabství stavení jeho nebylo tím otřásáno, je
Cělské ke Štýrsku připojila, když hra likož dvě tak velká. království, jako
béci ten rod zavražděním Oldřicha (v České a Uherské, postačují, aby pa—
Bělehradě r. 1456) vyhynulý) Když uujícímu rodu vždy Skytaly vydat
pak také Tyrolská linie vévodou čili ných prostředků k rozmnožení moci
arciknížetem Zykmundem r. 1496 vy a slávy jeho. Poněvadž pak obě krá
mřela, spojen jsou zase vsecky země lovství mají pro monarchiiHabsbur—
Rakouské po žezlem jednoho panov skou ohromnou platnost a důležitost,
níka, Maximiliana l., jenž k manželství míníme aspoň poněkud podrobněji vy
pojal Marii z Burgundu, skrze kte psati, na který spůsob v držení Habs
burkův se dostaly.

Od krale Otakara [[ počínajíc
6) Rod hrabat :: Cěle, pochází od svo
bodných pánů ze Sonnccku, kteří spatřujeme. že snaha panovníků če
na Cěli sídleli; r. 1339 povýšeni škých a později rakouských a uher—
jsou páni ze Sonneclm na. hrabata ských směřovala k tomu, aby země
z Cěle, kteréžto město hlavním jich české, uherské a rakouské pod že
sídlem bylo.
wanna

Barbara., dcera ller— zlem jelnoho mocnářo spojeny byly.

hraběte

z Cčh—byla

želkou císaře Zykmunda

Lucemburského.

mun— Vid

mc vtom

řízení prozřetelnosti

& rodu Boží, že myšlenka takového spojení

v zemích těch vznikla.

Již zhoubný
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vpád Tatarův (1242) do Eerpy, při kral Ceský Karel [V., měl takové
kterém Morava, Rakousy a Uhry spojení na zřeteli a protož učinil, r.
hrozně zpustošený byly, mohl býti 1364 s vévodami Rakouskými smlouvu
příčinou, aby země ty více se sblí o dědictví, vedle které rod Lucem
žovaly a myšlenka ta, ač také vtom burský a Habsburský, který druhého
snaha po rozšiřování panství se strany přebyl, po něm děditi měl.
Důležité udalosti, které ku spo
panovníků veliký vliv měla, zjevuje
se ob čas v historii těchto zemí, až jení nynějších zemí Habsburských
konečně v život vešla právě v době vedly, staly se na sklonku čtrnáctého
tě, v které největší nebezpečí od sve století. Zykmund, syn Ísaře Karla
řepýcb Turkův hroziti počínalo. Jest IV. a tudíž bratr krále eškého Vá
to, jakoby země byly vedeny vnuk clava IV., pojal za manželku první
nutím prozřeteln0stl, aby spolek uči (1385) dceru uherského krále Lud—
nily proti nepříteli křesťanství a tudíž víka, jmenem Marii (1- 1392) a. byl
i osvěty a mravnosti; po tři sta let sám pak 1387 na krále Uherského
vcházely Čechy, Uhry a Rakouské ze konmován. Byv tak králem uher—
mě v užší styk bud všechny tři země ským snažil se také po smrti bratra
na jednou, buď jen několik z nich, svého Václava IV. (1419) nabýti krá
tak že postupem časů lidé v nich lovství Českého; avšak beuře Tábor
řivykli myšlence býti spojeny pod ské byly příčinou, žc teprv r. 1436
zezlem jednoho vladaře za příčinou v království platně se uvázati mohl,
společné obrany proti nepřátelům ze ač již od r. 1417 v markrabství Mo
ravském za pána uznán byl. Když
vněšším.
jádrem
my
lenky Tot
té, jest
kterouhlavním
obyčejně
nyní pak r. 1437 Zykmund zemřel, dědil
nazýváme ideí státu Rakouského: po něm zet _ebo Albrecht arcikníže
spojení zemí, které o sobě nebyly a Habsburský, který z linie Rakouské byl
to odolati nepřátelům zevnějším, jak a dceru Zykmunda, Alžbětu, k man—
to bývalo až do sklonku 18. století, želství měl. Tento Albrecht byl již r.
anebo nyní, kdež spojením zemí těch 1423 za pána Moravy uznán a stalvse
má se zachovati slabším národnostem po smrti Zykmundově králem Ce
bezpečný útulek, aby vydány nebyly ským a Uherským, tak že mimo ar
v ěanc národům mocnějším a násil eciknížectvl Rakouské země České a
ným. Jakož však žádná veliká my Uherské pod žezlem svým držel.
šlenka nevchází v život skutečný na Když pak r. 1439 umřel, přešlo dě
jednou, nýbrž postupem časů jen k dictví na Syna jeho Ladislava, který
platnosti se prodírá. auat zápasili několik měsíců po smrti otcově se
musí s rozličnými překážkami i tak narodil a proto v dějinách „Pohrob
též idea státu Rakouského jen po kem“ sluje. Když let svých došel,
mnohonásobných přípravách a poku přijat jest za krále Českého a Uher
sech v historii se vtělila a ve skutek ského, tak že Opět těmi zeměmi vládl,
uvedena byla.
jako otec jeho Albrecht. Zdoby jeho
K takovým pokusům připočítati však sluší vytknouti jednu udalost,
slušno panství krále Otakara nad Ita z které úplně jasně poznati lze, že
kouským, Štýrským a Korutanským země, které nyní Habsburskou mo
vévodstvím, rovněž to, že po zavra narchii činí, nikterak se nevzdávaly
ždění posledního Přemyslovce (1306) svých práv a svých vlastních zákonů
Habsburský Rudolf o to usiloval. tím, kdyžjsi arciknížete Habsburského
státi se králem Českým; ač v krá za pána volili. Stavové Čech židali
lovství se uvázal, přece v něm se totiž na mladém králi Ladislavovi r.
neupevuil, jelikož již r. 1307 ze 1453, ,aby země Rakouská byla při—
mřel. Nicméně vsak nevymřela snaha pojena kukrálovství Českému“; král
panovníků Rakouských a Českých po skrze rádce své dal jim na to vyhý
spojení jejich zemí, jmenovitě slavný havou odpověd a nepřišlo ovšem k ta
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kovémn p ři p oj e uí Rakouské země štýrskou Habsburkův. Ale,jak svrohu—
ku království ' skému, poněvadž Ra dotčeno, snaha po opětném spojení
kušané sice nic proti tomu neměli, Zemítěch nevyhasla; král Jiří, jemuž
aby arcikníže jich přijal korunu 'o málo rovných bylo v bystrém prozí
skou, proti tomu ale rozhodně se o rani do budoucnosti, dobře věděl, že
přeli, „aby země Rakouská ku králov udalosti, které za. Matyáše Korvína,
ství Ceskému připojena byla. Ra který Moravy a blezska se zmocnil
kousy nechtěly tedy býti jako při a obě země od koruny České odtrhl,
věšky království Českého a tím méně na další postavení koruny té zhoubné
tedy-ny í tvrditi lze, že velké krá. působiti mohou, kdyby se nepodařilo,
lovstvi eské (měvši tehda přes2000E| obě komuny i Ceskou i Uherskou na.
mil) anebo ještě větší kralovstvi U hlavě jednoho panovníka spojiti, uči
horské k Rakouské zemi připojeny nil ku takovému o čtnémn spojení
byly. Obě království vzaly si 'en důležitý krok. Ač ltotiž syny měl,
toho za pána, který v Rakousích yl kteří po něm na království Ceské vo
pánem dědičným; jakož ale Rakušané leni býti mohli, předce problidaje je—
' se zpouzeli proti připojení ke králo dině k budoucímu prospěchu koruny
vství Cvskému, taktéž zůstavilo sobě České sám se přičinil k tomu, aby
kralovstvi České úplnou samostatnost mladý Jagelovcc Vladislav volen byl
a neodvislost od země Rakouské. králem Českým, poněvadž při tomto
To také dokazuje přísaha, kterou král knížeti bylo lze očekávati, že také
Ladislav stavům Ceským na pomezí Uhři si jej po smrti Matyášově za
království Ceského r. 1453 učiniti krále oborou; neb byltě tento Jage
musel: „My Ladislav Boží milosti lovec vnukem krale Albrechta a krá
král volený Český vstupnjico nyní a lovny Alžběty a měl tedy naději, že
přijati jsúce do téhož království Čc stavové Uherští, mezi nimiž mnozí
skébo slibujeme a přísaháino napřed starších dob pamětlivi byli. snadné
pánu Bohu i obyvatelem téhož krá se nakloní k tomu, aby Vladislava
lovství, že každý stav: duchovní, králem si vyvolili. Bystr' zrak Ji
světský i všechny obyvatele v témž řího z Poděbrad neby) zk amén, an
kralovstvi máme a chceme zachovati mladý Vladislav, král Ceský, o smrti
a držeti i jich brániti v prav-íchjich, Mntyáěově 1490 králem U erským
svobodach, zápiscích, privilegiích i v volbou stavu se stal, tak že opět
obyčejíeh z starodávna držalých a dále království České & Uherské společně
že mezi a příslušenství téhož králov—jednoho krale měly. Král Vladislav
ství nebudem odlučovati ani jich n—se postaral o to, aby za jeho živo
menšovati, ale je rozmnožovati a ší byti ještě syn Ludvík za krále od stavů
řiti, což najvíe moci budem. Tak Uherskýrh a Českých uznán byl, tak
nám pán Bůh pomahej i všichni že, když Vladislav 1516 umřel, syn
světí.“ Touto_přísahou krale sveho jeho Ludvík bez překážky všeliké obě
pojistili tedy Dechové úplnou samo království pod žezlem svým Spojil;
statnost koruny Ceské, která., ač s kraloval však jen do r. 1526, au toho
jinými zeměmi měla společného krále, roku dne 29. srpna v bitvě 11M0
přede nebyla podřízena zemi jiné. háče proti Turkům padl.
Poněvadž král Vladislav jen je
nýbrž svými právy. svými domorod
diného syna po sobě zůstavil, nebylo
nými úředníky se spravovala.
Toto spojeni zemi českých, uher nyní po smrti Ludvíkově jiných po
ských a arciknížectvi rakouského pod tomků z jeho krve, leč knežny Anny,
jednim žezlem trvalo jen do smrti sestry Ludvikovy, která r. 1521 za
krále Ladislava. (1457), načež v ve—Habsburlca arciknížete Ferdinanda
chách kraloval Jiří Poděbrad a v U vdána byla. Jakož král Vladislav r.
hřích Matyáš Korvinus, kdežto arci 1510 úmluvou se stavy Českými byl
knížectví rakouské přešlo na linii. pojistil posloupnost Synu svému v
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království Českém, taktéž ji pojistil zal se přísahou touto: „Přísahlmc
toutéž smlouvou dceři své, Anně, ani Pánu Bohu, Matce Boží a všem Sva
stavové (leští se zavázali, Annu sobě tým na tomto svatém čtení, že pany
za královnu vzíti, kdyby Ludvík bez a rytířstvo, Pražany, města avšocku
dětí umřel. V echách měl tedy obec království Ceskeho a jednoho
Habsburský rod velkou naději, že ke každého obyvatele toho království
run dosáhne; “iuak měl věci se v chceme a máme při jejich řádech,
Uh ích. Král udvík mel za mau spravedlnostech, istarých. dobrých,
želku Marii, sestru arciknížete Ferdi chvalitebných obyčejích zachovati, od
nanda; avšak tam ne lalily ytéž království, cožkněmn od starodávna
nároky. které Anna ku ornně eské přísluší, nic neodcizovati, ani dědičně
vznésti mohla., a mimo to bylo tam komu z poddaných našich ani žád
překážkou, že vlivem Jana Zápolya nému jinému nedávati ani směno
sněm e-hersk' se byl usnesl r. 1505, vati ani zastaviti bez rady a povo
aby v případ bezdětné smrti krále lení zemského na sněmu obecnémto
Vladislava žádný Neuher králem vo hoto království, nýbrž to království
len býti nemohl, což nyní stranaza mame, chceme a povinni jsme rozši
polya také vztahovala k Ludvíku. řovati a je rozmnožovati a což jest
od něho neřádně odjato, zase připo
který bez dětí umřel.
Arcikníže Ferdinand byl velmi jovati i všecko, což kdobrému a po
činným a neopomenul ničeho, ab" ctivému téhož království Českého jest,
právo dědické paní své ke korun učiniti. Tak nám pomáhej Pán Bůh
České k platnosti přivedl. Ač se i všichni Svatí“.
Z této přísahy královské, kterou
naskytla mezi německými knížaty
kandidatů dost pro stolec Český, nio všichni králové Ceští při korunováni
méně uznali stavové Ccští dědičné činili a kterou r. 1836 ještě žijící
právo
ěžny Anny a volili na krá. král Ferdinand i(. také učinil, zavá
lovství
ské arciknížete Ferdinanda zali se králové (leští z rodu Habs
I. 'cn proto, že on byl manželem burského, že koruna Česká. zůstati
kndžny Anny. Volba se st-ula dne má v území svém neporušena. že
24. října l52t3. Nežli však král ko jest o sobě statnim tělesem, kteréž
runován byl, musel stavům se zavá svými právy starodaivnými spravovali
zati, že všecky dluhy království za se má. Když tedy stavové 'tí r.
platí, že
ného jiného úředníka-m 1526 volili arciknížete Ferdinanda za
neučiní v echách leč rozeného Če krále eskóho, nespojili mocné krá
cha atd. Vyjádření to od sebe vydal lovství své s malým arciknížectvím;
Ferdinand I. listen daným dne 5. pro jakož Rakušané r. 1453 slavně se o—
since 1526 a listem daným dne hradili, aby země jich připojena byla
13. prosince téhož roku kvvyzvání ku království Ceskému, tak by krá.
stavův uznával, že stavové Uešti jej lovstvi České důrazně se bylo opřelo,
přijali za krále ! vůle své svobodné kdyby někdo byl oné Volbě arcikní
a nikoli podle nějakého práva, nýbrž žete Rakouského dával výklad ten,
jedině znáklonnosti kn kněžně Anně. že české kralovstvi stalo se přívěš—
Jeho manželce. Po uspořádání těchto kem arciknížeetví.
V Uhřich však měl Ferdinand L
věcí vyzván arcikníže, aby ku koruno—
váni do Prahy přijel ; na pomezí Čas kém veliké překážky překonali. Sestra
a Jihlavy čekalajej deputace Česká a jeho, Marie, vdova po králi Ludví
nežli nohou na půdu království vstou kovi, dovedla sice toho, že většina
pil, učinil dne 30. ledna 1527 při stavů volila Ferdinanda na království
sahu nesvobody království tam, kdož Uherské; avšak od strany druhé vo
posud pomník paměť. toho výkonu len jest Jan Zápolya králem. Ač,
zachovává. Když pak dne 24. února koliv Ferdinand_nad ním zvítězil, nic
1527 v Praze korunován byl, zavá méně zůstala volba Zápolya příčinou
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vnitřních rozbrojn po 150 let, které vodství Toskanské, z něhož potom
tím povážlivějěími se stali, že ne secundogcnitura Habsburská zřízena
spokojenci Uherští sTurky se spojo—byla.
vali a království Uherské i seusední
Za Karla VI. učiněna jest dů
země, jmenovitě Rakousko, Štýrsko ležitá změna stran posloupnosti v
domě
Habsburském a tudíž také stran
a Moravu nepřátelům křesťanství a
vzdělanosti v plen dávali.
práva k držení království a zemí,
Rok 1526 a 1527 zůstane vždy které rodu bomunáleží. Nemaje to
památným v dějinách domu Habs tiž žádných mužských potomkúv chtěl
burského i monarchie Bakonské. Na změnlti zákon o posloupnosti, vedle
bytím zemí Česk ch: království Če—kterého arciknělny od dědění vylou
ského, Moravy, ezska a ohon Lužic, čeny byly. Za tou příčinou vydal
pak zemí Uherských: království U takzvanoupragmatíckousankci
herského, Horvatského, Slavonského (dne 19. dubna 1713) a předložil ji
a Sedmihradska byl položen pevný stavům jednotlivých království a zemí
základ k velmocenskému postavení ku přijetí a potvrzení, v kteréžto
rodu panujícího i monarchie veškeré. sankci ustanoveno bylo, žetaké dcery
Země České, Uherské a tak zvané v rodu Habsburském právo k dědění
dědičné země (Rakousko, Štýrsko, míti mají. Stavové zemí Habsbur
Korutansko, Krajina, Gorice a Ty ských také zákon ten přijali & tak
rolsko) zůstaly od doby spojeny pod uvázala se arcikněžnu Maria Terezia
žezlem jedním a ačkoliv v tomto spo—po smrti otce svého v země jeho a
jení malé přestávky se staly, zachc posloupnost ta má tedy platnost na
val se svazek, který mezi nimi pa budoucí časy, tak že teprvé po vy
nuje, až do dnešní doby, a zachován mření všech členů domu Habsbur—
ského koruna Česká a Uherské by si
bude bohdn i na delší časy.
Podavěe takto aspoň u velikých panovníka opět voliti mohly. Karel
rysech obraz vývoje Habsburské mo Vl. dal sice pragmatickou sankci také
narchie v tom objemu, v kterém ji od ostatních států Evropských po—
nyní spatřujeme. vylíěíme zkrátka tvrditi; pokud byl živ, nehlásil se k
jeětě změny, které se v území jejím dědictví žádný; jakmile ale zemřel
(17—10),povstalo soků dost naproti
bud přírůstky bud ujmami staly.
Roku 1635 dal král Ferdinand Ljoho dceři, zvláště Bedřich Ii. král
11. Lužice kuríirstu Saskémn v léno l'rnský. Ve válce s ní! svedené u—
zalněhradu útrat válečných, které pro menší-na jest koruna eská o větší
něho byl nesl. Na sklonku 17. sto část Slezska, kteréž Maria Toresia r.
letí nabyl císař Leopold opět zemí I74! jemu postoupiti musela. rovněž
těch, které počínaje od roku 1527 jako 1748 také Parmu, Piaceuzu spa
ve válkách s Turky vdržení snltana nělskému princi Filipovi postoupila.
Tureckého se byly dostaly a sice r. Při dělení Polska obdrželo Rakousko
1699 Sedmihradsko, částky Horvát— 1772 Halič, dobylo Bd Turků r. 1777
ska & Slavonsko.. Po vymření “pa Bukoviny, ztratilo však r. 1792 Ni—
nělské ylinie Habsburkův ztratil rod zozernsko.
Změny, které v čas francouzských
Habsburský sice Španělsko, nabyl ale
v Utrechtskóm míru (1713) Neapol válek s územím Rakouským se daly,
ska, Sardinie, vévodství Milánského jsou mnohonásobné, z nichž podotý—
a Nizozemska; Karel Vl. změnil r. káme jen to, že po mnohých ztra—
1720 Sardinii za Sicilii, pozbyl však tách císař František nabyl 1814 větší
ji Opět zároveňs Neapolskem r. 1734, část arcibiskupství Solnohradskěhojiž
za to získal ale vévodství Parma a r. 1809 seknlarisevaného, pak Be—
Piacenza a když zet jeho vévodství nátsko a Lombardii. Poslední pří
Lotarinské Stanislavu Leszinskimu, růstek získal rod Habsburský po re
po jehož smrti v držení Francie se voluci polské r. 1846 tím. že území
dostalo, odstoupil, dáno mu velkové bývalé republiky Krakovské kHaliči
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připojeno bylo.

Poslední ztráty jsouimecký, král uherský, český a t. d.,

jak známo ztráta království Lom-;po r. 1804 teprvé byl císař Ra
bardského v míru Zurichském r. 1860 kon s ký, král uherský, český a t. d.
a ztráta Benátska v míru PražskěmlTím ovšem nikterak státoprávní po—
r. 1866.
stavení království a zemí netrpělo
Ještě nám zbývázmíniti se o stá- ujmy; jakož dřívetytul císaře ně

toprávním tytulu „císařství

Ba-lmeckého

nezrušil práva království

k on s ké“. Tytulu toho panovníci|Ceského neb Uherského, tím méně
Habsburští užívají teprvé od r. 1804.mehl jim překážeti tytul císaře Ba—
Když totiž knížata německá uzavřeli s kouského. Tytul ten dává monarchii
Napoleonem I. tak zvaný Rýnský spo—sice zevnější lesk, podstatu však jí
lek, vzdal se Habsburk František dů—Idávajíjen království a země, které

stojnosti svécocísaře německéhofpod
žezlem Habsburským postaveny
a přijal pak tytnl císaře Rakou— jsou. Císař Rakouský není tedy vy

8 kéh o, vyjádřil se však slavně, že|výšen nad krále Českého, Uherského,
tento nový titul nemá na ujmu býtiíHaličského a t. d., nýbrž on j e st
oněm státům a zemím, které rodďkrálem Českým, Uherským a t. d. &
Habsburskému náleží. Do r. 1804Íco majitel a držitel tolika zemí při
nebylo tedy císařství Rakouského, jal tytulu císařského, aby měl jméno
nýbrž členové rodu Habsburského mezi panovníky Evropskými, kteréž
nesli titul císařský jen tehdáž, když rozsáhlého panství jeho hodno a dů
byli císaři německými. František LÍstojno jest.
k. př. byl tedy do r. 1804 císař ně-!

V. 3.

Něco ze zahradnictví & hospodářství.
Jak možno v brzkém časť jící něcovlásení, doškolkyco zvláštní
velkého množství stromků'stromek zasadí, abyna palechloubky
dooiliti?
Stromky mladé možno zemí přikryt byl; v čas dlouho trva—
vypěstovati nejlépe z jader a pecekjícího sucha nechť. se zaleje. Kořeny
štěpného ovoce, pakz výhonků zvláštěltyto již tím rokem v ženou routky
stromků peckových
& konečně
z ko-iaž
na loket
výšky,
nás Ano
se gruhým
i-enůvšech
dvou- až čtyrletých
stromků
rokem
ělechtiti
mohou.
možno
při řesazování těchto z ůdy hlu-i hned při sázení kořeny tyto šlech—
bok , když se jim dlouhé kořeny od- titi, kopulovati neb naplacovati.
řezují, mají-li odřízky tyto jakých Stromků peckového ovoce docílí se
vlásenitých kořínků. Kdo tedy ve.jak známo nejlépe z výhonků; nebot
svém sadě mladé stromoví má, kteréÍpecky velmi málo scházejí a dlouho
snad ještě nepřesazdval -— což se přiíovocs nenesou, jakož i toto ěpatnější
dokonalém pěstování vžd ve 3—4ijest, kdežto stromky zvýhonků dříve
letech státi má ——ten hl iž opatrněga lepšího ovoce poskytují. Avšak
vyzdvihnonti stromky tyto, dlouhořdlužno k tomu jen dvouletých vý
kořeny jim do kola zařezej a do honků bráti, které odříznuty od ma
školky je o 2 palce hlouběji zasad, teřského kořene, ještě záhy vytvořiti
aby si větší množství vlásenit ch ko—si mohou kořen vlastní. Starší vý
řínků pustili. Zařezáním on ch ko- honky již těžko si samy dobrý kořen
řenů nabyté značné množství koře- vytvořují. U starých švestek docí
novýoh odřízků hodí se na nové líme mnoho výhonků, pakli na jaře
stromky, když se každý odřízek, ma- zem na kořenech zkypříme. Vý
7
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honky tyto nemají se tak příliš vy jalovcovým špendličím obsypou, by je
řezávali a do výšky hnáti, jak se to myši nesežrsly, pak zemí se přihr
obyčejně stává, což vůbec u každého, nou & chvojím neb chrastíin pokry
mladého stromečku na škodu je, jakž;jou, aby je ptactvo jak před vyjitím
nížeji vysvětleno bude. Při vyzdvi-inevyzolmln tak i po vyjití neoštípalo.
hování oduožů švestkových a jiný-chicož nejvíce chocholouši činí. Při _setí
musí se půda opodál nich kolkolem) pecek nedělají se rýhy, pecky kladou
vykopati a vyhazeti, svrchní zem nal se na povrch země, listím neb me—
kořenech zkypřiti a rukama pozorně chem se přikryjon a drobet přišlap
vybrati, aby se vlásenité kořínky ne nou. Vyšlé stromečky musejí se v
porunily. Kořen starého stromu se čas potřeby plíti a zalívati.
odřízne jen tak daleko, co by se při
(Pdřp.
výhonku ponechala ona část jeho.
která má. vlásenitých kořínků; na
_Užitečnost soli v hospo
konci se hladce zařeže.
důrltví.
Vylučovánímlejna. moče,
Při zasazení do školky rozložejí mléka, potu a p. odjímat se krvi sůl,
se do kola všechny tenké kořínky, následkem toho se stává krev, klerá
ab se napotom stromek pravidelné nervy jazykové udržuje a živí, na
zaliořeniti mohl. Prvním rokem ne—T
sul chudšii nervy ocháblejší, &proto
rostou arci stromky tyto tak bujně“|potrava nesolená., zvláště čím špat
do výšky, poněvadž se v kořenech nější jest jakosti, zvířeti nechutná a
svých usazují; za to však druhými nevyužitkovanat přijde do hnoje.
Proto co zásada může platiti, že
rokem již vesele do výšky ženou. Vý—
honky od stromů planých, aneb plá-„pící dobrou, mali se důkladně zužit—
kovati, jest prOSpěšnosoliti, píce však
datatakz jader
ovoce zdlouhavě
planěbo rostou,?
nehodí, špatná neb zkažená že se soliti
se
pěstování,
těžko se šlechtějí, poněvadž tvrdél musí. Proto napravujeme solí pře
husté dřevo mají, takže se těžko vrub' devším píci hubenon, totiž onn, jež
štěpný na nich ujme. kterýž řidší obsahuje rostliny ve stonkach svých
dřevo i širší mízní trubice má., mnoho kyseliny křemičité chovající,
Stromky tyto nesou později ovoce a jako jsou byliny třtinovité, stinovité a
to skrovnější chuti a nejsou tak vý- přesličkovité, které v pozdějším vzrů
nosnými. Jak již výše zmíněno bylo, stu zdřevnatía velmi zdživnými se sta
nou. Sůl však. která záživu těchto
nejprospěšněji
jest všy'pěstovati
mečky
z jader ovoce
těpnébo, z stro
kte—látek podporuje, spůsobí, že součástky
rého stromky lépe rostou a se zul tělu zvířecímu prospěšné se využít
šlechtují, protože řidší dřevo mají a kuje. Dále pomůžeme si solí při
také tím dříve ato lepšího ovoce po píci kyselé, to jest oné, která obsa
skytují, zvláště když se tím samým huje přimíchané rostliny, jako štovík
druhem vroubovaly (drnžily), z kte—la p., které mnoho kyseliny štovíkovú
rého jádro pocházelo. Setí jader mož—v sobě obsahujía zvláště škodlivéua
no nejprospěšněji na zimu
konati. chrup zvířete působí, auto skleniun
v zdejších teplejších půdác však zubovou kazí. Dobytek oškhví si ta
lépe až v prosinci, lednu a únoru,;kové seno a tato ošklivost se dá solí
aby mladistvé stromečky přiliš časnězmírniti, čímž píce se vynžitkuje,

zjara nevyšly a nezmrzly. Jsou-lijkterá. jinak jen do hnoje by přijít
jádra zachovalá, možno i na jaře jemusela.
Dále poslouží sůl při seně
zasíti. Před setím rozdělí se dobře podkaleném, které dobytek velmi ne
zrytý záliouek 25 palců široký na 4
řádky, které jsou po 5 palcích od
sebe a od cestičck' vzdáleny. Do
řšdků těch udělají se rýhy na 2 palce

rad žere, a žere—li předce z hladu a
donucení, tu snadno vyvine se ona
zhoubná nemoc, která v krajích vý—
chodní Evropy tak často zuří a až k

hluboké, do kterých se jadrazasejou, nam přichází,

totiž dobytčí mor.
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Všeecky tyto vlastnosti, jako seno jeví se vzhledem upotřebení jí co
podkaleně, má seno star-č, ku kterému hnojiva., aikoliv o nevyhnutelnoatí její
patří i seno jetelové, vojtěškové a z k zdaru rostlinstva a nutnosti dodá
vičenco, které někulíkníte na poli vání jí do půdy mnoho iiž zbytečně
zmnklo. a nemá se nikdy bez soli, bylo namluveno.
Ze skutečně sůl je ku zdaru ro
která. škodné účinky jeho mírní, kr
miti. Podobně jako k naložení masa. „stliustva prospěšná., znali jíž Řekové,
npotřebuje se i soli k naložení a o když přihunjovali ní ku palmám,
obraně píce, zejmena výtlačků, vý—však množství její v půdě 'est škod—
palků, nati řepové a p., jakož i ten livé, jak nám solí rosákl neúrodné
krát, když. jsme nedosti suché seno nížiny pobaltické okazují. Soli co
museli & pole domů vziti & obává hnojiva užívá se jen co mrviva in—
me-li sezkažení, vratvujeme seno se dirrktního, totiž takového, které na
solí; na vrstvu sena asi2 palce silnou tak svymi součástkami, jak svou pří—
přijde totiž něco soli tak, aby asi na tomností v půdě na zdar bylin ou—
10 centů trávy přišly 2 libry soli. cinkuje.
Sůl pak vtáhne do sebe vlhkost a
Rostlina pěstovaná v půdě, solí
zabraňuje kvašení, zapaření &.hnití. pohnojené, vyvinuje více protejnů,
Co se týče množství soli, jež se

ale uhlohydrátů;
řepatedgjest
má dobytčeti podávati, panují ná méně
měně cukernatá;
brambory
mén na
hledy rozličné, neb vždy musí se o sazují škrobu a řepka jest méně o
hled brátí na hlavní krmivo a na lejnatá; za to dobře však účinkuje
zvíře samotné. Suchá, tvrdá píce po na zrno.
Dobrý účinek jeví se též tím,
třebuje více soli nežli píce měkká,
vodnatá. auto se tam látky výživné že ničí plevel, jmenovitě na lukách,
objevují ve stavu mnohem tužším; a hubí škodli hmyz a udržuje více
starší zvířata potřebují taktéž mno vlhkosti v půd , škodí však Opět klí
hem více soli, auto orgány zažívací čicímu semenu a proto se jen tam
jsou již seslablé a musí se tedy solí kde dříve seji dá upotřebit.
Co rostliny, kterým hnojení solí
účinek jich zvýšit. U nás co pro
střední davka počítá se na jalový zvláště proapívá. udávají se od ně
kus hovězí v, letu. na krávu l lot. kterých hospodářů jetel, bob, chmel
na tažnllho vole [ let, na krmného a traviny.
Z toho vidíme, že užitečnost její
vola 2loty, na koně '1, letu. na ovci
'/8 lotu a na prase V„ letu. V An v tmu odvětví není tak veliká jako
glii na dobře zřízených hospodářstvích pli krmení dobytka, a že nedá se co
udávají dávky mnohem větší, ano hnojivo odporučita to tím více. auto
několikráte nápadné; tak odstavené cena její není tak nízká a účinky
tele, 6 ru. staré, obdrží tam 13/, lntů. její těž jinými lacinějšími mrvivy po
tele 1 rok staré 5 letů, dnjnice 7'/, mocnými se dají nahradit.
lotů, vůl kmmý ll'/3 lotů, kůň ll
Nejlíp však učiníme, když obě
lotů a ovce [ lot. Nadmírné podá tyto funkce, které sůl VhOSpOdŠřBtVÍ
vání soli však též škodí, zejmena na zastane, spojíme v jedno, když bu
rodidla a často se přillúzívá těžký ideme jí dávati tolik, co třeba na
porod. Co se týče toho, jak máme šemu dobytku, čímž lepší a více 301
sůl podávat, tu chceme—lijí užít vý ných látek obsahující hnůj obdržíme
hradně coléku, podávejme ji samot 'a takto jednou cestou dvojího ůčele
nou, jinak ale zároveň s krmivem \„dosáhneme._
(,Bud.“)
řezaným, epařeným neb naloženým.
což má tu výhodu, že dobytek ze 90—

Který druh zemčat obu
lené píce pranic nezmafí, auto jinak
lluue veobč více Ihr-obu? Dr.
mnoho do hnoje vyhází.
Menší důležitost soli kuchyňskél Robbe vyšetřiv 140 druhů zemčat,
.“

7.
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tudíž radno, by si pp. hospodáři v
shledal, žeškrobové
obsahují moučky.
v průměru Žl7.52
procent
ádný takových případech výše řečeného
neobsahoval méně než 13 a žádný praní ovsa povšimli, aby mnoho zrní
více než 22 procent. Mimo to do nezralčho, ncklíčivěho, avšak přede
dělal se Dr. Robbe následujících vý moučnatěho, zasetím zbytečně neza
sledků. ]. Druhy červených zemčat hodili a pak následkem nevzejití po
obsahují v průměru něco více škrobu lovice semena osení neměli řídké,
než žluté; 2. tuhá dužnina a pevná které by pak málo vydalo a k tomu
slu ka. svědčí o větší moučnatosti; vláhy lehce pozbývajíc mnoho suchem
n protivné vlastnosti, 3. hluboko—trpělo.
(„Hospodář“.)
ležící oka čili pukya stálá něco lep
kavá pěna, když se zemáky po délce
K
ochraně
stromů.
Aždo
rozpůlí a zříznuté čerstvé plošky se
o sebe trou, poukazují vůbec ktomu, sud užívá se k ochraně stromů, aby
že zemčata taková mají“ v průměru nebyly od zvířat ohryzovány, dehtu,
více škrobu, než zemáky s plochými jímž se spodní části stromu natírají.
oky a vodnatou pěnou, 4. forma Seznalo se ale, že prostředek ten
zemákových bambulin a barva dužniny škodlivě na strom působí. Jistý ho
nepodmiňují značný rozdíl v obsahu spodář navrhuje tudíž následující
škrobu. Ostatně není „dobrota“ a dva prostředky, kteréž stromu neu
,moučnatost“ zemáků jedno a totéž. blíží a také jej před ohryzením o
K jídlu hodí se na př. výborně ně chrání: 1. Strom se natře bnd krví smí
jaký druh zemčat, kdež k vyrábění šenou s vypáleným vápnem, nebo
kořalky neb k píci se méně hodí a 2. smíšeninou z převařevaneho másla,
naopak.
koptu a kolalky.
(H08p.)

Praní ovn. před se

.

Pan Jos. Setnička, mlynář v Opa
Horčice dle anglické me—
tově blíže Výskytnó, hospodář to thody prof. D. Artuu. V An
velmi opatrný, má v ob ěeji oves glii připravují velmi libochutnou hor
před setím práti. Chce-i sítí 15 čici, jenž se vymaňuje před naší če—
měr ovsa, vypere ho 30 měr. Pere skou a také německou tím, že má
ho v kádi, při čemž oves zralý padá čistě horčicovou chut, kdežto u naší
ku spodu ke dnu, nednzralý však na koření více převládá. K dosažení ta
vrchu zůstává. Oves lehčí se od zra—kové horčice bez vedlejší chuti dej 1
lého oddělí, a pak každý zvlášt z libru žluté (v obyčejné mluvě bílé)
tenka rozhrnutý se buď na plachtách horčice a jednu libru černé horčice
nebo na sýpce suší, při čemž se ča na 'emný prášek utlučené do hlíněné
stěji přehruuje. Po osušení se oves mis y, k tomu přidej 1 libru bílého
těžší vezme k setí, oves pak lehký, cukru, jímž jsi otřel žlut citronu.
nedozralý, který sice mouku obsahuje, Nalej na tu hmotu pak 2 mázy leh
ale klíčivosti nemá, se skrmí. Jeli kého vína a nech to míchaje tím čas
kož oves některá léta velmi ne po času několik dní 11tepla státi, až
stejně dozrává, tak že skoro napoloihmota
zhoustne.
to vin
při
zelený klásti se musí, by semeno lej toliponěkud
dobrého
silného Naocta
zralé neopadalo; 'est jistě, že skoro neho, až horčice nabude žádoucí hu
polovice ovsa sklí ivosti nemá. Jest! staty.
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Stava nebes.
(Legenda)
Bratr Fortunatus, zbožný mnich
Dnem i nocí rozvažoval,
Přemýšlel a celé spousty knih

Prohledal a prostudoval:
Avšak nemoh nijak chápati,
Kterak nebes slava
Nikdy nepřestává,
A přec vahu nikdy netratí.

Jak by zevšedněl i slunka jas,
Kdyby vždycky s nebe plalo,
Pozbylo by kvítko vnsd i kras,
Kdyby věčně o květu stalo.
Jak jen vyvoleným na nebi
Hledícím v tvar Boží
Slast se stále množí,
Tak že věčně Pana velebí?

V takých myšlenkách kdys z kláštera
Do blízkého vyšel lesa.
Všude květ a jarní nadhera,
Pták i brouk i kvítko plesa.
Bratr Fortunat jen zaduman
Rozvažuje pravě
O té věčné slávě,

Jakou svatým schystal nebes Pan.

Nyní zpěv co'deštík nad polem
Míru svěží vláhu roní,
Ted zas jása hymny hlaholem,
A ted zvonků stříbrem zvoní.
V ohlasu jak zvučné varhany
Stromy, skály, stráně
Pějí chvalu Páně,
Les se mění Boží ve stany.
Záře růžové kol zamdá,
Kvítí sladkou vůni dýma,
A vždy krásněj pěvec zahudá,
A vždy novou slasti jima. —
Však už zdvihnul křídla přeskvělá,
Letí výš a výše
S písní v nebes říše,
Tichne, ztrácí se — již dozněla.

Jako ze sna proctnuv Fortunat
S touhou za ním k nebi patří,
Však jen slunce nad sebou zří plát.
Čas se vrátit ve střed bratří,
V klášter zvolna zpět se ubírá.:
Ještě zpěv mu v hrudí
Blahý ohlas budí,
An už vratný bránu otvírá.

Kdož ten vrátný ? — Aj tvář neznámá.
V libém stínu lípy kvetoucí
Utrmácen trudem seda,
Lve ho v síně monastýra.
'Udiven jde dále v refektař —
Darmo nitro jeho horoucí,
Cizé vše, co naň. tu zírá.
Darmo rozum pravdy hledá.
Aj v tom ptáček křídel zlatoskvělých Cizí opat, bratři neznámí; —
V ustrnutí stane:
Na kmen lípy slíta,
Jaro hlasně vita,
Spas mou duši, Pane,
At mne lest, zlá. šalba nezmamí.
Leje píseň z útrob rozechvělých.

%arovn
slyš, píseň
po vší krajině
se zvukem
nese;
Slouch každý lístek v hájině,
Stichnul každý ptáček v lese.
Blahý úžas mnichem ovládá,
Zpěv se nitrem vlní,
Duši blahem plní
Dech se tají, duch víc nestráda.

„Vítej otče! z kraje dálného !“
Vlídně opat mnicha vítá:
„Přijmi místa u nás čestného,
A co skromný stůl nás skýtá.
Čteme z letopisů kláštera
Račiž strpět málo,
Poslyš, co se dalo
Za minulých věků za šera“
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Opat kynul, bratr dále čot'
V knize dějin vážným hlasem:
,Jesti tomu dvě stě pravě let.
Z kláštera když ranným časem
V šel zbožný bratr Fortunát,
Vid a mravů

svíce ——

Nenátil se více
Rsčiž Bůh mu věčný pokoj dat.“

„Amenl“ večeřadlem zaznívá.
Přišly mnich jen mlčky stane,
Hle zář nadzemská ho oskrívá,
Oko nebes jasem plane:
„Bratří vězte, Fortunát jsem já,
Bůh mne učil znáti,
Kterak může pláti
| Nebeštanům radost pověčná.

Dvě stě let jsem v blahu naslouchal
Kratičké jen písni z ráje,
0 již věřím, že zpěv Božích chval
Věčně blaží nebes máje!“
Řka to klesán v prach se rozpadá,
Duše k nebi spěje,
Sama Panu pěje,
Kde slast věkověčna zavládá.
VZ. Sí.

Přehled důležitějších událostí poli
tických roku 1870.
(><) O událostech r. 1870 platí'nímu zisku a prospěchu hořistils.
v plném smyslu slova. co předpovedělíÚslnva tato byla a jest nejhlavnější
prorok řka: „Toho času nebude po-cpi'ekážkou žádoucího uspokojení na
koj vycházejícímu & vcházejícímu. rodů Rok-ruských; přesvědóení tot-o
ale strach bude odcvěud mezi všemi rozmáhalo se denně více a všeobec
obyvateli země, nebo bojovati bude uěji a spolu s ním rozmáhal se též
národ proti národu a město proti odpor proti tomuto „společnému ne
městu; neb Hospodin zkormoutil je příteli.“ J. V. císař pán sám napo
všelikou ouzkostí.“ (Par. 15, 5. 6.) Ano menul velmi důtklivě. ministerstvo
tak bylo a tak jest. „Hospodin odjel své, „aby zjedna'o pokoj mezi národy
pokoj svůj od lidu toho.“ (Jer. l6, 5.) rakouskými a aby konečně již k tomu
Po celý rok obracely se veškery sily prohlížela, aby ústava ta také pruv—
všech téměř národů k vuitcr'nym dou se stala“ Tot byla ovšem těžká
bojům. od měsíce července pak nad úloha; noh „ústava ta“ nebyla nikdy
to poutala mysle lidské válka Fran—pravdou. V ministerstvu samém byly
cia s Pruskem, válka to v každém dvě strany; jedna (Potocki, Taali'e,
téměř ohledu bezpříkladná..
,Berger) přala jakémusi vyrovnání,
Počínajíce vypravování své s po-druhá pak (Hasner. Herbst, Giskra,
mety File Rakouské jest nám předně Bresll a Plener) byla pro „bezohledné
s bolestí připomenouti. žet i tohoto provedení ústavy.“ Obě strany po
roku národové rakouští k žádoucímufdnly J. v. císaři o záměrech svých
pokoji a sjednocení nedospěli, nýbrž!památný spis, který ovšem nebyl
že jim bez přestání bojovati bylo k tomu určen. aby se u veřejnosti
proti oné straně c—ntralistickó, která,“oznámil. Když se ale v lednu sešla
se pomocí ústavy z r. 1867 na vrch říšská rada, n--šetřil Giskra v náru
dostala a zní bez ohledu jen k vlast—cživosti své niklem-aktoh "u tajemství,
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nýbrž vinil menšinu ministerstva rady; nyní však navrhovali jediní
v sezeni výboru adressní komise *hajitelé ústavy té pra-vý Opak toho.
zřejmě z toho, že chce ústavu zvrá [Nebot mimo nepatrné hrstky tak zva
titi. Hrabě Taatl'e stěžoval proto velmi ných ústaváků bylat bez toho většina

ostře na takové rušení obapolné úmlu ,národů rakouských v odporu proti
vy co do zachování tajemství a vy—„ústavě této. Nad to pak byl by se
mohl na císaři pánu povolení, aby se |Giskra a sondruhovéjeho notně zmýlili
památný spis menšiny ministerské i v tom případu, kdyby bylo skutečně
uveřejnil. To se stalo; záhy na to 'k přímým volbám těm přišlo. Neb
ale vymohl si též Giskra podobné tot bylo p edce snadno předzvídati,
povolení, načež uveřejněn byl také že ani v echách a na Moravě, a
památný spis většiny ministerské, taktéž i v ostatních zemích pomocí
který hlásal nejtužší centralisaci a i přímých voleb nebudou takoví po—
těž Polákům ničehož nepovoloval. slanci zvoleni, kteříž by byli na říš
Prozatím však přece zvítězila tato skou radou šli, jediné z té příčiny,
většina a menšina byla propuštěna. aby Giskra zůstal ministrem. Neb o
L ové ministerstvo skládalo se tedy to hlavně běželo, aby Giskra a sou
?. urputných centralistů a sice byl druhové. jeho při vládě zůstali & jí
Hasner předsedou, Giskra ministrem co nejvíce k vlastnímu zisku upo—
. vnitra a policie, Stremayer vyučování, třebili. Záhy tedy se ukázalo, že
přímé volby takové veskrz nemožny
Brestl financí, Herbst právaa Plener jsou. Avšak Giskra ani ted' ještě
obchodu.
[Banhans orby, Wagner zemské obrany, nepopustil, nýbrž chopil se prostředku,
Nové. koště dobře mete, praví soudnému člověku veskrz nepochopi
známé pořekadlo; avšak to se tento telného. Psal totiž do Prahy a po
kráte nikterak neosvědčilo. Nové mi—čal vyjednávati s oposicí českomo
Odtud však dostalo se
nisterstvo mělo dva prostředky k do ravskou! -——sažení cíle svého pohotově; a sice mu k drzosti jeho odpovědi patřičné
předně se vyslovilo, že bude oposici & důstojné, „že totiž národ českomo-_“
poznenáhla a krok za krokem ohy' ravský nemůže vyzvání jeho k vy
bati a za druhé, že provede přímé jednávání nikterak přijmouti, poně—
volby do říšské rady. Avšak člověk vadž stávající ministerstvo vždy s nej
míní & Pán Bůh mění. Oposice ta větší urputností ústavy oné se při
nedala se nikterak ohnouti, nýbrž držovalo, která beze všeho spolupů
rozmáhala se co denně více. V Če— sobení téhož národa sdělána byla a
chách a na Moravě totiž trvala na poněvadžGiskra teprv těchto nedáv
stanovisku svém, práva a spravedl ných dnů určitě byl řekl, že propast,
nosti, nezvratné a naležala v Tyrol kteráž jest mezi ústavou & deklarací
sku, v horních Rakousích, ve Štýrsku, česko-moravskou, nikterak & ničím se
v Krajíně a Korutansku co denně nedá naplniti &že tedy veskrz k víře
horlivějších přívrženců. V ohledu „nepodobno jest, aby tentýž člověk,
tom byly veškery úmysly (liskrovy který včera ještě tvrdil, že smíření
zmařeny. Taktéž se nezdařil druhý ljest nemožno, dnes již „upřímně“ vy
onen prostředek s přímými volbami 1znával, že se skutečně o vyrovnání
do říšské rady. Neb ministři oni — !zasaditi chce.“
ted i Giskra — byli přece nejústav
An se tedy zřejmě objevilo, že
něj í ústávaci, t. j. pravili vždy, že „,e česko-moravská oposice na takový
oni písmeno s „ústavy té“ nesmí *zpúsob ohnouti nedá, chopil se ně
pominouti; avšak návrhem přímýchmecký poslanec Rechbauer jiného pro—
voleb rušili „ústavu tu“ v základech středku. který ktomutéž cíli vésti měl.
jejich. Neb to bylo právě základním Navrhnut totiž, aby se Polákům ně
pravidlem „ústavy té“, že sněmové které méně patrné požadavky povolili
zemští mají ,voliti poslance do říšské.a aby se samospráva Haliče v jistém
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ohledn rozšířila. To se Polákům velmi Zěhy ale také počali se míchati do
politické a to ovšem ze sta
líbilo a zaslepilo je tak, že se dali otéz
svésti ke skutku, který v dějinách novis a svého a žédati, aby dělníkům
vlasti naěí sotva mé sobě rovného. se dostalo všech politických práv,
Když totiž poslanec Petrinó byl na jichž ostatní občané užívají. To se
vrhnul, aby takovéto samospráva též však příčilo ministerstvu „občanské
ostatním zemím říše rakouské udě mu“ a proto nastalo pronásledování
lena byla, byl návrh ten od německo dělníků, jichž schůze se zapovídaly,
centmlistické strany zavržen pomocí až konečně vůdcové jejich do vězení
-- těchže Poláků! Rechbauer totiž uvrženi byli, což způsobilo ne
né
netajil nikterak úm sly své; neb chtěl rozhořčení mezi třídou dělnickou. š
Poláky k tomu skati, aby pomocí ské. rada byla přijala zákon daně
jich oposici českomoravskou všech výdělkové, kterýmž se stanovilo, že
spojenců zbavil a pak všelikou silou každý jistou daň platiti má, kdo ročně
boj proti ní počíti mohl. K tako—300 zl. r. č. vydělá, ačkoliv ale pan
výmto službám odali se Poláci 8 vše ské sněmovna navrhla a přijala usta—
likou ochotnost , čímž si zajisté ani novení, že daň takou latitn' má. ten
čestných vavřínů nevydobyh', aniž spra toliko, kdo nejméně 800 zl. r. ě.
vedlivého trestu od sebe neodvrétili. ročně vydělá, trval nicméně rozhodný
Neboť strana němčinu-ská domnívala odpor proti vyměření daně takové mezi
se nyní, že může vlédnouti mocí ne dělnictvem vůbec. Ona třída tedy,
obmezeuou a že může činiti, cokoliv na které si občanské ministerstvo
jí libo. Domněnkou tou ted nadchnut mnoho zakládalo, byla se od něho
počínal si německý baron inti 11ve docela odvrátila a stala se mu úhlav
řejném sezení tak hrubě a surově ním nepřítelem. Oposice pak, kte
proti poslancům z Tyrolska, že tito rouž ministerstvo chtělo „krok za kro—
sněmovnu opustili a záhy na to ohlá kem ohýbati,“ nabývala co denně
sili, že se nemohou déle súčastniti větších rozměrův a větší moci a z upné
počínání němčourské strany na ríěské
v sezení říšské rady.
radě vzbudilo i v kruzích německých
Záhy 11 to opustili těž poslanci
všeobecnou nevolí. Že se tedy mi
a Krajiny, tyrska &.z Dalmacie tak nisterstvo toto nebude moci nikterak
též říšskou radu a konečně okusili
též i Poláci ovoce bratříčkovění svého udržeti., tušil Dr. Giskra zcela právě;
s němčourskou stranou, kteréž “im proto žádal o propuštění své s mi
nisterstva, kteréž císař pán také bez
nyní již tak zřejmě ukázala, že jich
odkladu přijal. Giskra byl za čas
více nepotřebuje &.že jim vůbec ni
:úřadovaní svého vyznamenán rozlič
čehož nepovolí, že jim též konečně
Šnými
řády a což mnohem více jest,
nezbylo, než také, ovšem s hanbou,
stal se velkým — boháčem! Maja
opustiti říšskou radu.
tedy dosti cti a mnoho, velmi mno
Avšak den pádu jejího již se ho peněz mohl si upřímě zazpívati:
blížil. Ministerstvo totiž, které mnoho „Srdečko, co žédáě více !“ a s mini
mluvilo o sjednocení svém, různilo se sterstva odstoupiti. Ostatní členové
také na mnohé strany a čím dále téhož ministerstva chtěli si jeětě jed
tím více muselo konečně poznati, že nou v zoufalosti své zahrátí na pěny
se při způsobu vlády své nebude a učinili císaři panu návrh, aby se
moci udržeti. Nejprvé počínalo si rozpustili v'sickni sněmové zemští.
nad míru svobodomyslné & slibovalo jichž poslanci říšskou radu byli opu
obzvláště dělníkům hory doly, pokud stili. Když pak císař pán k návrhu
jich k záměrům svým potřebovalo. tomu nesvolil, žádali všickni 0 pro
A dokud dělníci při četných schůzích puštění své, kteréž ihned přijato bylo.
mluvili roti církvi kat., dotud také 'Národové rakouské říše pak, kdyko
mohli so 6 počínati všelikou svévolí. liv si zpomenou na toto n."uisterstvo,
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bolestně
vždy
vzdýchajíce
Jsoutšpředně,
nově
ministerstvo
sesta
to mužové
veskrz
ne lahépraví:
paměti.
?viti a pak
jakési
vyrovnánísvé
provesti.
V nesnází této přikročila říšskáiPrvní se mu dosti bídně
_
rada, nikoliv k nějakému skutku roz I'poněvadž za mimstra
zemsk podařilo,
obrany
hodnému, nýbrž ku se sání adresy Enavrhnulbar. V. Widmanna,aza mini
k císaři pánu, v které pravila, že!stra vyučování neschOpného, Czedika,
bude po všem veta, jestli nezůstanefoož z jedné strany velmi překvapilo, z
všecko při starém, t. j. jestli nebude'druhé pak jisté pohoršení způsobilo.
i dále vládnouti ona centralistickájJakož tedy tuto hr. Potocki osvědčil
němčourská strana, která úplnou ne—isvouneznalost osob, tak osvědčil též
schopnost ku vládě tak byla osvěd—při provedení druhé části úlohy své
čila, “zeby všudy byla vzbudila vše—\úpluou neznalost skutečných poměrů!
obecný posměch; avšak jen v Bakou-Dal totiž prohlásiti, že chce všecky
sich mohou se udávati věci k víře|národy říše rak. sjednotiti na půdě
nepodobné! Neb adresa taková mu-zspolečného provedení ústavy (prosin
sela zůstati tím, čímž v pravdě byla,-'cové) a že vůbec a všem přísně dle
totiž jalovým tlachánim, pročež také ústavy této se bude zachovávati. A
jak říšská rada, tak i panská sně přece nebylo to nikterak tajno a ob—
movna rozpuštěny jsou a povolán byl zvláště národ česko-slovanský byl se
hrabě Potocki, aby sestavil nové mi již tisíckráte a slavně vyslovil, že k
nisterstvo.
ústavě této nemůže nikterak přivo
Ačkoliv národové rakousští pád liti. To však nevadilo hr. Potockému;
„občanského ministerstva“ považovati neb počal skutečně jakési vyjedná
museli za spravedlivý trest bídné vání o dosažení jakéhosi vyrov i.
neschopnosti jeho a proto v jistém Vyjednával s Poláky, Tyroláky, s e
ohledn se radovati mohli, že ale chy a Moravany nejprvé ve Vídni a
jedno odstraněno jest, muselit přeceodebral se též k tomu konci do Prahy.
záhy poznati, že by mnohem lépe !Přiznával sice, že ústava prosincová
přáním spotřebám jednotlivých zemí
bývalo,
ono
abylo
strana
ta, zkdšeby
k réž ministerstvo
pošle, dále ještě
lnevyhovuje
a že eskému
ochoten,
vě řede
sa
při vladě bylo zůstalo. Neboť do vším království jest
mnívali se mnozí, že mužové mini mostatnosti povoliti, avšak doložil
sterstva onoho, vašniví, zištní, urputní též. že se to státi může jedině na
stranníci a v sobectví zakrnělí jedině cestě ústavní, spolupůsobením říš
jsou toho příčinou, že ústava prosin ské rad . Státopravní oposice naše
cová veskrz provedena nebyla. Avšak však o pověděla k tomu s všelikon
v pravdě tomu nemohlo tak býtiuurčitostí: Co říšská rada dnes dá,
Mnžově oni byli sice skutečně ]: vše-Imůže zítra opět ma. Říšská rada
liké vládě neschOpni a měli nad toínemůže nám nikterak práva nějakého
tolik vlastností, které by jinak kaž-íuděliti, naopak my chceme říši samé
dého jiného k zastávání jakéhokohvltakových práv postoupiti, kterýchž k
úřadu veřejného bylo nehodným učí-!zachování jednoty potřeba jest. Zem
nilo, avšak pravý kořen všeho zla a ský sněm náš a nikoliv říšská rada

neštěstí
ústava
jest pramenem
práva našeho
a zá
sincová. byla
Kdy právě
y tedyonadéle
byli prozů—*sady
této nemůžeme
se nikterak
stali při vládě, byla by pravdivá pří- vzdáti.
čina všeho zla a všeho neštěstí zřejAn hr. Potocki takto vyjednával,
měji na jevo přišla. To se však ne- v dal hr. Beust oběžný list k vy
stalo; proto mělo se za to. že sou-is ancům rakouským v cizině, v kte
atava může zůstati &. konečně se rěmž jim bez obalu oznamoval, že
provesti, budou-li jen osobyvyměněny.!vláda v Rakousku musí b ti centra
Za takových okolností nastoupildistická a že budou zav eny přímé
hr. Potocki úřad svůj a snažil se,volby na říšskou radu. Poněvadž o
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běžník ten byl podepsán též od hr. nosti. Nebot když všeobecný sněm
Potockého, museli mnozí pochybovali církevný v ímě byl přijal nauku 0
také o dobré vůli jeho, kdežto prvé neomylnosti papežové, zrušilo viden—
jíž se přesvědčili o neschOpnosti jeho ské ministerstvo konkordát či úmluvu
k provedení skutečného vyrovnání se sv. Otcem papežem učiněnou, po
mezi národy rakouskými. Následkem něvadž prý papež nyní, po prohla
toho opustila eposice naše od všeli- šení oné nauky není toutéž osobou,
kého dalšího vyjednávání.
kterouž byl tehdáž, když se konkor
Hrabě Potocki pak na to rozpu- dát uzavřel. Kdokoliv jen poněkud
slil ku konci června všecky zemskéwsoudněho měl rozumu, musil tako
sněmy mimo český, a vypsal nové vým záluduým mudráctvím opovrh
volby, vymlouvaje se tím, že prý nouti avšak což na tom? Neb mí
předkem již ví, že by nový sněm nistr vyučování měl skutečně zato,
český říšské rady opět neobeslal. že vyvedl kousek hrdinský!
V tom jediném se Potocki ovšem
V měsíci srpnu měli zasedati
nemýlil!
sněmové zemští. Z věrohodných stran
Záhy na to vypuk'a v červenci ujištovalo se s všelikou určitostí, že
válka mezi Pruskem a Francií a na—vláda hr. Potockého nebude míti ni—
byla hned takových rozměrů, že se žádného vlivu na volby a že mu
pozornost celého světa k ní obracela. mnoho na tom záleží, aby volby byly
Národové rakouští zachovávali v běhu volným výrazem přesvědčení a vůle
války té veskrz skutečnou ncstrans-wobyvatelstva. Bud si tomu, že sku
nost, poněvadž nemohli ani ve Fran- tečně tak bylo; avšak veškeré úřed
cii ani v Prusko důvěřovati. Jinak nictvo, kteréž přece hr. Potockého co
naproti počínala si strana němčour—pána svého ctíti mělo, stranilo bez
ska v Rakousku, nikterak se totiž ostýcháni se a pracovalo všelikou si—
neost-ýchala tak psali a tak mluviti, lou pro onu stranu němčourskou,
jakoby země říše rakouské již byly která Potockého veskrz nenáviděla.
k Prusku přivtřleny. O mnohých lí—l tentokráte zradil služebník pana
stech německých vypnivovalo se lakésvť—hošereduč. Avšak proti všelikým
veřejně, kolik tisíc tolarů každý z pletichúm a proti všelikěmu násilí
nich byl obdržel, aby psal ve pro- úřednictva nepodařilo se oné straně
spéth Pruska. Vláda rakouská. no- nčlučourské zvítěziti a — což kviře
činila ničehož a nepřekážela takovémn'nepodobuo
později teprv pomohl
počínání, kteréž v pravém smysluI—jíhr. Potocki sám k vítězství_a k
slova. velezrádou bylo. Tím znjisté'včtšině na říšské rudě. Neb v Ty
osvědčila vlastní slabost svou, kterážlrolsku, v Krajině, v Dalmácii a Vor
původ svůi měla v tom, že z počátku arlberku měla strana federalistická
se kolísala -a na rozpacích byla, má-li většinu, ve Štýrsku pak u v horních
se s Francií spolčiti proti Prusku, Rakousích tvořili federalistě značné
čili ne. Když ale vojsko Francskélmenšiny; hlavní vahu tedy klásti
na počátku měsíce srpna v několikaíbylo na výsledky voleb v Čechách.
bitvách rozhodně poraženo bylo, pře-„Neb hr. l'otocki byl konečně přece

šla
i hr. aBeustovi
chut na
žet všech
by bylozemích
pí-ílišnerozumno,
s Francií,
bylot uzavřeno,
že spolekroznal,
se má- dyby ve
nové volby
zachovávati úplná neutratila či ne- se vypisovaly a jen v Čechách něm—
strannost. A tělo bylo.ovšem na nej-,čonrský sněm se ponechal. Vypsal
výš zapotřebí, poněvadž ve známostgtedy i v tomto království nové volby.
přišlo, že Rusko podle úmluvy siTuto však skutečněse nezmýlíl. Neb
Pruskem učiněné převzalo úlohu nalčeska města a obce venkovské, jakož
se, Rakousko v nenlralitě udržeti. 'i šlechta historická zvítězili při vol
Proto však neoddalo se mini-'bách uplné a nechtěl. „o ř.šskérad
sterstvo hr. Potockého úplné ucčin-_volili. Protož vypsal Potocki konečne
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„přímé volby“ do rady této a pomocí'o to. že scházeli zastupcové králov
těch poštěstilo se po mnohých úsko—ství českého vůbec. Připomenutí jsme
kách, z 54 poslanců, kteří zCech na případ ten jen proto, aby se zřejmě
říšské radě měli zasedati, 13 do Vídně poznalo, že straně té od jakžíva jen
dostati & takto s největším úsilím o zachování kruté nadvlády běželo a že
němčourské straně vetsinu zjednati. k dosažení cíle.toho každého prostřed
Zda—li & jakou radost hr. Potocki z ku se chopila.
uměleckého díla tohoto měl, není
0 jednání na. říšské radě nemů
známo.
žeme tedy vypravovati, leč že volila
Podle toho nemůžeme o sněmíeh' delegaci. která se toho roku v Pešti
zemských mnoho vypravovati, poně sešla. Tato rokovala o rozpočtu vlád
vadž jen k tomu konci svolání jsou, ním, o schodku finančním, kterýž cb
našel asi 20 milionů zlatých a 0 po
abě
na říšskou
radu volili. aVčtšiny
v yrolskn
a ve Vorarlberku,
men volení výloh učiněných na ozbrojování
šiny v horních Rakousích a ve Štýr z příčiny valky Pruska s Francií.
sku vydaly slavné osvědčení, že ústava Záležitosti tyto byly celkem vyřízeny,
prosincová jest dle práva neplatna. avšak vnitřní opor, který již po tolik
čímž se zřejmě přidružily k deklaraci, let trval. nebyl nikterak vyrovnán.
česko-moravské. Dle příkladu sněmu Rok 1870. chýlil se ku konci, a vla
českého vyslovily se dílem pro neo da Vídeuská musela vyznati, že opět
heslání říšské rady, dílem pak chtěly rok marně uplynul a že opět vyrov
radu tuto oheslatí, avšak jen k tomu nání s návody říše rakouské zma
konci, aby violilu společné delegace, i'euo bylo!
Národ slovanský v Čechách a na
kteréžto sněm český jen přímo vo—
Moravě však roku toho nikterak ne
líti chtěl.
S velkou bídou ted sekla se zmaiíl, což s pravdivou chloubou
říšská rada na konec měs ce a roko tvrditi můžeme. Od kolika let totiž
vala při námmném zmatku. Častěji měli jsme vládu, kteráž jsouc úhlav
se totiž událo, že většina 68 hlasů ním nepřitelem naším jen k tomu
stála proti lnen'sině 67 hlasů, kterýž usilovala. jak by nás zahladila; od
to poměr vsak příchodem německých kolika let nehyli jsme zastoupeni při
poslanci: z Čech ve prospěch němčour—zákonodárství a jednalo'se

o nás

sko strany se obrátil. Federalisté zcela bez nás; od let nás zpupné
na radě říšské byli po delší čas na a surové novinařstvo Vídeňské tupilo
rozpacích, mohou-li se v poth
způsobem neslýchaným a posmívulo
súčastniti, poněvadž jedna část po se všem citům, kteréž každý národ
slanců nikoliv od sněmu, nýbrž pří v největší vážnosti má; od let jsme
mou volbou na i'íš'skon radu se do se dívali museli hezcinně. jak panu
sía'n.
Velepumaitnou však zůstane jící strana, ano i jednotliví údové
na vždy lícom měrnost strany nění ministerstvu moci své k tomu zneu
čourské Po mnohá léta totiž nebylo žívají, aby co nejvíce peněz nahrabali ;
na říšské radě poslanců z království od let jsme dávali daně téměř nesne
českého a uherského, poněvadž struna sitelné jak na penězích tak i z vlastní
ta ale měla většinu. dokud poslani-ové krve své; od let jsme snášeli příkořt
ze zemí těthto int-přítomni byli, byla téměř k víře nepodobné, a — všecky
s tím nad míru spokojena &.uečinila tyto

nesnáze přehořké & přetrpké
nižádnýeh námitek. Nyní však byla přemohli jsme vytrvalostí neoblom
v mensině a proto nechtěla, aby se nou a útoky přečetných nepřátel na—
rukovalo, poněvadž scházclo několik šich odrazili jsme s takou čestnou
těvh německých poslanců z ' h; a; statečností, že se nam sotva který
kdyz se těch nekolik dostavilo a jí jiný národ co do takových tragických
k většině pomohlo, měla opět svědo bojů mvnatí muže. Neb bojovali
mí (!)_pokojné a neslamla se již vícetjsme za pravdu a právo, kteréž jsme
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čerpali z věčných pramenů

Božské ny činěné, podala jí upřímně ruku

spravedlnosti a z můmbstí naší slavné k smíření a vyzvala ji, ab svědo
' na základě těchto vybudované & pro mitě ustanovila podmínky, přikterýchž
to nemohli nás nepřátelé naši pře by Němci a Slované v království
moci; ano příklad naš mocně dojal českém v bratrském spolku ku pro
nejenom soukmenovce naše, nýbrž i spěchu společné vlasti své působiti
zdravou část národu německého v Ra mohli. Fanatikové strany této, ze
kousku tak, že i tato počala se při jmena Herbst, Klier, Bauhaus a jiní
znávah'kzásadám našim, kteréž hlav odstrčili sice pravici tuto smířlivou,
ně k tomu směřovaly, že nutno jest avšak kojíme se bezpečnou nadějí,
v říši rakouské založiti takové právo že národ německý v Čechách v nej
státní, kteréž žádnému národu a v ni bližší budoucnosti již procitne. že
čem neubližuje (dle slov Kristových: roztříská okovy, kterýmiž ho domnělí
Cehožkoliv nechcete, aby lidé činili a falešní vůdcové jeho spontali a že
vám, nečiňtež i vy jim), takové prá l se ochotně přidá k Slovanům & sni
ve státní, které všem bez rozdílu mi společněstáti bude pro vlast a krále.
uděluje tutéž volnost &tutéž svobodu
Sněm česky byltě také vyzván
a kteréž nemožno činí, aby jeden ná k obeslání říšské rady. Vyslovil se
rod nespravedlivou nadvládu provozo slavně, že národ český bez prodlení
val nad ostatními, takové právo, které chce býti mohutnou podpomu říše,
by ze všech národů říše rakouské kterouž otcové jeho co mocnou
v pravdě učinilo stejně Oprávněné bn společného života rozličných ná—
dítky jednoho otce, krále a císaře. rodů byli založili, avšak jen pod
A proto také nechtěli jsme nikdy tou v minkou, aby říše také beze
vyjednávali ve sporech našich s radou všelik dvojmyslnosti a neodvolatel
onou, kterouž říšskou nazývali, ačko nými skutky se zaručila, že přiznává
liv v pravdě jen nepatrnou a nevlast národu českému onu samostatnost,
ní částku národa německého zastu která mu po právu náleží. A po
povala, nýbrž obraceli jsme se vždy něvadž skutečná potřeba toho vyža
s požadavky svými ku králi co spo dovala, aby se společně delegace se
lečnému otci svému. Toto počínání šly, chtěl český sněm mimořádně v
naše snad teprv pozdější doba nále tomto jediném případu a na základě
žitě ocení, stane-li se to ale -—jakož práv koruny české do delegace té
se jistě stane ——
bude muset přiznati voliti. Avšak všeliké toto osvědčení
se, že národ náš přilnul ku králi své jak poddanosti tak i smířlivosti ne
mu láskou nezvrátnou a to lpři nej bylo tentokráte přijato, což však ne
trpčích zkouškách právě toho času, mohlo vyvrátiti naději naši, že se
kd národové jiní panovníky své zrá—snad brzo potká s výsledkem lepším.
Ještě horší byly poměry tyto na
dn cpouětěli. V ohledu tom kojíme
se blahou nadějía jen to si přejeme, Moravě, kdež strana němčourská od
aby se národ náš vždy mravných zá mnoha let již vládne mocí neobme—
kladů těchto přidržoval; pak zajisté zenou. Poslanci strany této sešli se
dočká se blažené budoucnosti. at se v měsíci srpnu v Brně a počínali si
ostatně cokoliv stane!
vůbec tak, 'akoby slovanských oby
oravě ani nebylo, neo
Jakož pak národ náš osvědčili V atolů na
při hájení práva svého neoblomnoužstychajíce se nikterak podporovati
statečnost, tak osvědčil spolu též u- “jen to, což jest německé a nevšímati
přímnou smířlivost a mírnmilovnost si všeho toho, což jest slovanské.
tam právě & tehdy. kdy bezohledně'Avšak nátlakem tímto sesiloval se
panovati mohl.' Neb na sněměuduch statečnosti Moravanu způsobem
českém téhož roku měla strana naše'nejzřejmějším; rodáci naši stáli ne—
rozhodnou většinu a nepamatujic nazvratně při deklaraci “4.108 s_němu
četné příkoří jí od němčourské stra—lnašeho, poslanci strany naší byh vždy
\
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jednosvorně voleni proti všelikým pls-*vystoupí také Slováci, Srbové, Rumu
tichém ode všech stran činěným, vě ni a Sasíci spojenými silami proti
domí Společného svazku našeho s ko zpupnosti maďarské, která veškeré
runou českou co denně se tužilo, síly říše naší službě maďarských
četné spolky naše, čtenářské, hOSpo-lzájmů podrobiti chce.
Povšechně jen mohli jsme vypra
dářské, prům slové, pěvecké, kate.
licko-politick , sokolské, potravní. vovati o domácích bojech našich, nyní
obchodní, záložny a mnohé jiné vy již však musíme připomenouti válku.
víjely vždy mohutnější činnost, tak kteráž nemá sobě rovné, mezi Fran
že v ohledu tom v pravdě tvrditi cii a Pruskem.
můžeme, že národ náš roku toho ne
V přehledu událostí r. 1869
ztratil, n brž že všemi silami ra podotknuli jsme, že moc Napoleonova
coval lm onečnému cíli svému, te počala klesati, že již nemohl vésti
rýž v tom jest obsažen, aby na zá správu veškeré Europy. ano že již
kladech mravnosti a spravedlnosti ani nemohl býti tou „prozřetelnosti,“
vlast naše dospěla k blahobytu jak kteroupo 18 let býti chtěl. Tož bylo
časnému tak i duševnímu, a aby zřejmě patrno; že ale již během r.
každý jednotlivec síly své volně roz 1870 stržen bude do propasti beze—
víjeti mohl nejenom ku prospěchu dné a že Francie strádati bude bo
vlastnímu, nýbrž též i obecnému, k lesti, jakož málo který jiný národ
oslaveuí vlasti své a krále svého. trpěl, tož se stalo mimo všeliké nadání .
Již
celý rok 1869 vedla epo
Výsledky tyto děkujeme předně sta
tečnosti lidu moravského, spolu ale sice tuhýptlio' proti „osobní vládě“
též úsilovnosti poslanců a, vůdců na císařově a spoleon musel ustavičně
šich, v jichž popředí stkví se slavná
aniž lžylpočátku
tím nějakého
'ména: hraběEgbert Belcredia Pra povolovati,
prospěchu získal.
r. 1870
k. Všem těm šlechetným snahám povolal nové parlamentární minister—
národa našeho, jakož i věhlasným stvo, kteréž pravomocnost zákonodár
vůdcům jeho volám tedy z celého ného sboru opět rozmnožilo. Tím
srdce svého: Na zdar! Dokud pravda však nebyly odporu'ící strany nikterak
a spravedlnost a námi bojují, dotud smířeny,ba republi
ká strana rávo
také nepřemohou nás!
naopak počínala si denně odv žněji
Nejlépe se daří až dosud Ma a netajila nikterak záměry své, že jí
darům v království uherském. Tak totiž běží orevoluci a sesazení císaře.
řečeným vyrovnáním nab li tolik vý A proto jí přišla tehdy velmi vhod
bod, že se po jejich v li vše děje nešťastná událost jedna, která se cí
nejenom v Uhersku, nýbrž i v Ra sařské rodiny nemile dotýkala. Princ
kousku. Pannjící strana Deákova pod Petr Bonaparte měl totiž jakousi rozc
poruje ve všem ministerstvo András při s redaktorem Rochefortem, kterýž
syho a tento platí všeobecně za nej ho proto vyzval k souboji s k tomu
hlavnější podporu němčourské strany konci dva svědky své ]: němu poslal.
v Rakousku. Dle příkladu této po Jednoho z nich Petr Bonaparte za
čínají si Maďaři doma též tak, 'ako střelil, omlouvaje se tím, že první ho
by jiných národů tam nebylo. V or udeřil a pak po něm střeliti chtěl.
vátslcu ustanovily banem bar. Raucha, Ačkoliv řed soudem od trestu osvo
muže to, jenž hůře úřadoval než tu bozen by , vyhlašovali ho přsdce re
recký basa a ve všem vlastního pro publikáni za zúmyslného vražedlníkn
spěchu hledal. Národní strana cho & počínali si co nejjizlivěji proti ci
vala se až posud nečinně, jest-li se saři samému. Napriklad, jak daleko
ale nemýlíme, přibyla již doba, že se odvažovali, stůj tudy část provo—
promluví rozhodné slovo.*) Pak zajisté lání, jakéž vydaly tenkráte noviny
Marsellaise: „Podivuhodnou sla
', Již promluvila při volbařhom.
do sněmu.
bostí podjati domnívali jsme se. že
pot. 13
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llouapartovec mužeuččím jiným býti,;
Neb Prusko bylo po válce r.
nežli vražedlníkom! Jest tomu již 1866 severní část Německa sobě při
18 let, že Francie jestv moci těchtovtělilo a usilovalo bez ustání o to,
hrdlořezů! Národo, nabyl—lijsi pak'aby též jižní část v nejužší jednotu
již přesvědčení, že jest toho již dost s sebou přivedlo. Cíle toho dosáhlo
a že míra již jest dovršena?!“ Avšakjednak jednotou celní, s druhé strany
proti všeobecnému pohoršení, jakéž'pak zvláštními úmluvami s knížaty
událost ta způsobila, podařilo se cí—jihouěmerkými, kteříž se zavázali, že
saři ještě jednou, že aspoň zdánlivém případu války vojska svá podrobí
moc svou znovu upevnil. Vydal totižj vrchnímu velitelstvu pruskému. Smlou
provolání k národu a vyzval ho k vy tyto byly konečně přese všechen
veřejnému hlasování, aby se vyjádřil, odpor národní strany v Bavořích a
zda-li schvaluje změny v ústavě na Virtembersku provedeny a takto veš
vržená, ('ili nikoliv. Národ osvědčil keré Německojiž skutečně králi Pru
velikou většinou (téměř 7 a půl mi skému podrobeno. V měsíci květnu
lionů proti 1'/., milionů hlasu), že r. 1870 b lse ruský car sešel s krá
změny tyto přijímá. Na takový způsob lem prus ým v Emži, a již tehdy se
podobalo se, že mír vniterný byl z'e—vypravovalo obecně, že se taktéž dě
dnán, a poněvadž zevnější pom ry ly tajné úmluvy mezi oběma panov
Francie tenkráte také klidnými byly, níky. Tot muselo vzhuditi řev—
mohl ministr Ollivier na sněmu vy nivost císaře Napoleona, & to tím
znati, že obecný mír v Evropě ještě více, poněvadž Francie již od r. 1866
nikdy tak nebyl pojištěn, jako právě s patrnou závistí hleděla na ohromné
v době této. Slova ta pravil na kenci šíření se m ci pruské a nad lojakýmsi
měsíce červ'ua.
právem pozaclevali mohla, aby Prusko
Avšak záhy na lo strhla _se vděčně uznalo eny služby, které mu
strašná bouře,a to z mračna, kteréž Napoleon proukázal, že válku jeho
se zdálo býti z počátku naskrz ne s Rakouskem a spolek s Itálií při
patmým. Z počátku července totiž ustil. O tom pak nelze pochybovati,
vešlo ve známost, že pruský princ,fze pruský ministr Bismark rozličné
Leopold Hohenzollernský, byl vyzván,!sliby v-ohledu tom byl uřinil, ačkoliv
aby přijal korunu španělskou a ženelze jistotou tvrdili, co v slibech těch
přivolil. Napoleon byl tím nanejvýšohsaženo bylo a zda-li skutečně Na
rozjitřen a vyslal zvláštního poslance poleonovi ponechatí chtěl království

ke králi Pruskému, kterýž tenkráto lbelgické, některé části: pc-rýnské a švý—

v lázních v městě Emži byl. 5 po čarskn't, jak se později vypravovalo
slelstrím, že toho nikdy nedopustí, Tolik jisto jest, že poměry Francie
aby prusk princ se stal králem špa Prusku již od delšího času byly vel—
nělským. iž třetího dne na to vzdal mi napnuty a že Bismark brzkou
se Leopold trůnu španělského, Napo jválku předzvídnl a že k ní také
leon však žádal skrze vyslance svého, lvcskrz připraven byl, kdežto Franc-ie
aby pruský král se zaručil, že i hu—v jistém ohledu spravedlivě si stěžo
doucně toho nikdy uedopustí,ahy princ vati mohla na urážku jí učiněnou,
z domu pruského se stal králem španěl avšak k válce nikterak připravena

ským. Pruský král však odbyl vyslance nebyla..
Dovatenáctélm července dal Na
tím. že mu skrze pobočníka svého dal
ozuámiti, že nemá s ním ničehož více poleon v Berlíně válku epovědétj.
vyjednávati — a na takový způsob byla Celé Německo proměnilo se v tábor
válka mezi Francií a Pruskem hotova. válečný, všudy hlásala se, že se jedná
Událost taovšem nebyla pravou o svatou válku proti odvěkému ne
příčinou války mezi oběma státy, příteli národa německého, a pruští
nýbrž zavdala k ní jen toliko podnět, generálové spěchali do států jihoně
meckých. převzali vrchní velitelství
od Pruska již dávno očekávaný.
[
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tamně jšího vojska a v nejkratší době stenci k obhájení skličenó vlasti své
táhly voje německé k Rýnu. Na Avšak nové tyto sbory vojenské sklá
konci červencepřevzal Napoleon vrchníldaly se z největší části z lidu nevy
' velitelstvíaodebral se se synem svým'cxičeného, ani řádně ozbrojeného &
na bojiště odevzdav císařovně vladař-k tomu jestě nedostávalo se vůdců.
ství v čas nepřítomnosti své. Sou—kteříž by s to byli bývali, odolati
časně vydal se král pruský Vilémlhroznému nepříteli, kterýž vždy všudy
s Bismavkem a generalem Moltkem a ve všem měl převahu. A protož ne
na cestu k hranicím. V prvníchfmuže divno býti, že všeliká oběta
dnech měsíce srpna počal zápas kr- vost, všeliké úsilí & hrdinství ne
vavý ; 2. srpna podařilo se sice Fran-šťastného národa matným bylo. Voj
cozum Němce u města Saarbrůcken'sko německé bralo se s největší ry
poraziti, avšak již 4. byli od Němcii'chlostí k Paříži a obklíčilo město to
u města Weisenburk přemožení tak-|(již 15. září), v kterémž bylo 3
též 6. u Wórthn, kdež velel slovutný miliony obyvatelů, a protož mělo
generál Mac-Mahen, tak že následkem se za to, že brzo hladem vymoí'eno
porážek těchto voje Francouzské nabude. Avšak naděje taková byla
zpátečném pochodu k pevnosti Met-%zůplna sklamáua, neb město drželo
ské (Metz) odtáhly. kdež generál Ba- se s takovou statečností, kteréž nej
zaine vrchní velitelství převzal. Jednawyšši chvály zasluhuje. Na jihu sbíral
část německého vojska obklíčila mě—lGaribaldi pole, kterýž byl republice
sto a pevnost Štrasburk kdežto hlavní ku pomoci přispěl, k západu na bře
voje k Metám se pošinuly; v okolí hách řeky Ligary (Loire) a na se
pevnosti té svedeny po tři dni lS—lveru hotovily se sbory vojenské, aby
18. srpna bitvy, v kterýchž Francou-„společně přispěly hlavnímu městu,
zově poraženi do pevnosti zatlačeniijehož posádka současně měla vy
av ní od vojska německého ohklíče-jpadnouti a nepřítele poraziti. Avšak
ui byli. Ztráty byly na obou stranách Francie měla vypíti kalich hořkosti
ohromně. Po vítězství tom táhly'do poslední kapkymeb menší pevnosti
hlavní voje německé k Paříži. Ještě bud byly od Němců dobyty, neh
jednou zakročili jim Francouzové ce—lvzdávaly se, trasbnrk vzdal se ku
stu před pevností Sedanskou, bylilkonci září a Mety vzdaly se 27. října
však opět ]. září lak poraženi, že seí(s posádkou as 150.000 mužů), jedno—
Napoleon, Maollínhon a celé vojskořtlivě sbory francouzské b ly poraženy
(téměř 100.000 mužů) vzdáti muse- v bitvách, kteréž dennš téměř se
lo! Zajatý Napoleon byl odveden do udávaly, výpad posádky Pařížské byl
Němec na hrad Vilhelmshíihe; v Pa—odražen, tak že Francie na konci roku
říži však byla dynastie Bonapartůltonula v moři nevýslovného hoře,
s trůnu svrženaa republika prohlášenai jsouc téměř rozdrcena, sklíčena voj—
Veškeré řadové vojsko francouz-Šskem nepřátelským. jehož počet se
ské bylo dílem poraženo, dílem za páčil až na jeden milion! oplakávajíc
jato & dílem v pevnostech smí—eno.nad to ještě přes 300.000 synů aa—
V čele republiky čili „vlády národní jatých. tisíce a tisíce raněných a
obrany“ stáli mužové, jako Thiers, padlých a poškození země své, k víře
Gambetta, Jules Favre, veskrz odbo nepodobné ve válce národů — vzdě
dlaní, vše ohětovati pro obhájení země. laných!
Ohromnat vitězství vojska ně—
lí tomu konci cestoval Thiers po
Evropě, hledaje pomoci a spojenců, meckého učinila v Němcích takovy
avšak marně, any veškeré mec-nosti dojem, žet žádáno sjednocení veške
dívaly se nečinně k ohromnému di rého Německa pod jednou hlavou.
vadlu válečnému. Gambetta obzvláště Král Bavorský musel tedy jmenem
rozvíjel činnost nejúsilovnější a ze knížat krále pruského žádati, aby
všech konců Francie spěchali vlne přijal titul císaře německého, což se
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také stalo. Dosah světodějné událo— rázně zastati samostatnosti a neod
sti této jest zahalen v temnosti, kte—vislosti papeže. Ostatně ale jsou po
réž žádné oko lidské proniknouti měry Italie takové, že se každé chvíle
očekává vypuknutí revoluce a s ní
nemůše!
panělsko, jež ]: nešťastně válce zmatky nekonečné.
té podnět dalo, nemůže nikterak k
Rusko pracuje bez ustání a s
míru dospěti. Rozličné strany stojí největší ůsilovností na upravení vni—
v ustavičném boji proti sobě a každé
terných
na rozšíření
své.poměrů
V Asiisvých
iní austavičně
nové
chvíle slyšeti o novém povstání, při moci
čemž správa a blahobyt země čím prospěchy, na kteréž Anglicko žárli
dále tím více hyne. Po princi Ho vým okem pohlíží, a nabývá vždy
henzollerském byl zvolen druh syn většího vlivu v Persii, ano i v Číně.
krále Italského, Amadeus, za rále, Ve válce pruské zachovalo se též na
avšak málo jest naděje, že by na činně, ačkoliv se vypravovalo o taj
šťastné zemi té zjednati mohl lepší ných úmluvách s Pruskem, dle kte
budoucnost.
rýchž se zaručilo, že má Rakousko
Anglie těší se poměrně z největ zadržeti, kd by Francii na pomoc
šího blahobytu. Stalot se téměř již přispěti chtě o. Ku konci roku ještě
obyčejem, že se každému novému pobouřilo státníky vypovězením ú
parlamentu předkládají návrhy na mluvy Pařížské. Roku totiž 1856
pádu Sebastopola bylot na míru
zmenšení daně a že i širší kruhy
počínají nahlížeti, že se Irsku budou gilřížském ustanoveno, že se jen ku
muset povoliti tatáž práva, jaká má peckým lodím přístUp do černého
Anglie, čímž by příčina mnohých moře povoliti má, pak že cár nesmí
svárů a různic odstraněna byla. V ani válečných lodí ani zbrojnic tam
běhu války německé pokoušeli se míti a že jen několik menších par

státníci angličtí všelijakým způsobem ních Iodí kochraně břehu držeti smí.
o zjednání příměří mezi Francií a Toto ustanovení pokořovalo Rusko
Pruskem, avšak marně, a ku konci velmi, spolu ale také zbytečně. Neb
roku bylit náramně postrašeni vypo—postavilo brannou moe jeho pod do—
vězením Pařížské smlouvy se strany hlídku ostatních mocností a protož
dalo se předzvídati, že Rusko záhy
lluska._
Rím, sídlo papežovo, byl i toho“odepře to, co jen u velké nouzi bylo
roku středem pozornosti veškerého připustilo. Z druhé strany pak bylo
světa. Všeobecn sněm církevný za opatření ono též zbytečné, poněvadž
sedal tu až do m síce srpna a přijal celistvost Turecka beztoho zaručena
mezi jinými nauku o neomylnosti byla a v případu války spojencům Tu
papežové. Pro události válečné musel reckým přístup do Cařihradu snad—
však b'ti odročen. Papež především nější jest než Rusku. Přese všechno
usilova o zjednání míru mezi Francií to ale nadělala výpověd ta mnoho
a Pruskem poslav k tomu konci povyku. obzvláště v Anglii, kdežto si
zvláštní listy Napoleonovi a králi pru z počátku tak počínali, jakoby bylo
skému. Napoleon však nabídnutí toho před válkou s Ruskem. Záhy ale
cpanoval rozvážnější rozhled a. usne
nepřijal.
Když ku konci července fran šeno, že se o té věci na konferenci
couzské vojsko Řím bylo opustilo, v Londýně jednati má, která se ta—
vyslal Imíl Italský vojsko své, dal. prv a počátku r. 1871 sešla.
Turecko pak jest onou chorou
město svaté obsaditi a oloupil takto
sv. Otce o poslední zbytek světského říší, která jen proto až dosud neu
panství! Jan tehdejší válka byla toho mřela, poněvadž se ještě za to má,
příčinou, že se loupežný útok ten tak že umříti nesmí. Avšak bludné do—
snadně podařil; neb spíše neb později mnění to nebude moci dlouho již tr
budou se muset katolické mocnosti l vati. Neb velká většina obyvatelů
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křesťanských oživuje se. vždy “ ve- nějším. Turecko samo živořínad míru
domí, že se jha tureckého sprostiti'bídně, ustavičně jsouc sklíčeno bídou
musí; & směr ten bude se tím více financí, spory s místokrálem egypt—
rozméhati, čím větší síly nebudou ským, vzpourami poddaných svých v
prvé poddané, nyní samostatné státy Asii a odvislosti svou od mocností
Srbsko, Recko, Valašsko, Multanskozeuropských. Jediné Srbsko pracuje
a Černá hora, poněvadž odtud vychá-j tatně k velké budoucnosti, kdežto
zející duch svobody a vzdělaúostijíecko, Valašsko a Multansko vni—

neodolnteluě působiti bude na sou—itemýmisporyrozervano jest a proto
sední bratry a vzbudfv nich horoucťtaké žádného vlivu na bratr kře
touhu po téže volnosti. A přistou- stanské v Turecku míti nemů e.

pí-li konečně eurOpska diplomacie !:
zásadě, že nynější Turecko náleží jen
Od mnoha let již toužíme 8 vše—
národům křesťanským (až dosud od likou horoucností po stálém míru a
moslemínů potlačeným), pak bude pokoji, jehož v nynějších poměrech
snad možno, nebezpečnou otázku vy- nikterak očekávati nemůžeme. Kdy
chodní vyrovnati způsobem nejsnad—as nám ho milost Boží udělí?

Včelařstvt
(Pokra čovaní.)

Moudrý. Jak vidíte, milý strýčku 'chybně pojal, laskavě poopravil.
dostavili jsme se všickni co jeden Tak slyšte;
muž, což vám sloužiti může za dů
1. V aule je:! jenom jedna
kaz. že slova vaše nepadají na půdu matka:
neúrodnou. Já aspoň nemohu vim
2. Matka jest samice dokonale
dosti děkovati. Od té doby, co vaším vyvinutá, dělnice jsou samice nedoko—
vypravováním přirozenost včel poně nalé, zakrslé, trubci jsou samci.
3. V oule zdravém klade jedině
kud jsem poznal, pohlížím zcela ji
ným okem na ty milé okřídlence; matka všecka vajíčka.
úl se mi zdá býti průhledným tak,
4. Matka klade vajíčka dvojího
že si skoro vše vysvětliti dovedu, co pouze druhu na samet-ky a samičky
a to dle vlastní libovůle.
tam se děje.
5. Aby matka vajíčka obo'ího
Opozdil. Blázínku! je vidět, že
se včeličknmi se dlouho nezabýváte, druhu klásti mohla, musí se říve
našinci jest a bylo vše jasné.
?pářiti s trubcem.
6. Páření se děje venku wu'mo
Moudrý. Hned bych vám něco
_
řekl, než raději pomlčl'm. Vyprnvujtc oul.
7. Matka se páří jenom inden
nám, milý strýcku, jak jste nám při
slíbil o počínání si u včel, cíli 0 krátce a to na celý 5on pak už více
praktickém včelařství. Ale počkejte 'nevylítne, leč s rojem.
8. Vajíčko na aanu'člm jest
trochu ještě. Jak jste. pozoroval, za—|
znamenával jsem si pilně, co se mi kzúrodněno semenem trubčím, na ea
zdálo býti důležitým; 'édro těchto ;mečky zůstane neaúrodněno.
poznámek vám nyní př n, aby jste,
9. Vajíčko na včelu neb na
kdybych někde byl chybil nebo něcomatku jest jedno a totéž.
8
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10. Z každého vajíčka neb čer—stavené teprv scsilovati se počínají.
víka na dělníci, pokud není ještě A tomu se nesmíme diviti; nebo
zabedněn, mohou si včely vychovati mnohá vylítuouc z oule bývá větrem
matku.
na zem chladnou sražena, kde ře
11. Nemůže-li se matka z jaké stydne a zahyne; jiná navracujíg se
koliv příčiny spářiti, klade jen tajíc s vodou, neb medem a pelem obtí
žená domů přichází k 0qu už um
ka nezúrodněná, tedy trubčí.
12. Někdy klade v oule osiřelém dlena, vítr ji vrhne k zemi, ze které
i některá včela vajíčka, která, poně více nepovstane; jiná opět, poněvadž
vadž nezúrodněna, jsou veskrz trubčí. ji vítr ustavičně se směru jejího letu
Jest to dobře?
sráží, musí býti velmi opatrne, by na
Pokroč. Výborně! Musím říci, cizí česno nepadla, což by pro ni
že jste si opravdu ty nejdůležitější jistou bylo smrtí, a proto poletuje,
věci ze života včel zaznamenal; máte zvláště když je zamračeno, kde málo
v nich, abych tak řekl, dvanáctero vidí, okolo oulu, až větrem k zemi
základních článků vědy včelařské; svržena skřehne a za své vezme.
pravím základních, nebo na nich se Ba i v letě mnohá královna vracejíc
takořka všeliké rozumné včelaření se ze svadebm'ho výletu padne, vě
zakládá; komu by jeden neb druhý trem se směru svého svedena na
z nich byl neznám, ten přestává býti česno cizí a bývá usmrcena. Ne,
veslařem.
takové místo se pro včely nikterak
Moudrý. Dobře tedy. A nyní nehodí.
Zvědavý. Nedalo—byse tomu od
prosím, poučte nás, jak se včelami
pomoci?
máme zacházet, bychom —
Zvědavý. Počkejte, sousedku,
Paka-oč. Ovšem, kdyby se za
nechte mne také ke slovu přijíti; já včelami, &Spoň ]! sevcmí straně po
myslím, že nejhlavnější věcí ro stavil hezky dlouhý a vysoký plot z
včelaře musejí býti včely, nebo
z desek, by aspoň proti severním vč
včel nenechá se včelař ani mysliti. trům “byly chráněny; avšak to je
Jak pak., kmotře, rozmyslil jste si to, nákladné.
prodáte mně některé včely?
Zvědavý. Pravda, pravda! Škoda.,
Pola—oč.Prodám, jenom kam si já bych 'o tam ze srdce měl rád; je
je postavíte?
to mís .ko jako pro včely dělané,
Zoědav '. O to je hej! Postavím tam by měly od rána až do večera
je do zah y za stodolu, tam bude pořád slunce.
pro ně místo nejpříhodnější; nejsou
Pola-oč. I to by byla chyba.
tam žádné stromy, budou míti slunce „
celý den; v cestě jim také nebude Včela, ač si v lesku slunečném nej
více
libuje, přec nemílu'e, by slunce
nic stát, pročež budou míti volný vý
na příb tak její pň'lt'š do. Proto v
let na všecky strany.
Pokročit. Holečku, to nepůjde. stavu ivokem usazuje se nejraději
Byly by tam vystaveny všem větrům v lesech nejhustších.
Opozd. Hhmhm, nemiluje —
a ty včel
náramně škodí. Jaro,
jak vám známo, jest větry až pi1'liě snad ta vaše taliánka! Ja vás však
nadařeno; a právě v tu dobu, kde ujiětuji, že moje včely si to velmi
včelaři nejvíce na tom záležeti musí, oblibují.
Pokroč. Z čeho tak soudíte?
aby včely do leta silné přivedl, chee—
li jinak z nich míti užitek, zhyne
Z čeho tak
že předkové
našisoudím
neměli? My;
ta é
větry takové množství včel, žeby slím, Opazd.
člověk ani ueuvěřil, kdyby se o tom slámu v kotrbáchl Já jsem starý
očitě nepřesvědčil; nebo včely posta chlap, mámt už 6 křížků na zádech,
veny v zátiší, chystají se kolikráte a přec jsem ještě nikde neshledal,
už k rojení, kdežto jiné větrům vy by někdo měl obráceny včely zády
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proti slunci, a tak jsme to sdčdili už také sám zkusil; stran nedosta
tečného výtěžku bych vás ale prosil
po svých praoteích.
_
Paka-oč. S tímto důkazem mne o vysvětlení.
Opozd. Ano vysvětlete nám to!
neporazíte, víte, že neschvalnji bez—
Polar. Onehda jda ráno na pole
výminečně vše, co od předků na nás
viděl jsem vás,“Opozdile tlouci hrudy.
přešlo;
mam zásadu,
zkusiti
ré a prospěšné
podržeti,
zlé vše,
a do
ne a vraeeje se o polednách domů co
prOSpěšné zavrhnouti, byt by i od vidím? Pan Opozdil si hoví pěkně
praotce
ha pocházelo; musíte mi pod strom— ve stínu!
0 mld. Hehehe! a to vám může
podati důkazů makavějších.
Opozd. Důkazů makavějěíeh žá.—býti

padně ? Vžd 15 bylo

horko

e kčemuta
dáte? Tak slyšte: Čím více může jakovpeci,-—
slunce onl prohřívat, tím lépe se úchylka?
Polar. K vysvětlení žádanému.
daří včelám; proto jsou také vždy
silnější. což můžete seznati na silném
Moudrý. Už jsem doma! Pama
bzučení, kteréužz daleka slyšeti lze, tuji se z dřívějšího vypravování, že
a tu takové včely obyčejně už vylé dosáhne-li horko v oule asi 30 stu
hají, kdežto při ostatních 0 vyléhání pňů, přestane všecka práce, včely ne—
ani zmínka, a tudíž dají idříve roje. mohonce tam vydržeti vyletují a za
A ostatně nanesou také vždy vícelháleií. Není tomu tak?
Pokr. Výborně! A tak se stává,
medu, poněvadž dříve na pastvu lí
tají, any dříve světlo mají. Nuže jak že včely, které postaveny jsou ve stí
je vám ?
nu stromu, tak že na ně polední,
Pain-oč. Zcela dobře; nebo uve zvláště odpolední slunce bíti nemůže,
dené důkazy svědčí více proti vám, lítají nepřetrženě po celý den snáše
nežli proti mně. Vy se těšíte ztoho, jíce & uvnitř pracujíce, kdežto druhé
že včely vedru slunečněmu vysta pro nesnesitelné horko sobě hoví a vše
vené silně hučí a vyléhají — musím Iiké prace nechávají tak, čehož jiný
vám však říci, že jen neroznm může následek býti nemůže, leč nouze
se z toho těšiti. Vzdyt pak silné a nedostatek.
Opozd. To vše připouštím, ale
hučení a vyléhání jsou známky, že,
včelám v oule se nevede dobře. Oul tím včely předce nie nezanedbáva'í;
se totiž prohřeje, v něm panuje pak lítají zase časněji z rána a pozd ji
horko tak veliké, že včely nemohouce na noc ven. poněvadž slunce spíše
si nijak pomoci počnon ze zoufalosti a déle na ně svítí, a nahradí tím, co
náramně bouřiti, a odtud to hučení, ze. dne zanedhaly.
vyhrnou se z oulu, usadí se okolo česna,
Pola-oč.Milý Opozdile, řeknětemi
avšak i tu pro přílišné horko nemo upřímně, ale upřímně! byl jste už kdy
houee vydlžeti poletují houfně okolo
výlohodem
svýc
včel? neb po západu slunce
česna, jakoby bůhví jak silny byly,! upřed
— u vnitř snad pláštoví horkem.
Opozda'l. Před východem slunce,
změklé se strhne. čehož následkem na to se nevím upamatovat, nebo tu
b va nezřídka záhuba celé čeledi, a má člověk s koňmi co dělat, ale po

k
i ne,
pak nemohonce
vydržeti
slunceKterak
nejednou!
ra (yby
ěji se
vystěhují,
čili dají roj,
jenž, západu
Pokroč.
tedy můžete tvr
an včely bez toho nejsou silny, jest dit, že včely na slunci postavené lí
slaboch, výtěžek medový bývá neutě—tají dříve na pastvu, nežli ve stínu
šeně skrovny', obyčejněžádný, a proto postavené? Poslechněte, co vám řeknu;
dělají takové včely pánu svému zřídka'mluvil jsem sice 'iž jedenkráte o tom,
nebude však škodit, když to ještě je
kdy radost.
_
|
Moudrý. Co se toho vylčhaní denkráte povím; včely při výletu se
a potrhaní plastu týče, musím vám, řídí jenom dle teplosti vzduchu uvnitř
strýčka, dáti za pravdu, neb jsem to a zevnitř panující. Jděte jenom časně

ge
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z rána k nim a. shledate, že některé trochnhučet, pak ale se utiší a otřá
budou už lítati, jiné ale ještě odpo sání nepatrnému uvyknon.
Pokroč. Dobře, kdyh jenom té
čívati; toto shledáte při slabých, ono
prožluklé vlastnosti nem ly, že při
gři
silných;
je-li
zevnitřní
vzduch
ostatcčně teplý, půjdou silné včely, nejmenším pobouření hned sahají na
majíce i uvnitř teplo dostatečné, na med; a stáva-h'se to častěji, jako
pastvu, slabé ale nemajíce takového mlácení každého dne, když se mlá
stupně tepla ještě v 0qu nepůjdou tit započne, a zima se prodlouží &
dříve ven, až teplo nočním chladem ony počistit se nemohou, povstane
v onle kleslé s teplem zevnitřním se u nich nejdříve ou lavice, které
vyrovná. Na večer ustanou všecky nezřídka záhuba celé 0 roje v zá
pojednou v letu, jakmile se počne tro pětí následuje. Proto dím, že včely
chu setmívati, poněvadž už malo vidí. nesmějí nikdy ostat na blízku míst.
Litá-li který oul ještě za soumraku, kde silným tlučením zeme"se olřáaá,
pak jistě budto loupí, nebo jest olu n. př. kováren, veřejných silnic
pován.
a t. d. Nápodobně i tam včelám
Přijděte jen někdy z rána ke neslouží, kde 'est mnoho dýmu, jako
b
cihelen a továren a
mně & přesvědčíte se sám, že včely na př.
stejně silně započnou v ste'nou dobu ab ch v e vypověděl, i na blízku
výlet svůj, necht už stojí
východu ve ých nod, řek, rybníků nemají stát,
tu býva dílem chladno, dí
nebo k západu slunce, k polední ne poněvadž
lem ale též mnoho včel větrami do
bo půlnoční straně.
vody svržených zahyne.
Zvědavý. Tak myslíte tedy, že
Zvědavý. Kam pak b ch je měl
k polední straně nemají býti včely tedy postavit, poradte mn přec!
postaveny?
Pola-oč. Postavte je do ovocné
Pokroč'. I mohou, musejí však
býti budto kofatýma' stromy, a není zahrady za domem, tam budou chra—
li těch, aspoň střechou nebo jinými verním
něny před
se
totižnejjízlivějšími
a východním,Větlg,
a e bu
záclonamz' chráněny, by slunce aspoň dou mezi stromy, tím líp pro ně
na vrchní polovici oule a česno salati
i pro vas; jenom byste musel před
nemohlo. Nejlépe by ovšem staly nimi travu as na sah pískem posy
k východu samce, nebo tu mají slunce pat, dílem aby tráva neposkytovala
až do 10 hodin a pak jsou ve stínu; mnohým nepřátelům včel skrýěe, dí
nejšpatněji však stojí na každý pád
k západu; poněvadž zde vedru 'eho lem abyste hned zpozoroval, co včely
z oulů vynášejí. —A co vy, Nedbale,
vystaveny jsou od 11 hodin
do vy nic?
západu slunce, když, jak povídám, nej
Nedbal. Míním to se včelami
sou chráněny. Mají-li dostatečnou
také zkusiti; zamluvil jsem si už
ochranu, jest strana lhostejná.
Zvědavý. Nnže vidím, že na tom jedny u Bačka; mam si na podzim
místě se včelami nebude nic; posta vybrati, které chci.
Pokroč. Nejste tak bolavý, kup
víme je tedy ke stodoli, tam budou
za větrem a aby na ně slunce nepá te si aspoň dvoje neb troje; s jedně
ma to jde příliš zdlouhavě, a když
h'lo, o to se postarám.
Pola-. Ba ani tam není místo ty ztratíte, jste sotva započav už u
konce,
což mnohému všelikou chut
příhodné, poněvadž tam v zimě, kde
včely ze svého poklidu nesmějí býti kn včelaření odjíma. Krom toho bych
vyrušovany, mlatívate, čímž se země vám radil, nekupujte je na podzim,
otřásá, a to působí neblaze i na včely, nýbrž až z jara.
Nedbal. Proč z jara? Budu-li
jsou-li na blízku.
Opozda'l.To 'e dle mého mínění je míti přes zimu doma, mohu jim
to nejmenší, z po útku začnou ovšem 'vši svou pozornost věnovat, jakto
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snad ani Ráček nebude v stavu, pro bas rozmluvy naše stály v Moravanu,
tože jich má mnoho.
' nejste tím přec jeětě staven na pra
Pokroč. Dobře, avšak stane se!nýř; nebo nikdo rozumný nebude vám
mnohdy, že včely na vzdor vší opa pokládati za zlé, že jste neměl pří
trnosti řes zimu zhynou aneb z ja—iležitosti, v nejnovější vědě včelařské
kékolivě příčiny náramně seslábnou; se vzdělati, naopak, musí vám býti
a na starých se nedožijete radosti; povděčen, že sv mi námltkami na
začasté umře přes zimu i matka si.pomáhate k včas rannémn objasnění
věci, o které mluvíme. Ostatně. že
pak
i po včeličkách
vole!! rozhovor náš otisknut jest v Mora
Kdy'jestje ovšem
ale koupíte
zjara, budete.
je sice o něco dráž platit, za to ale vanu, má i tu dobrou stranku, že
si vyberete včely silné a zdravé, které v dalším průběhu se budu moci v
vámtěch několik grošů na víc hojně krátkosti odvolat na to, co jinde
nahradí.
oběíměji jsem vykládal, & proto nic
Nedbal. Lehce mluvít! Jak ale, za zlé!
když tomu nerozumím? Ráček mě
Opazdíl. Vždyt už je dobře. Vi—
může dáti právě takové včely, před díte, mne jenom to dopaluje, že všemu,
kterými mne střežíte zadobré a pak to co řeknu, stavíte se na odpor, jako
bych ničemu nerozuměl.
půjde pěšky jako za vozem.
Pokroč. Vemte si dodaného vče
Poli-roč. Když jinak nemohu.
Jste
včelař, abych tak řekl, ze sta
laře s sebou a ten vám je vybere.
Opozdíl. Poslouchejte, Nedbale, rého světa; vaše věda se zakládá
co já vám ještě řeknu; jest to dů na pouhých doměnkách, které nejno—
vějšími zkušenostmi jsou budto _vy
ležité,
nač Npři
koupi
včel
se nesmí
zapomínat.
eberte
nikdy
staré
včely, vráceny nebo na pravou míru uve
t. j. takové, které vydaly roje, ale deny. Ostatně jenom své mínění bez
v berte si co možná prvoroje, ty jsou obalu vyslovte, tak se nám všem
zavděčíte.
vzdy silnější a lepší.
Zvědavý. Nechte toho, vždyt si
Pokroč. Nikoliv sousede! když
už chcete bráti ohled na to, pak rozumíme. Povězte mi raději ne
neberte prvoroi, ten má. vždy starou bylo-li b np, hned v tento čas nějaký
matku, a tu může zahynouti, sotva roj si koupiti; přicházejít v čas
že ji domů dostanete, aneb zahynev vhodný a vydrží-li včelaři, proč by
řas nejpilnější, čímž včely v nejlepším nevydrželii kupci; a co nejhlavnčjěí,
pádů o 6 neděl se opozdí, nezřídka ale, jsou, zvláště když jich mnoho, za
když se jim v pravý čas nepomůže,i fatku.
Pola-oč. Pro začátečníka se ne
docela zaniknou; krom toho nebývá
stará matka nikdy tak plodná jako hodí; předně ne, poněvadž má matku
mladá; proto si vyberte raději včely starou, která může vziti v krátkosti
vyrojenó, tak zvané staré, nebo ně- za své; za druhé ne, že má matku
kter' drahá/r; byt by byl o něco 'eětě nespářenou, která při snubním
sla
přec v krátkosti se vyrovná výletu může o život přijíti; kromě
prvoroji neb jej i předstihne, roto toho nemívá začátečník žádného medu
že má matku mladou, tudiž iplo nou. v úsobě; přestane-li záh snůška,
Opozdil. 1 aby do vás — což nemůže se roj na zimu ostatečněo
moku otevřít hubu, abyste se hned zásobit, &nedá-li se mu, co potřebuje
o mne neutíral a mne nezlehčoval? zahyne.
Moudrý. Ba arci! a to leze do
Pola-oč. J á že bych vás zlehčoval ?
Opozdz'l. A ne? Což nevíte, že kapsy, nebot potřebuje nejméně 20
rozmluvy naše kterýsi hajduk dává. lib., t. j. 6 mazů medu, a za to si
do „Moravana“, nestavíte mne tudiž může z jara koupiti včely nejpěknější.
Pokroč. Tak tomu jest. Kdo
před celým světem na pranýř?
Pokroč. Nebuďte blahový! Tře však včelstvo svoje chce rozmnožit,
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přijde k němu ověem nejsnadnějij _ Zvědavý. Tak tedy, milý kmo
,tre,
zůstaneme při tom; já si vče
koupením rojů.
,
Nedbal. S těmi včelami jsem, ličky od vás vezmu časně z jara,
si to tedy rozmyslil tak: Koupím jeXdo té doby si_ stavím na místě
od Bačka., ale až někdy v máji;ten vámi udaněm
ik, ale už nějaký,

kráte musí zajisté býti už patrno, který by za to stal; stran provedení
jsou-li zdravě čili nic, a vy, jak dou-|musím ovšem outočiště bráti zase
fám, prosbu mou neoslyšíte, byste ienom k vám v naději, že když jste
šel se mnou a mi ale dvoje dobrě řekl a, řekneti i b. Na cenu nemu
síte ohled brát, vždyt víte, že mi
vybral, co?
Pokroč. Neodepřu; jenom vás na zlatce nezáleží, kde se jedná o
věc
dobrou.
musím upozorniti, že, chcete-li je
Pokroč. Prozatím toho jeětě nech
koupiti od Bačka., nesmíte s tím od
kládati až na můj; nebo Ráček jest te; hledte, byste měl napřed koně,
od vás vzdálen sotva ' malé ho
Raději
si
upte jednejte
za část chomout.
peněz, které
strčiti
dinky, a jak víte, lítaj? včely až pak
na hodiny cesty, a ještě dál. Vmáji chcete do včelníka, ještě několik do
brych oulů, abyste učinil :pořáduy
jsou
už uvykllyjna
svůj;le la
rotok začátek.
by každá,
tnuvšv let
u vás
Zvědavý. Jděte, proč bych si
Rděkům a v 111by ostal oul prázdný
až na ty, které u Báčků ještě nevy neudělal včelník, když mne těší a
letaly. To musíme učiniti časně : obětovat na něj něco mohu & chci?
Pokroč. Já vám v tom nebráním,
jara, dokud“vědy na pastvu ješte
nelítají, pak se vam sotva která ztratí. radím vám jenom, poněvadž vím, že
V máji by jste je musel koupiti z pro včelaře není včelník věci nejnut
místa nejméně na hodinu vzdáleného. nější; ano bylo by vskutku pro nás
Proto i vy kmotře, vezmete si i pro včely lépe, kdybychom žádných
svoje včely ode mně, třeba hned v včelníků třebovat nemuseli.
únoru; přeneseme je budto na no
Z
uy'. Co to mluvíte, že by
sídlách, nebo převezeme na saních, pro včelaře bylo lépe, nemiti včel
pak bude otřásání co nejmenší.
níka? Což není to dobré, když za
Nedbal. Jak ale, nebudou při parných dnů člověk, chtěje u včel
převozu se bouřiti a vyletovati?
svých trochu se pobavit, nemusí ve
Poku-oč. Stalo by se ovšem, za slunci se poct, ale ve stínu si pěkně
mezíme jim to ale mrížkon drátovou, posedět; když si ve včelníku všecky
k česnu připevněnou; nebo ucpat je k včelaření potřebné věci a nástroje
nesmíme, poněvadž jsouce pobouřeny může na místo své uložit a není mu
silně dýchají, k čemuž více vzduchu třeba, pro každou maličkost domů
potřebují; kdybychom je ucpali, mo—běžet, když — když —
hly by se zadusiti.
Opozda'l — má všecky včely
Nedbal. Víte ale, že Ráček má pohromadě a je jedním okamžikem
samé klaty; neutrhají se nám plasty, prehledne, a v čas rojení nemusí
když klát na saně neb nosidla„po křížem mitvem po zahradě běhat,
ložíme?
aby k těm kterým dohledl, zdali
Palm-oč. Utrhaly by se nám nepůjdou ven, když — když ——
ovšem, kdybychom klát položili ne
Moudrý. Když i v čas děstivého
patřičně. My se však napřed pře a jinak nepříjemného . počasí může
svědčíme, v jakém směru mají své věeliké práce včelařské vykonavat,
plasty, pak položíme klát na bok které-by bez včelnfka musel nechat
čili hranu. plástů a budeme—li i při tak, když -— —
převozu opatrní, nestane se nám nic. _
Nedbal. Špalky samy chráněny
Nedbal. Děkuji vám tedy již jsou proti větrům, dešti, krupo
napřed za vaši ochotnost a poradu. bití atd.
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Pain-oč. Aj, aj! učeníci rostou až jsem si přikoupil jiné včely a
místrovi nad hlavu! Dobře tak; do—všecky ve včeluíku umístil. Rok na
ložím jenom ještě, když proti drzým to daly roj, pak ale se počaly vždy
lupičům, kteří loupežnou rukou zim— více a více ztrácet, až se do jedné
ního času i na včely sahají a pro vytratily — bezpochyby že osiřely.
Pola-oči!. Ba arci že osiřely.
trošku medu celý oul v záhubu u
vádějí, poněkud jsou chráněny, ano, Druhé zlo četně obsazených včelníků,
milí přátelé, to vše jsou výhody, ja totiž loupení,pochazí odtud, že z mno
ké nam včelník poskytuje, avšak vy ha oulů mnoho medové vůně vychází
jma poslední, mnou uvedený důvod která. slídilky tím dříve přiláká, čím
zmizí všecky proti svízelí, jakou má.—více oulů pohromadě stojí, a tu musí
me _se včelami ve včelníku umístě včelař zvláště z jara, dokud ještě na
lukách žadná pastva není, a na pod
' Oposdz'l. Hmhm! je o tom nic zim, kde už ustála, ustavičně ke vče
newim.
lám přihlížet, by všeliký pokus lou
Pokroč. Ale já bych o tom mo pení hned z počátku zamezil, nežli
hl kroniky vypravovat. Osířelost a velikých dosáhne rozměrů. Včelám
loupem', tot kletba, která lpí na včel se nejlépe daří, když jsou po různu
níku, četnými rojemi obsazeném
*v'ozestavmy; proto nechte, kmotře, vče—
Opozdz'l.Hmhm! na to si nemohu ly prozatím tak; pak—lise vam roz
naříkat.
množí, potom si můžete už nějak
Paka-oči!. Věrím, proto že tam včelník zařídit, mezi tím nabudete uz
mate včel jenom dvoje, kdyby jste trochu zkušenosti ve včelaření, tak
tam měl o 15 nebo 20 teré a více, že pohromy se včelníkem spojené
hvizdal by jste z jiného tonu.
bud'to na nejmenší míru uvésti, pakli
Zvědavý. Nechtěl by jste nám ne docela zameziti, a zběhlé nehody
říci, proč?
napraviti moci budete.
Pokročíl. Stává se proto, že
Zvědavý. Zatrolené dílo! A já.
mnohé. mladá. matka vracejíc se ze bych měl včelník tak rád; což se
snubního výletu, zabloudí padnouc tomu nenechá nějak odpomoci?
Pokroč. Zcela nikoliv; umírnit,
na 'iný oul, což ihned smrtí zaplatí ;
vždlyt i dělnice, která snad i tisíc ano. Uděláme-li včelník do kola, jak
kráte se stastne domů vratila, zablou u. př. ja jej mám zařízený, aneb na
dí do oulu cizího, když jich mnoho čtyry strany, pak budou míti včely
po hromadě sto'í, nese-li však něco v pádu prvním skoro každé, v dru
s sebou, neudělaj jí nic, královna ale bém aspoň každá čtvrtina včel jiný
tím snadněji zabloudí, ana teprv jednou letaci směr, a tu včela tak snadno
nebo dvakráte vylítla, a té neodpustí nezabloudí, leč by ji tam větr srazil
včely nikdy; kromě toho i mnoha aneb leč by byla mladá ponejprv
stará matka býva úkladně zavražděna vyletující a té včely sotva ublíží, a
takovými zabloudilkami, které do—mladá matka nalezne při takovém
mnívajíce se byti doma, matku po zařízení také snadněji domov svůj.
važují za vetrelku a jí zapíchnou. Jak ale pravím, zcela zamezit se to
Proto také mnohý, jenž má jedny nedá, proto i v takových včeluíkách
nebo dvoje včely, neví po dlouhá, léta bezmatčilost se přihází.
o osiření nic.
Nedbal. Poslouchejte, sousedku,
Maud '. Svatá pravda Nebožtík mám na vás ještě jednu prosbu. Víte,
můj otec,
jej oslav! měl jenom že dostanu od Bačka včely v těch
edny včely, které jsem pamatoval starosvětských klátech; když ale už
u něho od maličkosti, a ty koupil jedenkráte včelařit započnu, započal
na dražbě po nebožtíku Čmelíkovi, bych rad s těmi novými only; co
jenž je měl také po mnohonácte let myslíte, nechaly by se z těch klatů
a ja jsem je měl také několik let, do nich přendat?
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"l. Přendat? Hahaha! vy koliv si představím, jak -to musí
chcete včely z klátů do dzierzonákd bolet, když člověk tak asi půl kopy
přendat? Holenku, mistra, který to žihadel do těla dostane. A pak jsem
dovede, musíte teprv široko daleko tomu rad ještěz té příčiny, poněvadž
hledat! To není tak snadné, jak si si nějaké dzierzony teprv jednati mu
myslíte; kdyby to byl vůl nebo kráva, sím, a tu jest lépe dvakráte pře
uvážu jí provaz na rohy a snadné ji mýšlet, nežli jednou pykat.
Pola—oč. Prvějěího se nemusíte
z jednoho chléva do druhého pře
vedu, nebude-li chtíti sama jít; ale tak lekat; je pravda, včelař proti
se včelamijak by jste to učinil ? Znáte žíhndlům otužiti se musí, nebo ty
mne a víte, že nejsem na hlavu padlý, jsou jedenkráte nezbytné, včela však
& co se včel dotýče, teprve ne; činil není tak zla, jako její pověst; jenom
jsem se včelami mnohé zkoušky, ale častěji k nim chodte, co konate, ko
na přehánění jich jsem se neodvážil, nejte vždy vážné bez náhlých a
neb otec můj, Bůh mu dej nebe, spěšných pohybů; postavte se nej
vypravoval mi o obtížech přehánění prve v dáli před včely, později vedle
včel tolik, že mi ke zkoušce ani oulu, pak můžete okusit, zdlouhavým
pohybem i česnn se dotknouti, včely
chut nenapadla.
Pokročíl. I jděte k šipku! Kdy některé vam vbčhnou na ruku sice,
bych to byl sám víc jako 50 krate avšak žádná vás neupíchne, ano mů
nezkusil, dostal bych při pomyšlení žete se jim postavit i do letu před
na to třesení oudů pro strach. Není česno a sotva která vám ublíží, leč
přehánění tak obtížné ani strašné, by právě stávalo nějaké příčiny, pro
jak myslíte. Včely v onlu jsou roj kterou včely rády píchají.
Zvědavý. Kdy pak pícha'í rády?
jako jiný roj. Vyřežte jim všecko
Pokroč. Včelaužívá žíha la svého
dílo. včely do 0qu smette a ony se
v hlavě zavěsí a pak je můžete pře 'enom k obraně, proto domnívá,-li se,
sypat nebo se sběračkou do jiného ze budto 0111,nebo matka jest ohro
oulu přendat jako jiný roj, jenom žena, rada píchne; užívá ho však také,
s tím rozdílem, že nový oul musí státi
byla klme'ou
na místě starého; na místo toto 'sou když
ts y oulcm
silně pepuzena.
otřesena, Bývá-li
jsou-li
uv kly, jinak by sepotratily. Je ina znepokojovány, 11. př. nějakým zví
ob 'že, vyjmem—li píchání, jest upra řetem, vyhrnou se a bodají, co jim
na ránu přijde; ztratily-li matku ma—
vení plastu
potřeba-li
toho,
s medems dplodem
o 0qu anového,
o—jíce založeno na novou, zvláště když
něvadž to práce velmi piplava. ři tato své enubně výlety podniká., jsou
lepit se na tramky nedají, musíme náramně zlé, nebot tu se jedná 0 od
je tudíž lkaničkami na ně přivazovat, stranění všeho nebozpečenstvi, které
které se druhého dne. kde včely plá by matce jejich hroziti mohlo; proto
sty ty už mají přilepeny, musejí uespouštím nikdy takové včely z očí,
zase odebrat. Avšak .i tomu se které, druhdy dobré povahy, nyní rady
nechá předejít, když se přehánění píchají,
ncvadžmi jsou z osiřelosti
ředsevezme časně z jara, aneb 14 podezřele a mohou snadně zahynouti,
ní po vyrojení, kde ještě aneb pakli mladé matce při výletu se
už žádný plod nemají. — Své včely něco přihodí; nepřátelsky se však
nechte ale pro zatím jenom ve špal chovají včely i za parných dnů v
kách, nebo včelaři, který nemá. ještě poledních hodinách v čas hoiné snůš
dostatečné zkušenosti, poskytují only ky, pak to ale nejsou jenom jedny,
ty příležitost na zahubu včel jednati; nýbrž všecky; — a potom, když
az dostanete nějaké roje, ty si mů nekdo před nimi spěs'ne'se pohybuje,
žete dávati do dzierzonů; zatím se n. př. když rychle podle oulů cho
díme, nebo včelu, hlavu naši oble
se včelami poněkud obeznamíte.
tající, mácháním rukou a oháuěním
Nedbal.
souseda!
Bez toho
mne Máte
nabíh žravdu,
husí kůže,
kdy se chceme zapuditi, pak jistotně
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píchne, nevstoupíme-li do stínu ně rozvážit, a to jest moudré, nebo na
jakého stromu aneb neskryjeme—li tom skutečně mnoho záleží, pro jaký
úl se člověk rozhodne, proto že při
hlavu mezi listí jeho.
'
Ze zlosti píchá včela ale tenkráte, onlu, s kterým započal, musi napotom
když na něco chlupalého padne, n. už zůstati, chce-li býti oučasten vý
př. do vlasů, na chlupatou čepici, hod novóho zařízení; kdyby napotom
poněvadž se tu svými rouskami na chtěl k oulům jiného rozměru přejíti,
nožkách dochlupů nebo vlasů zaplete. musel by všecky dřívější zahoditi, ne
a domnívajíc se býti chycena ve své bo b ly-li by k tomu vhodny, nechat
zuřivosti vždy hloub & hlonb se za před lati.
Zvědavý. A což nejsou všecky
rývá., až se jí podaří, žihadlo své do
kůže zahodnouti; -— nebo když dol only stejny?
Pokroč. Jsou a nejsou, jak to
včel člověk decima, zvláště páchne-lz
(lech jeho nepřijenmě, budto že má vezmeme. Jen si přečtěte ještě je
zuby práehnivé nebo že něco líhového denkráte pozorně v „Moravann“ z roku
pil, neb když jest zapocen; konečně 1868 str. 110 a lll, co jsem o oulech
se rozzlobí včely, přiskřípneme-li kte těch vypravoval. Tak zařízený, by
rou družku jejich; tato vyda hlásek plasty
t:“ a zase zasadili se
jako o pomoc volající, na který nej mohly, podobně by zúžctí a rozšířit:
bližší se hned vyřítí, by sestřičku dle potřeby se nechal, musí býti
pomstily. ——
Nechoďte tedy na blízku každý ; zde nám záleží jenom natom,
ke včelám, když jeví chuť. k píchání, ustanoviti se na šířce oulu ve svě
a varujte se všeho, čím by jste je tlosti & na výšce jednotlivých plástů
podráždili a tak zachráníte mnohé čili pater; ostatní, má,-li býti onl
včele život a sobě uSpoí'íte žíhadel. ležák neb stojan, jest lhostejné, když
Ostatně ale pravím ještě jeden u obou šířka a výška pater jest ta
kráte, bez žihadel to nejde! Kdo chce též, muže včelař s obojím druhem
ze včel se těšiti, musí i s žíhadly pospolu dobře včelařiti.
jejich za vděk vzíti. —- Jenom se
Zvědavý. Který oul držíte vy za
tak

nekaboňte!

-——
Není to tak zlé, nejlepší?

jak si představujete. Z počátku to
ovšem bolí, že člověka až mráz ob
chází, pomalu ale tělo na to nvykne
tak, že to skoro ani necítí. Jedině
když íchne včela do nosu, ucha neb

Pokroč. Holeěku, to se nenecha
tak snadno rozhodnouti. Oba druhy
jsou dobré; přijde toliko na to, na
'akém cíli se včelař při započetí vče—

lařství ustanovil. Každý má své dobré
za ne _t,nebo (ohne-li v leté v čas a špatné stránky. Lašák n. př. jest
nejhojnější snil k , kde misek s jedem příliš hluboký, proto pro včelaře ne
jest přeplněný, holí to oněkud více. pohodlnj; včely v něm špatnějí pře
Nedbal. Chci vám \'e'riti; ale ten zimují, poněvadž v něm nemají zá
otok, ten otok! Co živ jsem, upíchla soby nad sebou, nýbrž vedle sebe;
mé včela jen jedenkráte do hlavy teplo z chumáče vycházející se ne
a otekl jsem tak, že po 3 dni na oči muže držeti nad nimi, nýbrž odchází
jsem neviděl.
stranou a ony přinueeny jsou táhnouti
Pak-roč. 1 to se poddá. Já. jsem se po zimních zasobach stranou, bud
z počátku také silně otékal: nyní to od česna v pravo neb v levo, a
však mohu kamkoliv dostati žihadel, tak se může přichoditi, že právě zvolí
třeba 50, neoteku ; jedině rnce trochu stranu, kde ne'méně zásob mají, kte
opuchnon a podbradec, přes noc však ré ztrativše z ynou, ač snad na dru
se to zase ztratí. Pročež žádny strach, hém konci mají spousty medu; kro
slyšíte, sic nebude se včelami nic! mě toho jest ležák i chladnéjíí, nebo
Než abychom neza měli na česno jeho není v čele onlu, nýbrž
vaši řeč, podotkl jste, ze si to se v boku, jsout tedy všecky plásty
zhotovením dzierzonu musíte náležitě k česnu hranami svými postaveny,
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může tudiž zima volně ulicemi pla
Stojan naopak má pro včelaře
stů do oulů vuikati & teplo z onlů tu výhodu. že jest pohodhzější, an
vycházeti; do včelníka se nenechaa'neni tak hluboký; včely v něm lépe
dobře postaviti: za to ale ho lze |přezimují, jelikož zimní zásoby maji
výhodně použíti !: sestavení hranic, nad sebou, po kterých se v zimě
jsou-li k tomu účelu už předkem za—mohou vzhůru počinovati, což tím
řízeny. Postaví-li se na dva těsně snadnější jest, an i teplo z chuméče
k sobě zadními stěnami přiléhající vycházející na hoře se udržuje, a není
ležáky jiné dva, též k sobě přelihající jim třeba přes jednotlivé plasty na
na příč. na tyto opět dva jiné, smé vedlejší přelizati; jsou také teplejší,
rem dolnich, a na tyto zase dva jiné an plasty plochou k česnu postavené
na příč, jak se to při sestavení hrap zabraňují svobodnému vniksní zimy
nic k topení děje, utvoří se úhled do oulu, proto také z jara dříve se
ná hranice z osmi onlů sestávající, síh' a více se roji; nechají se také
které. na vrchu stříškou proti dešti v úhledné včelníky sestaviti; —- za
chráněna jest ozdobou každé zahrady to ale nejsou na med tak výnosny,
a má tu výhodu. že mají včely na jako ležák.
Kdo tedy chce těžiti více z mda,
všecky strany, dvoje totiž v pravo,
dvoje vlevo, dvoje kn předu a dvoje chop se ležáku, kdo zase více z rojů
do zadu výlet svůj; kromě toho jest zkus to se stojany. Nejlépe ale učiní,
ležák na med vždy výnosnější, nežli kdo na. včelíně svém chová jak sto
stojan.
ljany, tak ležáky.

Skvělé vítězné pomníky církve
katolické.
Před mnohými lety jsem viděl |kterouž zajímalo, znělo druhé slovo,
v Rožnově u jedné kramářky (Kra—ač vše vyškrabano jest: Zašoviensis
molišové) všeliké staré knížky. Jednu (Zašov na silnici od Valašského Me—
l

jsem koupil. Jest vázána do dřevě ziříčí.) Byl tam klášter Trinitanlv,
ny'chvepřovicípotažených desek s kré vyzdvižen r. 1783 — U zákristie jsou
doposud 3 zvonky, jež najednou hlas
snčmičíslovaných
štambily. Jest
ne
nemá.latinská
NázevStra
zni: vydávají„ dáva-li se jimi znamení
Hlustria Ecclesiae oatholicae trophoea, ku počátku služeb božích.
cx recentibus Anglicorum martyrum,
Obsah knížky té jest zajímavým
Scotiae proditionis Gallicornmque fu velmi. Snad i čtenáře „Moravana“
rorum rebns gestis gravissimornm některé výňatky zajímati budou. Dou—
virorum fide notatis. Charae posteri fám, že čtení jich čtenáře upevní
tati. Ut nimirum ea de praesentinm v lásce a ve věrnosti ku církvi ka—
errorum natura atque ingenio integrs tolické, ač neži'eme v době prona—
ac libera tandem judicet, erecta. sledovéní věmýc dítek církve žalá—
M.D.LXXIII. — Na poslední stránce: řovaním a popravami. Protivník cír
Monachii excudebat Adamus Berg. lhe, pravdy Boží od počátku bere na
Anno 1573. — Knížka ta jest z ně sebe rozličné podoby jako Proteus
jakého zrušeného klaštera. Na první ia užívá jiných prostředků, jiných
strance lze doposud čísti, ač do pola zbraní, dle poměrů česův. —
vyškrabúno jest: Conventus. Podle
Anglický král Jindřich V111. na
zbytku druhého slova a dle prostory, stoupil trůn po otci Jindřichu VIL,
l

!
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r. 1509. Jindřichovi V111.bylo 18 let„života obou. Pro letošní rok sto
když mu otec umřel. Měl bratra„ již zde jenom:
jmenem Arthura, jenž už ve 12. roku
T á; M
věku svého byl zasnouben s Kateři—

0m

"ma'

nou, čtvrtou dcerou krále Ferdinanda
Morus, narozen 1480 v Londý
z Castilie a Aragonie. Když byleíně, študoval v Oxfordu, kdež si v mno
Arthurovi 14 let, přibyla princeznařhých vědách, obzvláště však v řecké
Kateřina do Anglie, a svadební slev—:řeCiveliké nastrádal vědomosti, byl
nost se vykonala; Arthur byl slabýlmilevuíkem neodvislosti a pokojného
chlapeček, a téhož roku ještě zemřel,.živobytí, proto se stranil dvora. Do
tek že stav manželský ještě dokonán svědciv však r. 1523 v dolní sně
nebyl, aniž býti mohl. Jindřich VIII. movně co mluvčí velkou opatrnost,
si chtěl Kateřinu Vzíti za manželku. byl vyznamenán, až se konečně stal
Papež, an Kateřina byla dle jmena kancléřem ve vojvodství Lancasteru.
vdova po Arthurevi, dal dispensaei, Pak byl vyslancem u císaře a u Fran
a v červnu 1509, dva měsíce po na—couzského krále; obzvláště však se
stoupení na trůn slavil Jindřich V111.vyznamenal při uzavření míru v Cam
s Kateřinou sňatek. V mládí byla brai 1529. Na odměnu se stal vel
krásná, enostnou však zůstala vždycky. kopečetníkem a po Wolsey-ovi, lord
Jindřich sni žil 17 let a splodil sní kancléřem v Anglii. Bl přísným
3 syny a 2 dcery. z nichž jenom a spravedlivým v úřad , vyřizoval
Maria, pozdější anglická královna na přebez průtahu; byl rozšainým, tak
živobytí zůstala. Jindřichovi bylo že rozhodoval bez ohledu na osoby
35 let, když zahořel nečisteu láskou a tak nezištným, že nikdy nejmen
ku mladé dámě, jmenem Anna Boleyn, šího daru nepřijal; proto také, zřek
z komonstva královnina. Jindřich VIII. nuv se r. 1533 úřadu svého, před
počínal si najednou, že p žije v hříchu, vídajc bouře, aby 'ej snad nenutili,
an prý sezdán jest s v ovou po bra schvalovati nespravedlnost, neměl nic
trovi. Obrátil se ku papeži, aby sňa víc než otcovské dědictví, několik
tek ten zrušil. Ač jej papež měl malých od krále mu darovaných stata
rád, nemohl svoliti. Sestavil soud ků a asi 100 liber šterlinků v hoto—
sice, aby věc tu vyšetřoval ; královna vosti.
se nedostavila, a papež nesvolil.
Jindřich jej miloval co přítele
Jindřich uzavřel, že rávemocnost pa řikávaje, že se žádný kníže nemůže
pežovu v Anglii zru [ a že bude sám tak věrným poddaným honositi jako
hlavou Anglické církve. Mečem a on Morem.0bšírný, ragmaticky psaný
šibenici, ukrutnostmi všeho druhu, životopis jeho vyda S. G. Th Rud
přisvojením si všeho majetku církve, hart1829 v Norimberku. Četl jsem
i všech klášterův provedl reformaci ho před lety z knihovny našeho ne
zapomenutelného Sušila. Povim tu
Anglie.
něco málo z paměti. Tomáš Morus
Jindřichovi záleželo na tom, aby měl v Chelsey Villu, kamž někdy se
nejosvicenější a nejvíce vážení můževé odebral, aby v pokoji tam pracovati,
v království jeho svrchovanou moc Bohu a rodině žíti mohl. Nejvíce
co hlavy církve v Anglii uznali; & vzdělával dceru svou Marketu také
tito dva mužové byli biskup Jan v umění, naučil ji dokonale latinsky a
Fisher v Rochestru a Tomáš Morus, řečky, mluan v obojí této :řečiplynně
lord-kancléř v království anglickém. a čistě. Každý den ministroval du
Oba se zpěčovali uznati Jindřicha eo chovnímu při mši svaté. Král jej
hlavu církve v Anglii, proto jim tam někdy navštěvoval. Chodívali
oboum Jindřich hlavy stíti dal. O Spolu po zahradě a bývalo viděti,
umučení obou knížka mi podává zprá—jak kral Morus-a hrával za krk
vu, proto nadcšlu kratinký nákresla jak na jeho ňadra v důvěře a
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úctě kladl hlavu svou. Marus byl kteréž už zkusil na sobě samém)
beze vší pochyby nejučenějším mu zřekl se dobrovolně důstojnosti kan
žem v celém království. Všickni sou cléřství, jež jest po králi nejvyšší
vrstnr'ci o něm vydávají svědectví, že hodnosti. An druhému královu sňatku,
v učenosti, neúhonnosti a v zbožno—pouze z bázně před Bohem, od lral,
sti dostoupil na tak vysoký stupeň zbaven jost byl všech statků sv ch a
dokonalosti, jakýž člověk jenom do ku věčnému odsouzen žaláři. Lota
sáhnouti muže. B 1 věrným služe—Páně M.D.XXXV (1535) vyveden z
bníkem Jindřicha II. i VIII. Morus hradu Londýnského(Towerď) a ma
byl vždy přívětivým a skromným a i gistrátu a soudům, od král ustano
staven. el obža
mimo Anglii pro vlohy a cnosti a i veným, jest byl
pro rozsáhlé právnické vědomosti tak lovaný, o hůl po epřen, dlouhou ce
clěn a vážou, že celý svět odprave stou, byv téla těžkou nemoci v ža
nim ho pobouřen byl. Kladu tu slo láři seslabeuého, nejevě však nejmen
vo jeho, kteréž jednou pronesl, vida, šího skormouceni ve tváři. Z předu
rak šlechtické dáma dala si život nad
*) Tower (vysl. Tauer _—od lat.
miru nepřirozeně stahovati, aby ští
turris
věž, jakož i německé
hlou byla, vida spolu, kterak si vla
Thurm) jest nejstarší královskou
sy dala násilně do týle stahovati, aby
měla čelo hodně široké;

Mon-us, při—

šed k tomu náhodou, kéral ji:
„Milady, pakliže Vás Bůh za
toto namáhání a sužováni nepošle
do pekla, udělal by Vám věru velkou
křivdul“
Neevoliv v zrušení sňatku krá,
lovu, nemohu schvaliti královo od
tržení odjeduot cirkve byl rozkazem
královým uvězn . Všechny hrozby,
všechno slibováni bylo matným, po
l_b měsičném vězení byl odpravcn.

Slcchetoý Marus „nechtěl pro těch
20 let, kterých se snad ještě dočkati
mohl, ztratiti věcnost; nechtěl se
podobatí málo důmyslnému kupni—',
a proto zachoval klid duše až do po
sledního dechuutí, pnloživ 6 července
1535 hlavu na špalek; důkaz to, jak
velikou sílu katolické náboženství člo
věku v živobytí a v hodinu smrti do
dává.
Nyní podám z mé knížky, kte
rouž vydal Erasmus Venedius, rádce
bavorského _vévody Ernesta v Mni
chové:

O páně Tomáše Marus—ažalářování,

statků-vjeho
pro zabavenía
uznáni pra1.2:er
.

jeho

„Tomáš Marus, před nedávnem
kancléřem království britanského (jenž
tuto ukrutnou bouři předvídaje, aby
ho nenutili nevinným násilí činiti,

budovou v Londýně. Stará to
stavba., 5hranna, zděmi a příkopy
obehnané, pravá to pevnost, či po
vný, prostranný zámek, v němž
500 let králové sídleli až do Jin
dřicha VIII. Nyni někdy slouží za
státní vězení. Jest v něm lodní

zásobárna, sbírka starých zbrani,
také mnohých francouzských ky
risů, u Waterloo sebraných; zbroj
nice dohrovolnlků, jenž snad nej
větší zásobu zbroje na celém světě
chové; mimo to nachází se tam
královská klenotůrna (the jewcl of
Gee), v níž korunně klenoty se cho
vaji a zvěřinec (the tions tower),
arsenál se zbraní na zemi a na
moři; dvorana španělských zbrani,
zbytků prý pověstné armády. R.
1841 jedno odděleni Toweru. tak
nazvaný bílý Tower (jest z venku
ollčen) lehl popelem. Zde jest těž
archiv.
V Toweru byli sťat-i: Johanna
Gray, Anna Boleyn, Essex, lord
Rureel, vévoda z Montmouthn a
mnozí jiní; více jich tam uvězněno
bylo, mezi jiným královna Alžběta,
dcera Jindřicha VIII., již mu po
rodila Anna Boleyn-ová. r. 1533.
Její sestra (dle otce) Marin (z Ka
teřiny Aragonské) ji dala pro její
náklonnost
věznití.

ke protestantismu

u—
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jsou mu byly přečtený artikule zlo byl. Pominuv však toho odpovím
činů, kteréž se kladly za vinu. Hned pouze k těm věcem, kteréž v této
na to kancléř, jenž po Morus-ovi ua záležitosti jsou předními. Pravite, že
stoupil, a vévoda Nortfordský v tento jsem zasloužil trest, kterýž určila
spůsob obviněného oslovili:
ústava čili usnešení v posledním za
„Vidíte, Morus-e, že jste se s sedání velmožův, co jsem zatím dlel
této stran proti královskému ma v žaláři, ustanovené, jako bych byl
jestátu
e provinil; nicméně však ze zlého a nevěrného úmyslu, zrádné
tolik v jeho milostivost a dobrotu odjímal královskému majestátu po
důvěřujeme, pakli že se káti budete, věst, čest a hodnost., kteréž mu byly
a Váš bludný náhled, na němž jste řečeným usnešením souhlasem všech
tvrdé šije visel, za lepší vyměníte, něch přiřknuty, totiž že se v něm
že provinění Vašeho lehce dosáhnete král vyhlašuje pod Jezu
istom za
prominutt“
svrchovanou hlavu církve Anglikán
Morus jim pravil:
ské. A přede vším mně za vinu kla
„Vznešení mužové! Jsem Vám dete, že jsem nechtěl odpovídati ta
povděčen za Vaši příznivost ke mně. jemníku královu a ctihodné jeho ma
Avšak prosím dobrotivého Boha o to jestátu radě (parlamentu), když se
jediné. abych, posilněn pomocí jeho, mne tázala, jaké že jest mo'e o usne
v tomto mém pravém smýšlení až šení onom smýšlení? Odpov děl jsem,
do smrti setrvati mohl. Co se však že jsem světu už odnmřel, a že mne
obžalob, jež se na mne uvalují, týká, takové záležitosti více nezajímají,
obávám se, aby snad rozum neb pa—nýbrž že jedině rozjímám o utrpení
mět neb slova k vysvětlení neposta Pána našeho Ježíše Krista. Načež
čovaly, an vadí nejenom obšírnost a Vám už jasně odpovídám, že Vám
velikost artikulů, nýbrž i dlouhé uza—pro takové mlčení mě není lze ku
vření v žaláři, jakož i nemoc a sla smrti mne odsuzovati, poněvadž aniž
bost těla, již nyní sklíčen jsem.“
Vaše ustanovení, aniž jakékoliv zá—
Pak rozkazem magistrátu done kony světa nemohou kohokoliv pro
seno sedadlo, na kteréž když byl za—jmlčeníodsuzovati k smrti, nýbrž je
sednul, tímto spůsobem dále řeč vedl :idině pro řeč aneb spáchaný zločin.
„Co se rvní části obžaloby týká,_nehot o tajných vecech soudí jedině
jenž praví:
jsem, abych více zlo-;Bůhl“
vůli srdce mého proti králi ukazoval,.
Na to královský prokurátor pře
v rozepři o druhém jeho sňatku, usta-'vzav řeč pravil:
vičně překážel jeho nejjasnějsímu ma—!
„Takové mlčení jest jakýmsi ji
jestátu. nemám cos jiného odpovědíti,lstým znamením nějakého zlého smý—
než což jsem už dříve byl pravil, žeíšlem' proti samému dekretu, proto,
jsem to činil rozkazem svědomí svého.:poněvadž každý upřímný a králi věrný
Nebot nechtěl jsem, aniž jsem směllpoddaný, kdyby o onom dekretu tázán
knížeti mému tajiti pravdu. ('už kdy-lby
povinen jest, beze všeho pře—
bych bYl nečinil, obzvláště ve věciit ování odpovědíti, že královská
takové důležitosti, od níž závisela i'vyhláška jest dobrá, spravedlivá a
čest knížete, i pokoj království, pak svatou.“
Na to pravil Marus:
bych byl v pravdě, což se mi nyní
ra vinu klade, zlovolným, včrolom
„Avšak, je-li pravdou, co obecné
ným a zrádcem. Pro tento zločin právo má: „Kdo mlčí, zdá se, že
(když nyní zločinem nazván loýti má) souhlasíw, ono mlčení moje více
velmi těžce byl jsem pokutován, zba schvalovalo uzavření, než 's vyvra
ven všech statkil svých, jenž ňsku celo. Co však pravíte, že kazdý věrný
pí—iřknntyjsou byly, a k doživotnému poddaný zavázán jest, ab odpovídal,
vězení ods0uzen byl jsem, v němž už že 'est královská vyhl ka dobrou,
celých patnácti lněsícův držán jsem kdy y tázán byl. odpovídám, že dobré
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víry poddaný více zavázán jest Bohu, “jednomu z obou ostří neprepadnul?
svědOmí a duši své než jakékoliv iDále co odpověděl biskup Rochester
jiné věci na světě tomto, obzvláště lský, nevím, a možná, že tímže Spů
pakliže takové svědomí, jakéž jest sohem odpovídal. Pakliže jeho řeč
moje, žádné výčitky, žádného pobou—s mou se srovnávala, nestalo se to
ření neplcdí pánu svému. Nebet to “nikterak Spiknutím, nýbrž podobností
Vám na jiste tvrdím, že jsem nižá—duchů a učení. Zkrátka mějtež to za
doému ze smrtelníkův o věci této ne jisté, že jsem nikdy zlomyslně ne
odkryl svědomí své.“
mluvil proti Vašemu usnešení! Za
Přicházím nyní ku druhé hlavě tím však se státi mohlo, že mnoho

obžaloby, jíž seviním, že jsem proti k pepuzení hněvu proti mně ku krá
řečenémn nanešení Vašemu kul pikle
majestátu křivě donešeno
y o.“
tím, že jsem Rochester-skému psal Šovískémn
osmero li v, jimiž jsem jej podně— Po tom povoláno bylo veřejnýmslu
coval proti vyhlášce té. Věru, přeju hou 12 mužů, dle zvyku národu onoho
vroucně, kdyby ony list zde před (Porota, Jury), jimž odevzdány byly
loženy byly! Avšak pon vadž, jakož artikule, aby o nich se radili a sou—
Vy díte, bisku em Spálenyjsou byly, dili, zdaliž Morus proti dekretu se
sám Vám do revolně obsahy jejich byl prohřešil? Kteříž, když se byli
připomenu. V některých jednalo se na čtvrt hodiny vzdálili, vrátili se
o věcech přátelských, jakož náš starý ku knížatům a ustanoveným soudcům
zvyk a přátelství vyžadovaly. Jeden a prohlásili — Gylthi, t. j. budiž
z nich obsahoval odpověd na list odsouzen aneb smrti hoden jest. Hned
jeho, jímž zvědéti si přál, jak že kancléř vyhlásil úsudek podle for
bych byl odpovídalvžaláři, kdybych mule nadzmíněného dekretu.
Když to vše takto událo, Tomáš
napřed byl vyslýchán v řečeném usne
šení ? Jemuž jsem odpověděl: že Morus takto mluviti se jal:
jsem mé svědomí v pořádek uvedl,
„An (pravil) ku smrti jsem od
a že ohledem zodpovídání jsem jíst souzen (spravedlivě cili ne, ví Bůh),
a aby podobně totiž sám činil, napo k uspořádání svědomí svého svobodně,
menul jsem. Tent byl, budiž mi tak co o Vašem usneseni myslím, Vám
Bůh milostiv, smysl listův mých. povím. Napřed pravím to, že jsem
Za příčinou tedy jich nemohu Vaším po 7 let pozornost a rozvahu mon
uzavřením aneb vyhláškou odsouzen. ku věci té přikládal. Avšak dopo
sud jsem u žádného z učitelů od církve
býti ku smrti.“
„Co se však týká třetího arti schválených psáno nenaleznul, že by
kulu, kterýž má, že jsem, když od laik, aneb, jak se říká světský, mohl
senát-n (parlamentu) vyslýchán jsem býti hlavou stavu duchovního aneb
byl, odpověděl, že nanešení Vaše církevního."
Tu kancléř přetrhne. řeč Mo
podobne jest meči dvousečnému, že
ten, jenž by poslušen byl, v nebez—rus-ovn pravil:
„Pane Morus-e, snad “nechcete
pečenství by uběhnul spasení duše,
kdoby však jemu se zprotivoval, že by; býti držán za moudřejšihoa svědomí
ztratil život, a že totéž odpověděl lepšího všech biskupů, vší šlechty a
biskup Rochesterský, jakož pravíte: konečně celého království :“
Na to Morus ověštil:
z čehož vysvítá, že u věci té mezi
l,Panc kancléři, za jednoho bi
námi děje „sez úmluvy, an oba tímže
spůsobem odpovídáme: na to odpo skupa., jchož máte pro Vaše mínění,
vídám, že jsem to pravil, ne jedno mám jich lehce ste a sice z počtu
duše (vůbec), nýbrž pod výminkou, genech, jenž mezi Svaté postaveni
jak by totiž, kdyby nějaký zákon o ;jsou: a za jeden Váš sněm (který
doben byl dvousečněmu meči, ka dý !jaky'm jest., Bůh ví) mám pro sebe
člověk sebe sama chrániti měl, aby ivždy všeobecné sněmy, ode tisíce let
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„Markem. budiž silného ducha,
slavené: a pro jedno království mám
Francii a všecka ostatní království aniž. se více nezkormucuj: tak líbilo
křesťanského světa.“
se Bohu. Už dříve jsi znala tajnosti
Tu vévoda Nordfordský vkroče srdce méhol“
Když otec odtud deset aneb dva
mu v řeč pravil:
„Nyní Moruse, jasně prosvítá nácte krokův odveden byl, znova při—
Vaše zlovolnost !“
běhla pro obejmutí otce. Tam Marus.
nevyoediv nižádných slzí, beze všeho
Na to pravil Morus:
„Abych to mluvil, nepobádá mne zkormoucení v tváři, toliko toto pravil :
zlovolnost, nýbrž nutí potřeba, abych,
„Měj se dobře, a pres Boha za
budiž mi Bůh svědkem, jenž sám spasení duše mě!“
Tu u sebe každý považuj, jak sil
Zpytuje srdce lidí. svědomí moje spo
řádal. Proto také připo'uji to, že ným mečem pobožnosti prokláno bylo
Vaše usnesení darmo u iněno jest, srdce Morus-ovo.
Potom sedmého dne Julia stala
poněvadž jste zjevně přísahali, že
nic činiti nebudete proti církvi, jenž se mu hlava na velkém prostranství,
jest po veškerém křesťanském světě jež jest před hradem královským.
jedna, cela a nerozdílna. Aniž Vy A, než odpraven byl, něco málo pro
také sami nemáte žadnou právomoc mluvil: „prosí jenom okolostojící dav,
nost (autoritatem) bez svolení _ji-i aby se za něho modlili v temto ži
ných křesťanů, délati zákon aneb votě, že vzájemně v onom životě pro
ustanovovati sněm proti jednotě &siti chce na ně. Mimo to je vroucně
souhlasu křestanstva. Není mi však velmi napomíual, aby Boha za svého
nepovédomo, proč jste mne ku smrti krále prosili, aby mu dáti ráčil pra
odsoudili, proto totiž, že jsem nikdy úmysl a ducha dobrého, veřejně osv 
nechtěl souhlasiti v áležitosti no-lčuje, že umírá co věrný jeho, přede
vého sňatku králova.“
vším však co služebník Boha všemo
„Mám však velkou naději v bož houciho.“
skou dobrotivest, jakož se čte 0 sv.
Tolik praví má knížka. Připojuji
Pavlu, kterýž sv. Štěpána pronásle—
daval, kteřižto však už v nebi sou 3 malé episody, kteréž mi ze čtení
díla
Rudthardtova v paměti utkvěly.
hlasí, že my, jenž jsme v tomto světě
[.
nesvornými, budeme na onom světě
podobně svornými av dokonalé lásce
Pokoušeli se o to mnozí, aby
jednoho srdce. Spolehaje se na naň “Mor-usa královým směrům naklonili
ději tuto, prosím Boha, aby Vás za a takto se králi zalíbili. Došel k němu
choval spolu s králem, a jemu dáti do Toweru také dvořenín za týmž
ráčil dobré rady!“
úmyslem a dlouho do Morusa mluvil,
Když však po skončeném soudu tak že tento konečně pravil:
Marus do žaláře veden byl, dříve než
„Změnil jsem svůj úmysll“
se došlo ku věži, jedna z dcer jeho,
Dvořenín to zvěstoval vítězo
jmenem Marketa, prodravěi se pro slavně králi, že Morusa obrátil. Král
středkem davu strážníkův, hoříc ne však, znaje dobře Morusovu neoblom
smírnou touhou po otci, a neberouc nost, poslal dvořenína nazpět, aby vy
žádného ohledu na sebe, ani na místo pátral, v čem že Morus změnil před
veřejné, aniž' na okolostOj'icí, sotva sevzetí své. — Morus pravil :
že konečně k otci se dodrala, obe—
„Chtěl jsem jíti na pepravu s
jmuvši jej tam za krk, lítostivým mou bradou; změnil "sem však tento
pláčem svou převelíkou bolest jevila. úmysl svůj, dám si jl ostříhatil“
Kdyžjej chvilu co nejpevněji v obejmutí
2.
držela, an bolest hlasu cestu zamezo—
Morus kráčel na místo popravy
vala, otec ji s dovolením strážcův tímto
tiše. Tu vyšla z jednoho domu žena
těšil spůsobem:
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a podávala mu sklenici vína, aby se
Morus zůstal stati a ptal se ženy
posilnil. Morns děkoval ženě tě za té klidně, kdy a jakou při že měla ?
lásku její, vína však nepřijal řka: — Když mu to žena s přídavkem
„Daleko budiž ode mne, abych nadávek byla připomenula, pravil jí
ja před smrtí svou vzal do úst jenom' Morus zase zcela klidně:
kapku vína, an můj Spasitel octem
„Pamatuji dopodrobna na při tu
a žlučí na kříži napojen byl!“
a na rozsudek můj. Kdyb ch nyní,
an
kráčím
na popravu, u vgci té roz
3.
hodovati měl, rozhodnul bych právě
Vyšla z jiného domu jina žena,
tekl,!“jakož jsem tehdáž byl rozhod
a počala Morus-ovi zlostně spílati: nu
„Dobře tak na Tebe, Tý neza
A modle se, kráčel dále na po—
sluhuješ jiného než smrti, Ty's byl pravu. —
nespravedlivým soudcem, skrze Tebe
d' 111.p.
jsem ve věci spravedlivé padla.!“

Pabérky.
Pes.

Poctivý študent

Před svým odchodem ku armádě
' Že pes jest pánovi svému věr
spojenců r. 1813 dával polní maršálekmým, toho nejeden doklad skoro každý
kníže Schwarzenberg ve Vídni hostinu ví. Také v Paříži vkročil do jednoho
Mezi hostinou hlásal komorník kní domu pekařský učenfk, celý poděšen
žeti, že jak si mladý člověk prosí a ptá se po jakémsi psovi.
připuštěnu b ti. Kníže vyšed se ptá:
„Jakpak vyhlížel ?“ ptá. se někdo
v domě.
„Co žádáte ?“
„Nic, Jasnoeti, nesu tuhle to
„Byl pudlík, a neměl pásku, bě
bolku, kterouž jste ráčil ztratiti, na žel sem do domu!“
leznul jsem ji!“
, Aiba!to musíš jíti až do přístře
Kníže problídnuv tobolku na ší, zůstává tam starý muž, tomu patří!
Učeník vstoupiv do nízké jizby
lezl obsah její nedotknutý. Bylo
v ní 80.000 zl., kteréž byl ráno vy pod střet-hou, naleznul tam starého
zdvihl pro Vajsko.
muže, jenž ležel v pneteli a jedl
„Dal jsem oznámiti, že náležec do< ?. bochníůka chleba.
stane nalezuého 10000 7.1.,tuje máte !“
„Co chceš synáčku?
„Nesl jsem pod paždí bochníčky
.Jasnosti! Ja se bojím je přij
mouti !“
chleba, kdosi mi jeden od zadu na
„Proč?“
ulici vytrhnul; dívám se, byl to tu
„Študuji na universitě práva, hle váš pes!“
Řekl jsem mu, že mám hlad,
jsem sice chudohný, bojím se však,
že by mne tolik peněz pokaziti před chvilkou utekl, a přinesl mi ten—
to bocbínok!
mohlo!“
„Dobřel“
Byl to chudobný, dříve vámož—
Kníže pan mu slíbil, že se o ný muž, jemuž nezůstalo nie věrno
něho starati, a úroky z těch 10.000 než jeho' — pes; učeuík to vykládal
zl. mu dávati bude. Držel slovo. doma, a od té doby se ubohým de
Student odbyv dobře svá. studia byl stávalo podpory, tak že už nepřiná—
řijat do knížecí služby, a když se šel pes chléb ukradený, nýbrž učeník
'
ženil, bylo mu vyplaceno 10.000 zl. darovaný.
,
stříbra.

—
WP“—
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Dle nejvyšších nařízení neodbývejí ee trhové nikdy v neděli : ve evútek', nýbrž v den
předcházející nebo nhledující.

Arehlebovbhr.

Ždánický) 1. v out. před Blansko, 1. v pon. po ev. Tomilí e Aq.,

?. v pond. před ev. Martinem. Trhy ne
ev. Fll. : Jak., 2. v out. před ev. Roehem,
vlnu: l. v pond. po nenebevet. Páně, 2. v
3. v outerý před ev. Šimonem & Jedou.
pond. po ev. Metouli. Tý trh hežd. out.
4. v out. po početí p. Marie. Dobytčí
trhy-. 1. v pondělí před ev. Rocbem, 9. Blnčlne (Lentechite, okr. idlochov.),!. v
out. evetodui., 2. ve čtvrt. po ev. Václave,
v pondělí po početí P. Marie.
Bánov okr. Uh Brod.) Lvšpond. po stře— 8. 7 out. po ev. Miknllli.
dopo , &v pond. po ev. Petru e Pavlu, Bobrovt Dolní (Rohrau, okres Novoměet),
1. ' out. před ev. Jiřím, 2. 7 out. před
8. v pond. po pozdvižení e'v.kříže, 4. vpond.
ev. Beltel., 3. v out. řed všemi Sv., 4.
po ev. Lucií. 'IYh nn dob. po každém roč
ním
u.
7 out. před ev. To
em. Dob. trh v

Betelov (okr. Jibl.), !. pondělí '

poctě,

pondeli před hidým

výr. trhem. Týh.

trh keldon druhou středu.
2. pond. po ev. Janu křtít., 8. v pondělí
po nnnebevz. p. Marie, 4. na ev. Ber Bobrovů Horní (okr. Novoměet), !. ve stř.
born.
po 8. hil., 2. ve stř. po ev. Vítá, 8. ve
etl-.po ev. Martinu. Dob. trhy: v out. před
Bouzov
Litovel.)
]. vponděll
před ev. kazdym výr. trhem. Týhodnl trh kazdou
Feb. e golu.
eb., 2,
třetí pond.
po Velíkonoci,
druhou etiedu.
8. v pon. před w.bleříMagd., 4. v pondělí
předev. im. :: Judou. Trh na len n na Bohdalov (Bohdnleu), 1. ve čtvrtek po 8
krillcb, !. ve čtvrtek po ev. Jiří, 3. ve
pH.-í keřdon středu.
čtvrt. po rtech Ent.; pomdó těl trh
Beroun (Bill-n, okr. Dvoreoký), 1. v pond.
dobytčí.
po obr. sv. Pavla, 2. v pon. po &. ned.
Velk., 3. v pon. po ev. Anne, 4. v pond. Bojkovice (okr. Uh. Brod.) 1. v pondělí
před masopust. ned., 2. v pond. po Bot.
po ev. Leopoldu. Přední trh ten den před
kud. výr. trhem. Týb. trh každý čtvrtek. Tue, 8. ve čtv. po ev. Vavř., 4. \? pond.
chštnl
(Horní Měuto,okr. Rymnř.)1.11: po ev. Divili. Před kaldým jarmarkem
trh ne dobytek : na obilí. Velke týhod.
popelec, 2. v pond. po křítovd ned., 3.
trhy: 1. ve čtv. před Vánoci, 2. ve čtv.
na sv. Mel-l Magdalenu, 4. po oběto
váni Penny Marie. Koňský a. dobytčí
před Velkon. Koňský trh každý čtvrt. v
trh kazd.jnrm.. Trh týdní každou střed. poetG; týh. trh každé pondělí.
Bllovlee (oh-ee Bí'ecl.), roční :! dobytčí Bolehredlee viz Bolehrndíce.
trhy: 1.v pond. po 3 ned. po:;tuí, 2. vpond. Bošovlee (ohree denický), !. v pondělí
předatětlev.Jenn,3.vpondposv.Š.nJudl—.
před Božím vetoup., 2. první pondělí po
Blekuplee (okr. Hrotovický), !. nn ev. ev. Martině.
Mntě_1ev 2. po ev. Petru & Pavlu, 3. v Boekovlee, 1. v pon. po ned. devitn., 2.
out. po av. Bortel., 4. v out. po ev. Havle.
v pond. po ev. Vítu,3. v pon. před ev. Vác
Bite! Velká (Grou—Biteech,)1.v outerý po
lavem, 4. v pond. po ev. Xeteř. Velké týh.
Hrom., 2. v out. před Velk., 3. " out.
trhy ve čtvr. před Velkon., Svatod. svátky
: Vince. Koňltí trbove ve čtvr. před kni—
po naneben. P. Marie, 4. v out. po ev.
Frant. Ber., 5. ve čtvrt. před Vánoci. Tý
dý-minrmarkem. Týhodní trh keidý čtvrt.
hodní trh každý čtvrtek. Dobytčí trh Brno (Brann), !. 7 třetí pond. v únoru,
před keldým výročním trhem.
!. v !. pond. v květnu, 3. v l. pondělív
Bltov (Vóttau) 1.prrníout. po sv.Jenu Nep., míří, 4. l. ponddlí ? prosinci. Každý trvá
dva-let dní. Zvlutnl dní k vykládání
2. první out. po nejsv. jménu P. Mute.
ebelí ze nedovoltúí. Hlavní trh na vlnu:
Dobytčí trh ten den před každým výr.
trhem.
]. out. v červenci, který trvá osm dní.

Blteňkn

Beove (okr V. Meziříčeký),jar

mark dne 25. července, 2. v outerý po
vřech ovat. Dob. trhy: 1. dne 24. čer
vence, 2. v poud. po dech Svatých.

Blíeůke

Vevel'eků (okr. Tišňoveký), 1.

v pondělí po ev. Apolloníí, 2. v pon. po
ev. Janu Nepornnclrém, 3. v po d. po
ev. Bestel. 4. v pond. před ev. im. a
Judou. Koňské :; dobytčí trhy před lm!
dým výr. trhem. Týh. trh každou středu.

Koňltí trkovd: ' pond. po haldám trhu.
[re-6 toho bylo na etanoviití pro dob.
trhy před vybírejícím úřadem potravním
na předměstí Olomůckém následujících 8
trhů hod-kých zeříeeno: 1 první atředu
v lednu, :. první středu n'morn. 3 první
stř. v dubna, 4. první stř. v červnu, 6.
první stř. v červenci. 6. první středu v
e nn, '! první etř. v říjnu, 8. první atř.

v ietop. Týd. trh každou středu e pitek '
Bllůkovlee (Liepitz, okr. Bndějov), 1. v Irno Stare (Althrílnn) 1. první pond. v
pon. po Bol. vetonp., 2. ne. den ev. Vavř
dubnu, !. první pond. v červenci, 3. !.
3. v 2. pond. o sv. Michele, 4. ne ey.

Lucii. Týh. tr kazdý čtvrtek.

poed. v říjnu. Didi trvi 6 dni. Zvlth'nl
di k výkladu eboii ee nedovolují.
9
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(Ungaňach Brod), 1. v liodióov (Baukch), l. na lv._l"ilipaa Ja
kuba, 2. : outerý po svatém Petru a
out. po 3 hrali, 2. ve čtvrtek po amrtné
Pavlu, 3. v pon. po nu. P. Marie, 4. na
neděli; 8. v out po 6. neděli velkou., 4.
v out. po proměn. Krista Pána, 5. v out.
av. Oudřeie. Velké trhy: 1. v sobotu
před květnou neděli, 2 na av. Tomile
po ev. im. a Jude. Dob. trh předkud.
ročním trhem. Týdní trh každý čtvrtek.
Ap. Trhové na len a na přízi budou
Brodek (Prčdlitz, okr. Proetěj.), 1. v out.
sob. Trh na vlnu : jara a na podzim
Brod

Uherský

před hrom., 2. v out. před nar.P. Marie.
8. v úterý po ev. Alžbětě.

po oatříhůoi ovcí po dvě roboty. Trh na
koně a na jin dobytek v sobotu před
květnou neděl Týdní trh každou sobotu.
po novém roce, 2. první pond. v břez., 3. Budišov (Budinchan, okr. Třebíčský). výr.
.. dobytčí trhy v ty čtvrtky: !. před ned.
v první v poud. v květnu, 4. v pondělí po
sv. Vítu, &.v pondělí po el. anjeld atra
Indica, 2. před nauebevs. P. Marie, 3.
před ev. Ondř.
ných, 6. v pondělí po všech svatých. Do
bytča'trhy zároveň a výročnimi. Pak ještě Buchlovice (okr. Hrad.), ! v out. po obr.
jiných 5 trhů dobytčích a sice v 8. čtvrtek
svatého Pavla; 2. v outerý po 9. březnu,
měsíců: února, dubna, srpna, října a pres.
8. v out. po Boi. Tele. 4. v out. před
Brumov (okr. Mob.), cest trhů a sice: 1. ev. Šim. a Judon. Dobytčí trh kazdý pou.
ve čtvrt. po sv. 3 králích, 2. ve středu
před ročním trhem.
po sv. Jakubu, 3. v out. po rv. Janu křt. Byeiřlce (v Jihlav. kraji), 1. v poud. po
4. v druhé out. po nanebeve. P. Marie,
av. Jiří, 2. v pond. po av. Jakubu, 8. v
6. v out.. po ev. Václave, 6. v druhé out..
pondělí po ev. Ludmila 4. ve středu po
av. Havla, 5. v pondělí po rv. Dorotě,
po všech Svatých. Kdyby jeden nebo
druhý z těchto trhů padl na neděli nebo
Velké týhodní trhy: 1. v out. před Vel
svátek, odbýván bude výroční trh ná— konoci, ?. v but. před všemi Svat. Trh
na len a přízi 2 pondělí v listopadu.
sledující všední den. Dob. trhy odbývají
Trh na koně a na jiný dobyt. ten den
ne v ty dní před výročním trhem. Týh.
trh každý out.
před každým jarm. Trh na hovezí do
Brnnzcjf (Braunseifen), l. v out. Velkou., bytek každý první outerý v každém mě
eíci. Týhodni trh kazdý out. a pátek.
2. ve .tředu před naneb. Páně, 3. v pon.
po av. August., 4. v pond. po ev. Divili, Bystřlcc (pod Host.), ]. první outerý v
6. v pond. po početí P. Marie Trhové
poutě, 2. onterý po sv. Jiří, 3. druhé
out. po av. Vavřinci, 4. v outerý po ev.
koňští: 1. v out. Velkou., 2. v pond. po
Havin. Koňštía dobytčí trhOve: ten den
ev. August. Dobytčí trh v pond. po av.
Augustine. Týh. trh každou středu a sob.
před jarm. Týh. trh kcldý out.

Brtnice

(Pirnitz, okr. Jihl.), 1. v poud

Brušperk

(Brauneberg) 1. v pátek před Bystřice l'lrubi u Olomouce (Gross-Wi
etcmitz). !. ve čtvrtek po uv. Matěji, 2.
ve čtvrtek po ev. Filip. a Jak., 8. ve ctvrt.
(Lnndenburg), !. v úterý před po av. Bartol., 4. ve čtvrtek po av. On

květ. ned., 2. outorý před nanebevzetím
P. Marie, 8. ? outerý po ev. Kateřině.

Břeclav

dřeji.
popel. středou, 2. v út. po sv. Jiří, 3 v út.
po nar. P. hi. &4. perv. Mart. td! při kaz. Bzenec (Bieenz),'l. v pond. po okt. ev. 8.
» těchto výroč. trhů. trhy na dobytek. Trh
úlů, 2. v třeti poud. v poutě, 3. v on.
na vlnu: 1. dne 5. června, 2. 23. září.
po ev. Jenn KB., 4. v pon. po ev. V svě,

Březová (Brianu, okr. Svitav.), ]. v pon.

též koňští a dokytčí trhové. Týdní trh

kazdý pond. a. čtvrtek.
před obrúcením sv. Pavla, 2. ve středu
po nalezení ev. kříže, 4. v pondělí po po Chro yh (okr. Ill-Omen), !. v pondeli po
é neděli Velkou., 2. na sv. Jiljí, 3.
zdvižení av. kříže, 3. v pondělí před a?.
na av. Havla.
Lucií, 5. v pondělí po ev. Markytě :! v
út. před tím koňský trh. Velcí trhové: 1. Čislevice (okr. Třebíč., m3 .mn., výr.
ve atředu před květnou ned., 2. v aob.
a dob. trh; 1. v out. po zvěstov ní P.
Marie, 11.v out. po elavn. jm. P. Marie.
před nar. Páně. Trhové na vlnu : na
koně v outerý před každým výročním Černá Born, !. na ev. Josefa, 2. v out.
trhem.
před ev. Fah. a b., 8. na sv. Vavřince.
4. v outerý před ev. Havlem. Týh. trh
Bucovice, ]. v pon. před ned. muopuntní,
každý outerý.
2. v pond. před Sv. Duchem, 8.v pond.
před sv. Bar-toi., 4. v pond. po ev. irn. a Červená Voda (Ro wmer), !. v pond.
před ev. Fabian. a bastian., 2. v pood.
Jude. Kor'uký a dobytčí trh ten den po
ročním trhu. Trh každý čtvrtek.
po ev. Fil. : Jak., 3. v pon. před roceeldn.
Budějovice Monvake(MWh-Budwiu),
ap., 4. v poud. před poevec. ohrimů. Do
bytčí trhy: !. v poud. po etředopoatí, 2.
!. v out. po 8 králích, 2. v out. před
v pondeli před zeleným čtvrtkem. 3. ve
Božím vetoupením, 8.17 out. po uv Anně,
čtvrtek po oevěcení chrámů. Týh. trh
4, v out. po sv. Jiljí, &. v outerý po ev.
každou etře u.
Ondřeji, 6. v out. po ev. Havin. Dob. trh
na den před každým výr. trh. Týh. trh Čejkovice (okr. Hodonín), 1. v pon. před
ev. Fabianem a
beetianem, 2. v pond.
kazdý čtvrtek, potom dva. velicí trhové
po av. Mako, 8. v pond. po lv. Kunhutě,
na zelený čtvrt. a ve čtvrt. před Vánocí.
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neb po jménu P. Marie (to iont ten samý
den), 4. v pon. před ev. Hartinem. Koň
ský :. dob. trh na té! dni. Týh. trh inž.
_etředu.

('ulc (Zulh), !. v pond. v kříž. dnech, 2.
v poud. po naron. P. Marie.

Dačice,

!. ve čtvrtek po druhé nedai
postní, 2, v onterý po Vavřinci, 3. v out.
po lv. Františkn Sersdnn, 4. v out. po
sv. Mikulůši, &. v outer-ý před vetoup.

středu po třetí ned. poutní, 3. v out. po 3.
ned. velikon., 4. v out. po ev. Butolom.,
5. v out. před rv. Brigitou.

Dřevohostice (okres Bystřický),1. druhý
out. po hromn., 2. v out. po ev. Mpa :
Jak., 3. v out. před nar. P. hi., 4. druhý
out. po všech Svatých. Trh na vlnu:1.v
pond. po sv. Jiří, 2. v pon. po sv. Vicl.
Koh-ký : dobytčí trh: v
nd.
ed
nad. trhem výročním. Týhodni trh ve
čtvrtek.
Dub (v okr. Olornoua), l. v pond. před
obrdcenlm sv. Pavla, 2. třetí pond. po vel

Páně. Přední trhy. ten den před každým
jarm.Dohytčí trhy: 1. třetí středu vpoetč
2. druhý pondělí po ev. Vavř., 8. druhý
kon., 3. v pond. před sv. Jan. Křtit., 4.
pond. po sv. Františku Ber., 4. na druhý
v pond. po cís. hod.
pond. po ov. Mikuláši, pak první středu
v klidem mesici. Týh. trh každou sobotu. Dunajovice Horní (Oher-Denowitn,eines
Dalešice (okres. Hrotov.), 1. na památku
Znoj.), i. na sv. Huh. Ev., 2. na pov.
rv. křiie.
sv. Pavla, 2. na av. Leopolda. Týh. trh
katdou středu.
Dunajovice Dolní (Unter-Danowitr,okres
Dambořice (okres Ždánický), 1. ve středu
Mi.an ), l. v pond. po sv. Jiljí, 2. v pond.
po ev. Lucii.
před popelcem., 2. ve stř. před ev.Dnch.,
3. ve středu před ev. Vavřín., 4. ve stř. lhorcc (Hof), !. ve čtvrtek před poeledn.
mempuet., 2. v pond. po ev. Trojici, 3. na
před Martinem. Dob. trh před hald. výr.
trhem. Velký týh. trh ve etředu před
sv. Matouše (21. září), 4. ve středu před
velikonoci : ve středu před vánoci. Týh.
ev. Lucií. Týb. trh kddý čtvrtek.

trh kddou středu.
Frenštát (hmkstedt), 1. v out. po novém
Doubravice (okr Blaneneký),]. ten den roce, 2. v out. po prov. ned., 8. v out.
po sv. Janu Křtit., 4. v out. po ".Vůcl.
po ev. Fabiana nešehutianu, 2. v out. eva
Trhy koňské & dob.: ten den dřed ku
todnhní, &. v p.ond po ev. Bartol., 4. v
out. před všemi Svat. Koňské & dob. trhy

vtýt den.

Doubrnvnik

(okres Tišnov.), [. ten den

d m výročním trhem.

lryštnk (Freistadt, okres Holešov.), l. v
pon. po mebevetoup. Pinč, 2. ten den po

nenebevs. P. Marie, 3.1! pond. po sv.
před ev. Fab. . Šob., 2. v udělí před
Jiljí, 4. po ev. Mikuláši. Veliké tý hodní
ev. lanem křtít., 8. v ponděllm řed pový
šením svatého kříže, 4. před ovatým On
trhy: 1. ten den po mnebevet. Páně, 2.
dřejem. Koňňti trhové: 1. v ond.
ve čtvrt. před nar. P. Marie, 8. na ev.
lmrtné neděli, 2. v pondělí před vstoupe— Mikuláše. Týh. trh kud. pond.
ním Páně, 3. v ponděli po Ani. Strážci. Fridlnnd okr. Rymařský,i. ru. sv. Josefa,
2. v out. sntodniní, 8. v on. před sv.
T_Ýh.trh každou středu.
chlin
(okres Tišnovský), 1. v pond. po Matouěem, 4. na av. Tomáe. Týhod. trh
haldou sobotu.
navůtiveni p. Marie. 2. třetí postní pond.,
3. pond. po ev. Michalu, 4 pond. po hila Fridlnnd (okr. Místecký). !. na. sv. Jiři,
d'ůtkách. Dobytůl trh kazdý výroční trh.
2. pon. po ". Petru & Pavlu, 3. v Pon.
Dědic-c(okr. Vyškovský). Trh každý pond.
po sv. Matonii. Trh dobytčí před ročn.

Dlouhá Louč-ka (Unter-Langendorf, okr.

trhy. Týh. trh každou středu.

UnGOv.), 1. v stř. před Velkou., 2. v pon. Fulnek. !. v pand. po 4. ned. po velkoaoci,
po sv. Trojici, 3. v pand. po ev. Bart.,
2. v out. před květ. ned., 3. v pond. po

4. v pond. před sv. kanl.
Dobromčllcc (okr. Kojetín), 1. ne ovat.

navštiv. P. Marie, 4. v pon. po sv. Frant.
Ser., 5. v pond. po sv. Barboře. Trh na
len : přízi ne každý výr. : tjhod. trh.
Jiří, 2. v pond. po Porcinnk., 3. na lv.
Koňštl a. dobyt. trhové: 1. v out. před
Ondřeje. Týh. trh kaidý onterý.
Domaštút (Domstedt), !. první ponděli 17 květnou neděli, 2. v pond. po: ev. Frant.
Ser. Trh na vlnu dne 1. června a 6. říj.
portů, 2. v první ponděli po navštívení
T 11.trh každou noh.
P. Marie, 3. dne 28. říjm.. Trh na vlnu
16. máje. Trh každou roh.
Go ditcln., l. ' pond. po smrtne neděli,
Drnholouše (okr. Run.), !. na sv. Va— 2. na ovat. Vilibalda, 3. ten den po ev.
Linhai-te. Týhodní trh haldě pondělí :
lentina, 2. 25. dub., 3. vout. po ev. Vav
útek.
řinci, 4. dne '.:1. prosince. Týhodní trh
Guntramovice čili Guntrovice'(Gunters
kazdý out.
do:-£,okres
Libanký), 1. v pon. po kých.
Drnoholec (Dňmholz), !. v pon. po třech
nod. spolu trh nn koně, 2.1 pond. po
králích, 2. v ponděli po kýchavnd ned.,
Bartol. s trhem nassnyd
y.
3. v pond. po třetí ned. velkou., 4. v

Hevlin (Hňůein), okr. Mikulovlký, týhodni
Šond.
sv. konský
Bnrtol., v5.sob.
v pond.
ev.
trh kur dý čtvrtek.
rigit. poTrh
předpřed
prvním
jarm. Týh. trh každou středu. Trh0v6 na Hnoullce (Gnadlersdorf, okr. Znoj.), trh
dobyt.: ve středu po 8. hilích, !. vo kai-dou sob.

9'
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Hodonin (Gliding), 1. v první pon. v po— Hrozenkov (ok. Brod.) 1. v ont. po ev. Fun
etě, 2. v pond. po kříž. ned., 3. vont. v
tilce
(thřš .Herie,
2.v út. 4.
pove
". etředn
Urh.,8.
nt. po
nenebevs.
povposled.
týdni ev. Vavřince, 4. v pondělí před
ev. Šimonem &Jndon. Koňití n dobytčí
ned. po letnic. Týh. trh kazdý outerek..
trh.: 1. v první poud. v postě, !. v n. Hrušovany (Grnsbsch) 1. v první čtvrtek
po ev. Šimona & Jndě. Trh na vnn:
po nov. roce, 2. v prv. čtvrtek v květnu,
]. v outerý po Božím Tele, 2. v úterý
3. na ev. Vavřince, jestli to čtvrtek. jinak

před Vánoci. Týdenní trh každou středu.
Holešov, ]. v etředop., 2. v ont. po Boi.
Tele, 3. ve čtvrt. po ev. Vavřinci, 4. druhý

ve čtvrtek po sv. Vevř., 4. ne u. Martine
(jek dříve), připednonli v ty dny zasvěcené
svátky, puk den před tím; trh na dobytek
out. po sv. Václavu, &. ve čtvrtek po ev.
a koně den před výročním trhem.
Lucii, : po něma dní týh. trh. Trh Hulín, l. v out. před ev. Feb. : Šob., 2. v
na len, na. přízi & vlnu o týhodních tr
pond. po sv. Trojici, 3. v pond. po ev.
zích každou středu. Dobytčí trh ve čtv.
Bertol., &.v out. po ev. Hula; ne dobyt.
před valným trhem.
ten den kdy jarmark. Trh týhod. na
llolomone (Olmutz), 1. v pondělí po trh
obilí: v out. kaldý týden.
evet. třech krallech, 2. v pond po svet.
Jiří, 3. třetí pond. po sv. Jenn Křtit. nuova něm. (Deutschhensenokr. Stern. ,
l. v pand. po ev. Jenn Křtiteli, 2. v pond.
4. třetí pondělí v měsíci říjnu. Velke
před Velk., 3. v pond. po ev. Lucii. Týh.
týdní trhy ten den před každým rodním
trh hald. robotu.
trhem. Trhy na len : na přízi předjerm.
: o jermercích, teké kaldeu středu e eo Hustopeč (okr. Hranicí; , l. v out. pc.hro
mnie.. 2. v out. po ev. F : Jak., 8. v out.
hotu o obyčejných trzích. Trhy ne vlnu.

1. ve středu po ev. Duchu, 2.-ten den
po ev. Vavřinci, 4. v out. po všech Svatých.
Trhové týhodní každý čtvrtek.
před vš. Svat. Trh na koně & dob. vždy
8 dní před heidým jerm. Obyčejné týdní Hustopeče (An-pin), !. ve čtvrt. předsv.
trhy ve středu a sob.
Prokop., 2. ve čtvrt. před ev. Nikod., 8. ve
Hovězí (v okr. Velesk. Meziříčskdm),!. v
čtv. před o.poevícením. Velké týh. trhy: ].
úterý po av. Anně; 2. v úterý po svet.
ve čtvrt. před hromn., 2. ve čtvrt. před nel.
Frentitkn Bernňnekém.
čtvrt., 3. ve čtvrtek před evatod. svit., 4.
Hoelěredlce (Hoeterlitz, okres Krumlov.) před štědrým Ved. [Přední trh ten den před
kaj-rm., kod.: doh.trh hnidy čtvr., po.
1. v onterý po devítníkn. 2. v outerý po
tom dob. trhové v pand., v ont. a. ve stř.
křížové ned. 3. na av. M. Magdnl., 4. ne
ev. Lndm., &. na sv. Kateřinu. Pednonli
17hald. témdni k přihnúní : odehntní e k
pak tyto tři výr. trhy ne noh., nedeli
prod. ekopov. e vepřového dobytka. Trh nn
neb pondělí, drží se neetdevjící ont.
vlnu: 1. ve stř. po B. Tele, 2. ten den před
ev. Havl.
Týdni trh každou středu.
Hostům (Hosting, okr. Buděj.), l. v první Hvězdlice (okr. Bečov.) 1. v pondělí po
jmdnn Jež., 2. druhů pond. po ev. Tro
pon. po ev. 3 krdlich, 2. v pon. po sm.
jici, 3. v pond. po Andůli Struci, 4. v
ned., 3. v pon. po sv. Fil. e Jakubu, 4.
ond. po ev. Martinu. Dobytčí trh po
vlLanden
sv. &Michala.
ne před
len.
dém výročním trhn.
' ' i, vlnu.,po
koně
dobytek Trh
v sob.
dým 'arm.
lvenčlce (Venčice, Elbenechitr), !. v pond.
Hrádek (Erdberg, okr. JeroeL) výr. trhy:
masop., 2. v pand. po ev. Urh.. 3. v pond.
!. r ont. před ev. Josefem, 2. v outerý
před neneb. P. M., 4. ve čtvr. po el. rů—
po ev. Jakubu Větů.
žence, 5. první pond. v edv. Dob. trh před
kašd. trhem výr. Týh. trh 7 out. a. v pát.
Hradiště U. (U_l'lrndlech),!. druhý out. před
masopustní ned., 2. v out. po třetí ned. Ivanovice (Eywenowitz), 1. třetí outerý
po Hromnicíeh, 2. na evatodnlnj outerý,
velkou., 3. v out. po ev. Mathew, 4. druhý
3. ten den před sv.Vevřineem. 4. v out.
out. po nenehevz. P. Marie, 6. v out. po
sv. Martina. Přední trhy: !. v druhé pon.
před ev. Mikulášem. Koňský & dobytčí
trh ve středu po každém výročním trhu.
před masop. pond., 2. v ponděli po třetí
Týdenní trh každou středu.
ned. velkou., 3. v pondělí po nenebevz.

tek.
P. Marie. Trh ne len & přízi o předních .lenovlee Hel. kr.) Týh. trh hrdý
trzích, též ve středu a v sobotu po celý Johonlsla či Janlal (Johanniethn okr.
Oeobleleký), !. na eV.Jiří, 2. v pon. před
rok. Trh ne vlnu o předníchtrzích. Konští
nerez. P. Mar., 3. ve čtvrtek po ev. Hi
:. dobytčí trhové každé pondělí. Trh týh.
ve stř. a. v sob.
kuuši. Velký týdní trh v out. evetod.

Hrnnlce (Weieakirchen), [. dne 29. března, Jaroměřlce (Jeroměřitz), !. v út. po ev.
Valent. 2. v ůt. po sr. Angole Meriči 3. vůt.
2. v pond. po ev. Jeknhn Větším, 3. 1
po ev. Marked, 4. v out. po ev. Met. Ev.,
out. po ev. Michal, 4. v ont. po ev. Ber
6. v out. po ev. Martinu. Koňský e doh. trh
hoře. Trh na vlnu: l. v on. první po
v pond. před ketd. výr. trhem, pak v pond.
ev. Janu Nep., 2. v prvn pand. po ev.
po sv. hidoru, v pond. po ev. Eunignndč
Mich. Přední trhy v sob. před těmito 4
e v pond. po Štěpánu mně. Týhod. trh
jarm. ten den po nar. P. Mar., 11rob. řed
každou sobotu.
rv. Lucií. Trh ne len, přízi, vlnu,
ň
lký e dobytčí na den předn. trhů. Týh. Jeroelevlce Joelowiu), 1. v pon. předme
trh každá aut. a pátek.
sopustní n eli, 2. v pond. po sv. Vevř. 8

Výroční trhové na Moravě.

133

v pon. řed. ev. Michelem. Taktéž na Indy

4. na ev. Jena křtít., b. v poud. po rv.
5 na
vo. Týh. trh kúdý onterek.
Felixus Adeuktu, 6. v dt. před ev. Keteř.
Jedovnice (okr. Bien.), 1. v pon. po hrom., Kounice Horni (O.Kaunite), !. 10.dub., !.
2. v pond. po bílé ned., 3. v poud. po ev.
14. června., 3. 3. říjn., 4. 9. proe. Padnou
Trojici, &.v pond. po ev. Václavu. Koňský
li trhy u; eob., ned. neb svitek, drziee
: dobytčí trh. a kladem jarmarku. Týbod.
den potom.
trh keřdd pond.
Kelč, 1. v outerý před ev. Matěj., 2. "
Jemnice (Jamuitl), 1. ne ev. Apoleuu, 2 v
outcrý po ev. Fil. : Jak., 3. v outer!
ond. po třetí ned. Velk., 3. v pon. po Boz.
poříše,
nuit.5. P.
Mu., po4. ev.
17út.
sv.
dle, 4. na ev. Jak, 5. na sv. Mich., 6. v
v out.
All.pov pozdv.
listOpsdu.
pond. po av. Oudřeji. Trh na koně : dob.
Trhy na dobytek, len, přízi, plátno : ov
ten den před kal. jarm., potom první out.
bili vždycky v pondělí před výr. trhem.
v Reid. mče. Týh. trh keř.. out. : eobotu.
Týh. trh kddý čtvrtek.
Jevr'čko (Gewitech), 1. v pond. po devitu., Klobouky (v Brněnsku) 1. v ponděli
2. v pond. po 4. ned. Velic. 8. v pand. po
po ev. Troj., 2. v pond. po Vacl., 3. v 2.
ev. Bar-toi., 4. v pond. před ev. Keteř. Trh
pamv postě, 4. po sv. anř. Trh ne dob.
u: len : přízi každý out. po celý rok. Trh
den po hdd. jurm. Trh na obilí každý
čtvrtek. '
na. dobytek kazdý. out.

Jevišovice (Jaispiiz, okr. Znojem), roční: Klobouky (v Hrndiltsim) !. v úterý po

dobytčí trhové: !. v ontfpo ev. Matěji, 2.
druhý pond. po uv.Jak., 3. v pand. ponar.
P. Marie. 4. v první pond. adventní.
Jihlava (Iglau), 1. ve čtvrt. po ev. Matěje,
2. ve čtvrt. před ev. Jen. Křt. 3. ve čtvrt.
po ev. Ludmlle, 4. ve čtvrt. po sv. Knteř.
Trh ne vlnu: !. ve čvri. před Petronii.,
2. ve čtvrt. před ev. Voršilon. Přední trh

před vl. 4. jmrky.

Trh na len : přízi:

]. ten den před ev. Juu. Křtit..'2. ten den
předev. Kateř. Trh na koně : dobyt. před

obr-dc..ev. Pev., 2. út. po smrtelné ned.
3. čtvrtý out. po velk., 4. v out. po ev.

Muketě, 5. v první out. po ev. Jiljí, 6.
v out. před advent. Veliký trh v pond.
* před vánoci. Dobytdi trh před každým
výr. trhem |. v postě každé pond. Týh.
trh_ každou středu.
Kulnice (Klihnitz, okr. Rock.), 1. poslední
pondělí před letnicemi, 2. dne 15. dervee.
3. 7. řijna..4. v pond. po sv. Mikuláši; při

tomto trh na dobytek. Velkd trhy: v pon.

klid. jarmark. Ty'h. trh katd. out. : sob. po ev. Marketč, 2. ' pon.po ev. Frant. Ser
Jimramov (lng-towns, okr. Novera.), 1. v Kojetín 1. v ůt. po ev. Fab. :. Šob. 2. v út.

pondělí po nenebevet. Páral, 2. v pand. po
po 2. ned. velik. 3. v út. po ev. Mntouši,
povýi. ev. kříže. Velíci trhové: 1. \! pond.
4. v úterý po ev. Martinu. Trh dob. v
po smrtné ned., 2. v pond. po sv. Tom.
pond. před hald. jarm. Týh. trh každ.
středu.
ap. Dohytči trh po nunehevetoup. Páně.
Jiřice (Iritz, okr. Kruml.), !. v out. po smrt. Kokory (okr. Her.), výroč. : dob. trhy:
ned., 2.dt. po ".Vavř.. 3. út. po 24. říjnu.
!. ?. střed po sv. 3. král., !. ve stř. po
Tyh. trh každé pondělí.
2. ned. velk., 3. ve stř. po ev. Peta. Pav.,
Jičin Nový (Neutitschein), [. ve středu před
4. ve stř. po ev. Frant. Ser. Dob. trh v
obrácen. ev. Pav., 2. ve stř. před ev. Du
tytél dni.
chem, 3. ve stř. po ev. Vavř., (. ve středu Konice (okr. Olom.) 1. ve etř. před velk.,
po ev. Šim. :. Jud. Trh na koně a. dobyt.
2. v pond. po natoz. P. Marie, 3. v out.
ve dny trhů výroč. Trh na len : přízijeko
po ev. Martinu, 4. ve ntředu před ván.
týh. trh klid. sobotu. Trh na vlnu: prvni
Dob. trhy: I. v onterý před velík. 2. v
pand. v červnu a druhé pond. v říjnu.
pond. po Mart.
Jičín Starý (A1ttitsohein);l.v poud. po dru Koryčany (okr. Kyjov.) i. ten den po nov.
iehné ned., 2. pond. po ev. Petr. : Pav.
roce, 2 v út. po bílé ned., 3 v út. po
3. pond. před ev. Vic., 4. v pond. před ev.
ev. Troj., 4. v út. po ev. Vevř. Týhod.
Barbarou. Koneký a dub.trh v tytéž dny.
trh každou středu. Doh. trh v poud.
Jivovů (Giebeu, okr. Stern.), 1. ve čtvrt.
před každým výročním trhem.
řed květnou neděli. 2 ve středu před Kostelec (okr. Plutu.), l. v ůt. po druhé
lím vetoup., 3. ten den před ev. Bar— ned. velk., 2. na sv. anř., 3. v dt. po
toinm., 4. ve čtvrtek po početí P. Marie.
nauebevetoup. Páně. Trh na. obilí každý
Trh týhoduí kadý ponddlek.
Kamenice (okr.Jihlav), !. ve čtvrtek po ůt. po celý rok.
hromn , 2. ve čtvrtek před ev.Josefem pčet. Krůlice (okr. Prostěj.) !. v pond. po
provodui ned., 2. v pand. po ev. Jiljí.
3. ve čtvrtek před ev. Janem Nepom., 4. ve
čtvrtek před sv. Jakubem n.p.,5. ve čtvrtek Krásno (okr. Vel. Mez.), 1. 2. pon. po sv.
Jiří. 2. ? pond po ev. Vaň. Týdni trh
před
Václavem.
atd. ev.
výr.
trhem. Dob. trh ten den před kddy' pátek.
Kuriousy(Kóníg-efeld u Brna) dob. trhy : l. v Kroměříž (Kremeier), 1. druhý pand. r
postě, 2. v pand. po čtvrté ned. velkou.,
út. po knň. trh. Bruěuek. v hř., 2. v pon.
po ev. Troj., 3. v pand. po ev. Vivi., 4.
8. v 6. pon. po sv. Duchu. 4. out. po ev.
Domin. 5. v út. př. sv. Matouš. 6. v out.
út. po koň. trhu Bradna. v pro:.
K unico Dolni, (Kanin) ]. ne ev. Feb. .
po ev. Lucii. Přední trhy ]. v 4. sobotu
b., 2.11: den rv. Joe., 8.111den sv. Flor.,
po ev. Duchu, 2. v den před lv. Mat. 8. v
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den před av. Lucii. Trh na len a příni
každ. týh. trh. Trh na vlnu ve stř. po 4.
ned. velk. Trh na koně .. dob. 8 dní před
výroč. trhy. Týh. trh kazdý out. a pát.
trh na len a přízi každý pátek. Připa
dající na 4., 5. a 6. výroční trh týdn!
trhové odbývají na v pond. před tím.

Kmmberk
2. na av.

(Křivá Hora) 1. v out. velk.
Majd., 3. v pond. před ev.

Alžb. Trh koňský a dob. ten den před

klid m iarm.

Krn

ov

(Mahr. Kromau), !. v pon. po

hromn., 2. v pond. po ev. Fil. 8.Jak., 3. v
pond. po Poroiunkule, 4. v pond. po ar.

Mutina.

Křenová
okr. Třebomřl.
v pon.
po velk., (Kronen,
2. 24. června.
Mě —liby
při
padnonti na pátek neb sobotu, drží ee v
ond. na to. 3. v pon. po ev. lm. !&Jude.

K lžnnov

(okr. Velk. Merit), !. v out.

Jiljí, 4. v pon. po w.bíart. Vel.týh. trhové:
1. ve atředu před velk., 2. ve stř. před
lv. Duch., 3. ve stř. před ván. Trhy koň

ské:
]. v pon.
druhé
post.,3. 2.
v pondělí
pře:poev.
Pet. neděli
&.Pev.,
v
pon. před sv. Jiljí., 4. v pon. po av.
Mart. Přední trh den před kai. jarm. Trhy
na vlnu: v out. před nalel. av. kříže, 2.
v out. po povýůení ev. kříže. Týh. trh
každou atředn.

Lhota Hroznová (ok. Stranu.)1. v 4. aut.
v poutě, 2. v 4. out. po velik., 8. v 2.
out. po nar. P. Marie, 4. v 1. out. v adv.
Dob. trh v pond. před každ. výr. trhem.

Týh. trh každý úterý.
leovú (Liebau), 1. v pon. po jmen. Jež.
2. v pon. před ev. Duch., 3. na sv. Jak.
větě., 4. na av. Mart., 5. na av. Josefa;
před každ. ročn. trh na dob., vlnu, přímí

a len.

před ev Feb., 2. ten den před ev. Jos., blblny nem. (Deutcch-Liebau), 1. v pon.
8. v out. před P. Mar. mě!., 4. v out.
o sv. Val., 2. v pon. po 4. ned. velk. P.,
před rv. Kat. Koč. a dob. trh v pon. před
. v pon. po naneb. P. Marie, 4. v pon.
kud. roč. trhem; trh na vlnu ten den po před vč. Svat. Trh na koně a dob.1. v
av. Pet. a Pav., týdn! trb každý pátek.
lub. před 1.- roč. trh., ?. dne 2. liet. n
Křtiny (Kirítein) !. v sobotu po Božím
padne-li na ned., dne 31. října; týh. trh
každý čtvrtek.
vstoupení, 2. na navštiv. p. Marie; 3. v
pond. před natoz. p. Marie., 4. v pond.
ngnikve čtv.
(Leipnik)
1. vdražeb..
út. po obr.
Pav..
po všech Svatých.
před ned.
3. veav.
čtv.
po
Kunovice (okr. Holešov), ]. pondeli po B. Tele, 4. 2 out. po ev. Jak. a Anně, 5.
hromn., 2. v pon. po bílé ned., 3. dne 4.
v oanřed vi. Svat. Přední trhy ten den
červ., 4. v out. před nar. P. Marie; týh.
před Raid. jarm. na len, přízi, vlnu &do—
trh každé pond.
byt. Koh. trhy; 1. dva týdny, totiž: od
Kuní—tet ]. dne 5. led., 2. v pand. před
etř. v 9.. ned. postní a! do pitk. přiět.
ve. Sv.; trh na vlnu: !. na J. Křtit,
týd. 2. 2. týden po 2. ned. postní po 2.
2. na av. Vicl.
týd., od stř. až do druhého pát., týh. tr.
Kuřim (Gurein, okr. Tiřn.), 1. v pond. pt
v pond.
sv. Fab. a Šob., 2. v pond. o BV,Jiří, Ll ov (ok. Strain) 1. 2 ůt. po velk., 2.v
3. na av. M.. Mnjd., 4. v pen . po všech
t. u vl. Svat. Dob. trh v pon. před tím.
Sv. spolu i trhy na dob k.
Llple (okr. Vsetín.) 1. v out. po nov. roce.,
Kvnelce (okr. Brown.), . v pond. před
2. na den sv. Jiří, 3. v out. po av. Pet.
hr0mn., 2. na druhý pond. po velk.,
a Pav., 4. v out. po ev. Vše. a spolu i
trh na dob. Trh týh; každý out.
3. na pond. po Vavřinci, 4. v pond. pěed
1. ned. ndventnL'Dobytčí trh o každém Llše
(Ldech), !. v pon. po ev. Fab. a
výroč. trhu. Týh. trh každou středu.
eb., 2. v pon. po BOŠ. vatoup., 3. v pon.
Kyjov (Gaya), 1. v out. po hromn.. 2. '
po ev. Jiljí, 4. v pon. poev. Mart., týh.
out. před květ. ned., 8. v ut.. před ev.
trh kud. pond.
Jan. křh, 4. v út po nv. anl. str., 6. v 1. thenčlce
(okr. Kroměř.) 1. v 4. pou. v
out. v Adv.; trhy kod-ke: 1. ve čtvr. po
poctě, 2. pon. po ev. Pet. a Pav., 3. v
emrt. ned., 2. ve čtvrt. před ev. Duchem.
pon. před lv. Met., 4. v 2. pon. před
Koňaky a dobytčí trh ten den před
ev. Lucií.
kazd. výr. trh., ak v l. onterý oněch Lítovcl (Littau), 1. v ont. po obr. ev. P.
měsíců, vkterd ! d. výr. trh nepřipadá.
2. v out. po smrt. ned., 8. v out. před ev.
Lanžhot 1. v out. před sv. Duchem, 2. v
Jan. Křit., 4. v out. před ev. Mich., 5.
v out. po ev. Bartol., 3. v out. po všech
na sv. Mikul. Přední trhy v sob. před
Sv. Trh na dob. před výročn.
temi jarm., trh na len & přízí na obyč
Louka (Wiese), v pend. po ohr. sv. Pavla, - roční
a týh. trhy. Koňaký,a dob. trh 8
2. v pond. po sv Josefa, 3. v pon. před
dní řed jarm.; týdní trhowí knid. pon.
av. Duchem, 4. v pond. po jménu Pan.
a
p
tek.
Marie, 6. v pond. po lv. Martinu.
Lednice (Eisgrub), !. v out. po ev. třech Lomlllco (okr. Zůbřežek ), 1. dne 7. ledna
2. v pon. po druž. n ., 8. v pond. po
král., 2. v pon. po 4 ned. avatod. 3. v pon.
ev. Innoc., 4. v pon. po av. Havle, téz
po sv. Jiljí, 4. po první ned. advent; týh.
trh na dob.; týh. trh ve etředu.
trh každou středu.

Letovice l. vpon. od ned. lcýcharnó, 2. v Loůllce (okr. Zábřeh), !. v out. po sv
pompo ev. Pet. a Pav., 3. v pon. po uv.

3. král., 2. v pon. po Jndika, 3. v ont.
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o sv. Pet. a Pav., 4. 7 out. před vl.
sv. Michala. Dob. trh ten den po každ
výročním trhem.
vatými. Týh. trh každý čtvrtek.
Lysice (okr. Renn.), 1. v out. po hromn., Mohelnice [MůglihL 1. v von. po devítn..
2. v pon. po kříž. ned.. 3. pout. po nar.
2. 1 ůt. po sv. Jiří, 3. 1 out. po ev. Bar
tolom., 4. 1. out. před 1. ned. adventní.
P. Mar., 4. v pondělí po av. Mart. Velký
Před hazd. jar-m. jest koň. a doh. trh, a
týh. trh. v pon. po naneb. P. Mar. Trh
týh. každý čtvrtek. Koňský a dobytčí
ten den po jarm. trh na vlnu; lýhud. trh
hdd. sobotu.
trh ten den před jar-m.
Malenovice (okr. Napaj.) 1. v pond. po Mohelno [olm Náméšhl. 1. v' out. svato
ev. Valent., 2. v pond. po 4. ned. vel., 3.
dni., 2. v pond. 0 sv. Matouše.
v pand. o ". M. Majd., L v pon. po av. Morkovice [okr. dLnický), [. v pon. před
val.; tr hald. čtvrtek.
av. Janem křtít., 2. v pon. po nar. P. M.
Medlov (Medien, okr. Židů.) 2. v out. po
Velic. trhy: v pond. před velkou. a ve
ev. Janu Ev., 2 dne 2. července 3. dne
středu před vánoci.
21. zil-i.
Mrákotín (okr. Telecký), 1. v mamp.
Měnín (Monita, okr. Židl.), 1. v out. po
ont., 2. vprítelr po ev. Fil. a Jakubu, 3.
ev. Mark., 2. ' out po sv. Frant. S., 3.
na sv. Annu, 4. na sv. Václava. Dohytčí
2. out. po av. Mikul.; týq. trh hald. stř
trh ten den co trh roční.
Měřín [Wollein, ok. Vel. Merit-.). l. na sv. Mysilbořice (okr. Bratan), !. v pond
Matějqz. nan. Bererina. Dob. trhy v út. po nalezení sv. kříže, 2. v out. po sv. Jiljí
před velkou.. před av. Duch. a po poč.
Súmčši (okr. Olom,) l. v pond, po In—
P. Marne.
Meziřič Valašska
[Walachíech—Meze vocabit, 2. ve čtvrt. před rv. Jan. kř—t.,
3. v středu po ev. Bartol., 4. na av. Mart.
ritech], ]. v out. po ev. 3 král., 2. v ůt.
Týh. trhové každý úterek.
po ev Troj., 8. v út. po av. Bart. 4. \
út. po av. Mart., 5. v út. před kv. ned.; Nůmčši (ve Znojma.) !. v out. po nov. race,
trh. na vlnu: !. v út. před ev. Jan. N.. 2
2. v out. po 2. ned. po velk.. 3. v out.
po 14. ned. po uv. Trojici. 4. v out. po
1 out. po rv.;l'eresii. Doh. trh ten den
před Raid. jm.; týh. trh každé pond. první ned. po av. Martinu. Koňský a do
Mezlřič Velká [Grosa-Meocriucbl, 1. v
bytčí trh ten den před každým jarmar.
Týb. trh kaz. sobotu,
out. po av. Fab. & .. 2. v out po bílé
ned., 3. v out. po ev. Prak., 4. v out. po Napajedla, l. v out. po hromniv.,2.v out.
nr. Matin., &. ' out.
sv. Ondř. Velké
po ev. Janu Nep., 3. v out, po nv. Bzutol.,
trhy týh.: !. na velk pátek, 2. na sv. 4. v out. po vň. Brat. Trhové na len
Tom. ap. Přední trh před kaz. trh.; trh
a příz. den před kaz. iarm. Týhodm' trh
každé úterý.
na len, přízi, koně a jiný doh., ten den
před hai. jarm., týdní trh ma. středu Nedvědice. !. 7 out. po smrtuó ned., 2.
a pátek.
v out. po av. Mathew-. 3. v out. po sv.
Mikulov [NikolaburgL !. 7 out. ,po av.
Jiljí. 4. ve čtvrtek po Brněnském jarm.,
Fab. & Š., !. 7 out. po drat. ned.. 3. v
před počet. P. Marie. Dob. trh 0 kazů.
jarmarku. Týh trh. kaz. sob
out. avatod., 4. v out. po av. Marketě, 5.
vout. po naneh. P. Marie, 6. po sv. Viri.. Němčice (ok. Židi) ]. první out. po nov.
7. 7 out. po ev. Murt. Přední trhy: ]. 4
roce, 2. v out. před Božím Tělem.
dní před 1. jarm., 2. 8 dní před druhým, Němčice (okr. Kojetín) ]. v útery po smrt
ned. 2. v out. o Bartol.
8. 4 dní před sedmým; trh na koně a
rozličný dol).
Německé (okr. 150mm) 1. dne 7. máje
2. dne 11. září. Dubyt. trhy na oba jarm.
Mikulovice [Niklowitz, ohr. Znojem.], !.
v pon. po sv. 8 kra'i., 2. na sv. Jak., 3. Nivnice, !. v druhý pon. postní 2. druhý
na sv. Mart., týh. trh. kai. čtvrtek.
pon. po Boi. Tele, 3. v. pon. po. nar. P.
M., 4. druhý pon. po sv. Martinu. Dohyt.
Miroslav [Mialitz, okr. Kruml, 1. na av.
trh na pop. středu a každ. stř. v postě.
Kunhutu, 2. na sv. Flor., 3. na sv. Jiljí,
&. ' out. po vl. Svat. Koňské a dobytčí Nosislav (Nulau, okr. Židl.), 1. out. po
sv. Jiří, 2. 7 out. po sv. Martina.
trhy v ten den před výr. trhem. Týh. trh
každý čtvrtek.
Nová Ves (Neudorf. okr. Hod), [. v out
Mírov (Murau, okr. Moheln. , l. v pond.
po sv. Frant. de Paul., 2. v out po na—
nebevzetí P. Marie, 3. v out. po gv. Mik.
po bílé ned., 2. vpon. po orciunh. 3. v
Trh koňnhý a dobytčí před jarm.
pon. po Šim. a Judě.
Misiok l. na tučn. dtvr., 2.ve čtvr. př. květ. Nové Město (Neuetadtl). 1. ve středu po
ned., 3. ve čtvrt. po B. Tele, tve čtvrt.
hrom., 2. ve atř. před ev. duchu, 3. ve stř.
před ev. Jak., 4. ve stř. po sv. Frant.. 5.
po naneb. P. Marie. Koňský a dob. trh
ve čtvrt. před všemi Svat.; týhod. trh
ve čvrt. po sv. Ondřeji. Pak každý den
hnidy čtvrtek.
před jarm. koňský a dob,-wi trh.
(\Volframalrirchcn v 2110
Modřice [M6dritz, okr. Brn.] 1. 2 pon. Olbramkostel
jemsku), 1. dne 26.hřez., 2. dne 20. srpna
Spaun
3. král.,
2. v art.,
on. po4. sv.
Flor., po
3.
na av. Bernarda. Dopol. trh na dobytek.
hý pon.
po ev.
v pond.
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(Wolíremitu, okr. Krt—l.) ]. Plumlov, (Piumeneu, okr. Prostějovský) ].

na obr. ev. Pavle, ?. 7 out. po sv. Trojici,
3. na ev. Michele.

v outerý před ned. muop., 2. v out. po
B. Tělo, 3. v posl. out. mea. září.

Olánů (okr.BlenJročnítrh dnea. června. Podivín (Kostel, okres Břec.), ]. v úterý
Olešnice (Oele)!. ? out. před ev. l'ehidnom

po hrom., v úterý po sv. Jiří, 3. v úterý
e eb
em, 2. v druhé out. post-sí, 8.
před Petr. & PM]., 4. v út. před prov.
1 out. před ev. Duchem, 4. ne den " Ve
Kriste, 6. v út. před ev. Mich., 6. ? út.
vřince, 6. v ont. po v. Václave, 6. 1 out.
před sv. Keteř. Koňský . dob. trh. v ty
samé dny. Týh. trh held.
nd.
po ev. Mart. Dobytči trhy: vždy ten den
před výročními, krome Vevřiuekďho, kde Pohořellee (Pohrlitz, okr. žiodL)!. v út.
dobytčí trh 5 výročním tentýl den se
po ev. Met., 2. v out. po ne!. se. kříže,
odbývá. Každou středu trh na obilí : len.
3. 7 out. po ev. Jak. věd., 4. v out. po
Oleksovice (Olkovitz, okr. Zn.), 1. ne den
sv. Frant. Ser., b. v out. po sv. Ondřeji.
Týh. trh. kaz. out.
navštiv. P. Mar. dne 2. čern-.; připadne-li
tento svátek ne sob. tedy v pond. po Polehrndiee 1. dne 26. čem., 2. dne 13.
něm. '). v pon. po ev. Roche.
netop.

Olomouc viz Holomouc.

Opatov
!. vev.úterý
Kerio,
!.
idterý po
Janu mně“.
't., 8. vp.
úterý
po sv.

Polešovice

(okr. Hrad.), ]. na obrác. ev

Pev., 3. v pon. před sv. Jan.

Křtit. 3

druh pond. po sv. Vid.
.
Bartoloměj; 4. v úterý po ev. Barboře. Poiěi ( (Bodenstedt), ]. ve středu po ned.
Dob. trhy o výr. trhu.
drat., 2. v out. Svatod., 3. ve čtvrt. před
Osoblllln (Hot-en lete), l._ v pond. po ev. Kateř., 4. druhý čtvr. po ev. Bart. 'Ikh
obráceníev. Pev., ;. v pond. po dm. nod., malou, přízi, koně : dob. ten den před
kud. jarm. Trh na vlnu 1. ve střed. před
3. v pon. před sv. Janem hřt., 4. vpond.
nenebevst. Páně, 2. ve středu po povýů.
před name. P. Mu., &.v pond. po lv. lii
lmlui. Trh ns,len . na přímí,:. netýh. trh
ev. kříře. Trh oby ný každý čtvrtek.
ksž. čtv. Koňský a dobyt. trh každ. iam Pozlovice (okr. Brod. , 1. v pon. po ned.
Oslavany (okr. kanc.), !. v pon. po květ.
, 2. v pon. po sv. Pet. &Pev., 8. v
ned., 2. v pond. po sr. Jenn křtít., 8. '
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po 3
ned. adventní. Dob. trh 0 nad. jerm.
pond. před ev. Havlem.
Ostravu Mor. (Milar. Ostren, v Novo-Jič. Pozořic
(okr. Blew/k.),1. v on. před sv.
Feb. ešeb., 2. v out. Svato , 3. 7. out.

kr.), !.8. ten
nov. svet.
roce, Duchem
2. na ev.
Mat.,
ve deuadpo
stř u před
4.
po osvíc. 4. v. pond. 0 av. Ondř.
“vpon. po Porciunlr., 6. na sv. Mntoule. d. Prev ov (Prelitu, okr. id_L)l.v pon. př.
ns. svet. Martine. Dobytčí : koňský trh
ev. Duch., 2. v pon. před. ev. Vevř., 3. v
před kaz. jerm. Trh na len, příui . vlnu:
pon.
ev. Mart.
]. v sob. po sv. Fil. :. Jak., 2. v sob. po Prosté ov (Proeenitz), !. v out. po stře
ev. Michala. Velké týh. trhy: l.v out.. před
d0poeti, 2. v out. před vetoup. Páně. 3.
v !. út. po naneb. Penny Msrie,4. na druhý
ván., ?. v out. před velik. Týh. trh každou
stř., na černou zvěř každý out. : stř
out. po všech Bv. Přední trhy před kú.

Ostroh (Ung. Ostre),l. v out. před muop.

ned., ?. druhý outerý po velkonoei, 8.
Ste pon. po er. Duchu, 4. v pon. před.

hodami. Týh. trh. kat. pitek : ten den
před kaz. jarm. trh na koně : ns dob.

Ostrovečícewchwmkirchen, okr.Ivana),

výr. trhy: !. v pon. po sv. Nauru (15.
ledna.). v pon. po JenuKřt., 8. v end.
po ner. P. H., 4. v pond. po občt. . M.

jerm. Trhy na len e přízi: l. v pon. v
etředop., 2. v pon. před sv. Abdon., 3. '
pond. před ev. Šlm. eJud., L v pon. předpo
četím P. Marie. Dob. : kohs. trhy: 1. v
out. před středop., !. předpoel. outerý
předpeneb. Pinč, B. předpoel. out. před
sv. Sim. & Jud. Týh. trh. koš. pond. e
čtvrtek.
Proetomeřlee (Preemerlte), !. v pon. po
květ. ned., 2. v pon. po sv. Jiljí, 8. na

Osvětlmna
Kyj.)
!. vMetouli;
out. předdeb.
ev. sv. Tomue lp.
Anton. P ., (okr.
av út.
po ev.
trh před výročním
Předín (Prdding v Třebiček. okr.,) 1. ve
Otaslavice (okr. Prost), 1. v out. předlv.
středu po velikou., 2. ve etřed. po Frant.
Matej., 2. v út. řed ev. Lucií, 8. 7 out.
Bout. v říjnu. Dob. trh na tý! dni.
Přerov
(Prereu), !. v out. po smrt. ned.,
před
sv.
Mich.
rh
ne
dob.
v
pon.
před
n.l. výr-oč. trhem.
2. ' out. o Vstoup. Páně, 8. v oel. out.
Oueov vil Úsov.
v srpen, 2. v out.
vi. Bv. rh před
Paskov (Puttee), 1. na den ev. Jiří, 8. v
kazd. jenu. Týho
trh ' out. & v pát.
out řed nsr. P. Mir., 3. v pon. po sv. Příbor (Freiberg), !. v pon. řed hromn.,
L
i. Ev. Trh ne len, přízi, vlnu, kouč,
: dob. vždy před jerm.

Pouzdřany (Peusrem, okr. Mikem, !. v
pond. po hromn., 2. v. pon. po %. nod.

velkou..,
v .pond.
před ". Pet. a. Pev.,
4. v pon.3.pře
sv. Jiliím.

2. v pon. před ev. Fil. : Jag., 5. v pon.
před ev. Juh. větě., 4. v pond. před. ev.

Hedvikou. Trhy na vlnu: l.v outerý před
ev. Fil. . Jak., 2. v oni. po nor. Penny
Marie. Trh koňský : dob. 1. v pond. po
smrt. ned., 8. v pond. po ev. Vítu, 8. v
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ev. Pev., 2. vpon. po 2. neděli postní, 3.
pond. po nu. P. Marie, 4. v pon. po ev.
Mart. Trh obyč. každou noh.
v pon. po ev. Jak. větu., 4. v pon. po
Račice !. v out. velik., 2. v ten den po
ev. Met., 5. v pon. po sv. Allb. Koňský &
ev. Martinu.
dob. trh. na ev. Matouše. Trb. týh. každý
liedlměř (Rothmiil okr. Svitavský), !. 25.
out. & pátek.
července & padne-li v ned., tedy niele Slavonice (Zinhiuge), [. v pon. po ev. 3.
král., 2. v pon. po smrt. ned., 3. v pon.
dujíciho dne, 2. v pon. před poev. cís.
Budosiin. (okr. Velic.Meath) 1. první pon.
po sv. Janu křtít., 4. v pondělí po ev.
Mat., 6. v pondělí po av. Anh. Velké
po ev. Valent., 2. první pon. po ev. Bta
týlntrhy: l.ne zel. čtvrt.,2. v pon. před
niel., 8. první pon. po ev. Front Ber., 4.
ev. Duch., 3. na ev. Tom. ap. Velcí trh.:
první poud. po početí P. Marie. Trh kaz
dou sobotu.
1. na zelený čtvr., 2. v pond před ev.
Rouchovany (okr. Hrotov.), 1. . středu Duch., 3. na av. Tom. Trh dob. v sob.
před kai.. je:-m. az počátku prvního poet
před velikou., 2. ve střed. po ev. Vítě, 3.
nlho t'dne už ne ev. Murt. od 14. do
ve středu po ev. Jiljí, 4. ve stř. před vi.
uocl. Koňský : dob. trh před každým
14. dni)., Týh. trh každ. pon. Trhy na
jarm. Týh. trh každé out.
vlnu: 1. v pon. před ev. Pet. : Pev.,
Roueinov (Raosenitz, okr. Blava). !. v
2. v pon. po ev. Vdo .
pon. po sv. Jas., 2. v pon. po ev. Troi., Sloup, 1. _vestředu po Božím Tele, 2. ve
středu po ev. aqiel. stráž., 3. druhou
3. v pon. po ev. Bart., 4. v pon. po ev.
středu po všech svatých.
Frant. Týh. trh každý out. a pátek.
Iinjhred (Reigern), l. druhé pond. před Slušovice, v pond. po emrtud ned., 2. v
ev. Bened., 2. druh. pon. po ev. Vavřinci,
poud. po ev. Bartolom., 3. v pond. po
elev. poev. chrámu; 4. v pond. před !.
3. prvni pon. před ev. Tomášem.
Říše Novi (Ncureusch,okr. Telecký), !. v ned. adventní.
out. po nejelad. jm. Ježíš, 2. v out. před ev. Sovinec (Euleuberg, okr. Rym.), 1. pool.
pon. před ov. Matěj., 2. rvni stř. po ev.
Matěj., 3. druhý čtvrt. po velkou., 4. v out.
Duchu, 3. poel. out. pře av. Ondř.
po ev. Pot. &Par., 5. v out. po povýš. ev.
kří-Le,6. v out. po ev. Voršila. Doh. trhy: Spálov (Sponau, okr. Hrom), 1. ne ev.
Jiří, z na av. Šim. . Judu. Dobyt. trh
v pond. po jménu Ježíš., v pand. po ev.
každý roční trh.
Matěji, v pond. po nanebovzetii'. Marie
třetí pon. v adventě, jako v ten den řed Staré (Staříč, okr. Třeb.), l.v outerý po
hrom.,
ne ev. Kunig. 3. března, 3. na
každým výročním trhem. Týhodn un
av. Jiří, 4. na av. Jak. věti.,
každý pond.

Říše Sinrů (Altreusch, okr. Tel.), 1. na

sme Říše. vn: Říšesms.

av. Joe. dne 19. břez., 2. na sv. Víta, 3. Staré Brno. vín.: Brno etué.

na av. Havla.
Staré Mčsio (Altatudt), ]. v pond. před
llokeinice (okr. Přerov.), 1. v 2. stř. po muupnetem, 2. v pondělí po evet. Jiří
ev. 8 hrdi.. 2. ve stř. po ned. Hieerik.
3. v pon. po ev. Anně, 4. ng. ev. Kateř.
Týh. trh kud. out.
3. ve etř. po ev. Pot. : Pav., 4. ve stř.
po ev. Front Ser.
Stonařov (Stenuem, okr. JihL), l. v první
Rosice, 1. ve stř. po nov. roce, 2. ve střed.
pon. po hrom., 2. v prv. pon. po ev, Pet.
po ev. Jiří, 3. ve stř. po sv. Anne, 4. !
a. Pav., 3. v první pon. po ev. Vdel., 4. v
pou. po ev. Havin. Týh. trh. koš. střed
pond. po početí P. Marie. Dob. trhy o
Rožnov (Rohrau), !. ve stř. před hromn.. 'erm., týh. trh hald. eoh.
2. ve stř. před ev. Janem křtít., 3. ve S rachoilce ('Runeeubruclr, okr. Znoj.), 1.
stř. před.. ev. Annou, 4. ten den řed vů. _ \? out. velkou. 2. na svet. Bortel.
Sv. Doh. trhy ten den před ke! jenu. Simžek, 1. ve středu před hrom., 2. v ten
Týhod. trh každou sob.
den před zvěst.. P. Mar., 3. ten den
Boeveid (Rudoltice, okr. Osob. , l. v pon. před. unneb. F. Mar.. 4. ve střed. před
před ev. Jek.,2.v pon. před ev. ím. eJud.
nepolk.
oč. P.. Marie. Dob. trh před
každým Jum. '
Trh ne vlnu: !. na sv. Joe., 2. v pon.
po čtv. ned. velk. Ne len : přízí : týd. Strážnice, !. 1 out. po ev. Dorotd, 2. 7
trh každý out.
out. před ev. Duchem, 2. v out. po nevitív.
Rýmařov (RUmeretedt), 1. v pon. před
F. Mur., 3. ve 2. out. po povýšeni ev.
ev. Duch., 2. na navštívení P. Marie, 3.
kříže, 5. ' out. po obět. Pen. Mur. Týh.
v pon. před ev. Mich., 4. v pon. před
trh. Ira-zd.stř. Trhy ne dob. ' pond. před
Jar-m.
ev. Mart., 6. druhépon. po nov. roce. Týh.
trh kud. eob.
Sirúňi (v okr. uherekohrodm) l. v out. před
Slavičín (okr. Brod.), 1. v pon. před obr.
popeleční středou. 2. v out. před slavnou.
ev. Pev., 2. v pon. po ev. Vojt., 3. v pon.
anjeld etráiných; pak trhy na obilí v
ooterý každého týhodue.
před ev. Pot a Pev., 4. v pon. před ev.
Siřilky (Střílek, okres Zdonm), !. v out
Váci.,ne5. dru
v pon.
ev. jenu.
Mart. Dva
trhy
ý &před
čtvrtý
Trhydoh.
na
před popel. etř., 2. v out. pulij. týdne
vlnu: l. na sv. Vojt., 2. ne ev.
il.
3. v out. po ev. BertoL, 4. v out. po ev.
Flav. Dob. trh 0 it.-L'..jam.
Slavkov (Austerlitz), 1. v pon. po obrdc.
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3. ve střed. po sv. Bartol., 4. ve etředn
po sv. Mart.
Jens Nep., 2. na. sv. Matouše. Vel. trhy:
!. v pond. po květ. ned.,2. v pond. před Šumberk, (Bchdnberg), [. na. obrácení sv.
Pavla, 2. v pond. po květ. ned., 8. ve čtv“
vánoci. Dob. trh. 0 jarm.
po Bož. Tele, 4. Mého srpna, 5. na sv.
Suchdol (Zauchtl), dobytčí trhy: 1. v_ůt.
Hevls. Konská & dobyt. trhy: 1. v pátek
před velit., 2. ve středu před hodem!
před prvn. jarm., ?. v pon. po květ. ned.
Svltávkn (okr. Book.), !. v pon. po nevém
Týh. trh klád. stř. : eeb.
roce, 2. v pond. po sv. Jiří, 8. v pon. po
sv. Vevř., 4. v pond. po ev. Havle. Dob. Švábenlce (Okr. Vyškov.), 1. v pond. mn
sopust., 2. na Mý pon. po sv. Duchu, 3.
trh v out. po každém jsa-m.
Svitava (Zwittau), 1. v ond. po hrom., v pon. po av. Mich.
2. v pon. po nevlt. P. agrio, 3. v pond. Telč, !. v út. 0 obr. ev. Pev., 2. vůt. po
př. sv. Jiljim, (. v pond. po ev.
družew n ., 3. v out. svntodui., (. v
out po sv. Anjelu Baráž., &.v onL po sv.
Velke týh. trhové: 1. v pond. po sv. Jil-I,
Mart. Vel. trh an rel. čtvrt. -— Dobyt.
2. v pond. po sv. Havle. Trh na len :
trh před kaz. jam—.Trh týhod. kaz. out.
příei každy pond. 'h'h na vlnu ten čtvrt
Trh an vlnu 1. v out. po sv. Fil. : Jak.,
po neles. sv. kříže a dva násled. čtv.,
2. v out. po sv Havle. Dob. trh. 1. out.
2. ve čtvr. po sv. Jiljí : nisled. tři čtv.
katd. mda. & kdyby na ten den připadl
Koňské trhy: !. ve čtvrtek před hromn.
svátek,
neřprvó příští stř.
2. ve čtvrtek po středopoatí, 3. ve čtvr.
před letnicemi, 4. ve čtv. před navštiv. Tlůňov (Tischnovitz), 1. v pon. před hrom.,
2.
v
pon.
p. ev. Fil. : Jak., 3. vpon.po na
P. Marie, 5. ve čtvrt. před ev. Jiljim, 6.
nohou. P. Mu., 4. v pond. před. sv. Kle
ve čtvrt. před sv. Martinem. Připadne-li
ment.
Týh.
trh každ. pond. &.dve trhy
trhové tito na svátek, držej! se den před
na. vl au: ]. v pondeli po sv. Medardu
tím. Týh. trh kež. pond. & pit.
2.
v
pond.
po
ev. Teresii. Dobytčí trhy
Šúl'ov (Schein, okr. Vranov.), !. out. po
ev. Frantike vd., 9. března, 2. ne sv.?íta., v out. po hatd. jarm.
3. na ev. Bar., 4. na ev. Havle. Dob. Tištín (okr. Kojot), [. v out. po sv. Joe.
peut., 2. v out. po sv. Janu křtít., 3. v
trh předkat. jerm. Týdní trh kehpátek.
2hý out. měsíce října.
nretlce I. v dondělí po L neděli v poutě,
2. poslední pondělí v srpnu. Den na to Tlumačov (okr. Napaj., v Hrad. kr.), 1. v
pond. po 3. král., 2. 3. pon. po velkou.,
je vždy dobytčí trh.
aleve (Schnttau, oko. anj.'), 1. na den 3. ]. pond. v září, 4. 3. pond. v říjnu.
sv. Feb. : Šeh., případ. ale ten svátek Tovačov (Tobitochau), 1. den po nevem
rece, 2. v outer. velikonoční. 3. v outer.
v sob. nebo v pon., tedy se jar-m. budouci
svetod., 4. v out. o sv. Václ. Týhod. trh
ent. drží, 2. v out. Svatod., 3. na sv,
v out. v každý t d.
Matouše, 4. v out. po ev. Mart. Trh na
len a. přízi v sob. po sv. Mart. Trh tý Tmchlin (Strachotín,Trscht, ok. Hustop.),
!. v pon. po sv. Trojici, 2. v end. po sv.
__hodní hald. pond.
Bortel., 3. v pand. před ev. ndř.
SImberlr (Bchildberg),!. v pond. mmp.,
2. po sv. Prak., 8. v pond. po sv. Alžb. Tmnvků (Tymau, okr. Třeb), 1. v ln!
pand. ? poste, 2. na. sv. Jiří, 3. na sv.
Velke trhy: !. v pondeli před vánooi,
Jak., 4. den všední po nerez. P. Marie,
2. ve stř. před velk. Koňské & dobyt.
5. na sv. Mik.
trhové: !. druhou eob. v postě, 2. v pon.
„ po čtvrté ned. velkou., 3. na ev. Alžbětu, Troskotovice (Treskoritz, oh. Milan.), 1.
v pond. po Mé ned. velikou.. 2. v pond.
Slnpnnice (okr. Brnensk), [. třeti pon.
po neneben.. P. Marie.
po ve , 2. v pond. po nanebevz. P. Mar.,
3. v pon. po hromnie. V out. po hežd. Tršice (okr. Liven.), 1. v out, po jménu
Ježíše, 2. ve střed. po sv. Janu Nep., 3.
'arm. koňský & dob. trh.
ve středu po naroz P. Marie, 4. ve středu
Ščdpúnov (Stepanau, okr. Jevíčký), !. v
0 sv. Mart.
out. po ". 3.1:rdl., 2. vout, po sv. Medardu,
3. v out. po mneben. P. H., 4. v out. Třebič, (Deutsch): dobytčí trhy: v pon
dčlí
po každé třetí neděli v měsících-.
po vi. Svat. Trh na dob. v pond. před
lednu, únoru, dubnu, kvetou, červenci,
! trhem
rodným.
září.
října : prosinci. Hlavni dobytčí :
bternber , 1. v out. po hromn.. 2. 1. out.
koňské trhy: v pondělí : úterý po každé
v května, 8. v out. před ev. Vevř., 4. v
třetí
neděli
v měnících: březnu, červnu,
out. po sv. Havl. Dob. :: hodni trhové;
srpnu a listopadu. Výroční : výklndni
!. po obrdc. ev. Povl., 2. v pon. řed ".
trhy: ve čtvrtek po každé třetí neděli v,
Vevř. Týh. trh každý pond. s. p tek.
Štltn
(Bchíltern,okr. Vrm), 1. vout. před mesicich březnu a srpnu. Každé pondeh
týhoduí trh. Připednouli trhové tito na
onto , 2. v onterý po vstoup. Páně. 3.
svátek, držej! se ten den na to.
v outerý před naraz. P. Marie, 4. v out.
Třebová
Moravská (Mithrisch-Trubeu), 1.
před poč. P. Marie. Koňský a dobytčí
v pond. po 2h6 ned. poetní, 2. ? pond.
_ trh před každým výročním trhem.
po sv. Troi., 8. v pon. po sv. Rocha, 4.
Strambel'l:
otředupo
v pon. po sv. Frant. Ser., & v pand. po
kýchnv. n okr.
., 2. Novojiů),
ve střed. !.poveBod.
Te e,

Studená (Studein, okr. Talea), 1. na. "

Výroční trhové na Marně.
sv. Luc-ji. Trh na koně : doh. ve čtv.

řed lním : Mýmjenu. Týh. trh kal. lob.
Trešt (Triesch), !. Btí poud. v poutě, 2. v
pond. po sv. Prokopu, 3. ' pond. po sv.
Frant. Ber. Dohyt. trh nu trh výr.. 4. pon.
před Vánoci. Tihod. trh kežd. pátek.

Tvrdonice (annitz, okree Břeclav.), 1. v
pon. po dražeb. ned., 2. na sv. Matouše.
Uherčice(A0erscbltz, okres Huetop.), 1. v
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vlech svatých, L v out. po vánocích. Dob.
trh ten den před tím.
Vranov (Frein), !. v pand. po obrác. ev.
Pavla, 2. na popeleční středu 3. na. sv.
Floriana, 4. ne sv. Annu, &.ne Dulíčky.
Trh nu dob. 1. v sob. po ev. Fil. :| Jak.
2. v sob. po ev. Anne, 3. v sob. po sv.
Mich. 4. ten den před vlemi antými.
Koňský trh v sob. před obric. ev. Pev.
Připedue-ll jeden a těch ročních trhů na
sobotu, odbývd se ušel. ůter. e dob. trh
před tímto úter.

pond. po 3 král., 2. v pand. po sv. Tro
iici, 3. ' pond. po ev. Františku. Týh.
trhy kazdý out. e pátek.
Unčov (Huučov, Martoch-Neustadt), !. v Vrátenin (Frattlng, okr. Jem.), 1. na den
out. po jménu Ježile. 2. 2hý out. v máji,
sv. Feb. &'
., 2. v out. po květ. ne
8. 2hý out. po ev. Pet. & Pev., 4. lní
děli, 3. 7 out. po sv. Marketa, 4. v out.
out. v září, 5. v out. před sv. Mart., 8.
po nv. Jiljí, 6. v out. po ev. Kateřině.
2hý out. v březnu. Velké týlu. trhy: 1.
Trh koňský . dobytčípřed kúdým jenu.
ve čtvrt. před vánoci, 2. nu zel. čtvrt. Vsetín, 1. 7 out/ po hramu., 2. ' out. po
sv. Fil. : Jak., 8. ten den po proměnění
Týh. trhy 7 out. :! v pátek. Koňsk. n dob.
Krista P., 4. na ev. Lukáše Even. Velké
_ trh 8 dní před kuždým jarm.
týh. trhy: l. na sel. čtvrtek, 2. v pond.
Uaov (AnsseeI okr. labelu.) 1. na sv. Fil.
aEJnk., 2. na sv. Jiljí, 3. na sv. TomůAe před sv. Vúcl., 3. na sv. Tamůše Ap. Trh
ne obilí kddou sobotu.
Ap. Týdní trh každou středu.
Vlnčlce, vlz Ivančice.
Vsetin dolni, l. v čtv. po sv. Matěji, 2.
Vejmysllco (okr. KrumL).1. ve čtvrt. před
ve středu před sv. Duch., 3. 7 out. po
naraz. P. Marie. Trh nu dobytek po
květ. ned., 2. v out. po nenebevzetí Pan.
kai. roč. trhem. Týh. e dobyté-i trhy ve
Marie, 8. ten den před sv. Tomášem.
Ve renovlee viz Ivanovice.
'
středu ode stř. p0pelečuí až do velkou.
Ve ků (okr. Sam.), 1. v out. po hrOmn., Vlčkov (Wischan), !. v pond. po 3 král.,
2. v pondělí po sv. Frant'lice, 3. ' pond.
2. v 3. poud. po velikou., 3. v out. po
po sv. Fil. . Jak., 4. v pond. po sv.
ev. Maří Majd., 4. v out. po sv. Šim. u
Judě. Trh koňský : dobytčí den před Markete, 5. v poud. po povýšení sv. kříže,
každým jum. Ty trh každý pou.
6. v poud. po vlech Svatých. Reid. výr.
trh trvá 4 dni. Trhy na kouč . dob. 8
Veseli Nove? (okr.
'n), 1. v out. po sv.
Muketě, 2. na sv. Václav. Hlavní týdní
dní před kežd. jar-m. Týh. trhy klád. out.
& eob.
trh v out. před. květ. ned., 3. v out. po
sv. Loop. Trh na dobytek zároveň s roč Vyzovlce, 1. ne sh; out. po sv. 3 králich.
ním trh.
2. 2hý out. po velikou. 8. 2hý out. po

Veseli (okr. Hrad.) 1. ' out. po kvétué ned.
2. v outerý po ev. Trojici, 8. v out. po
nanebovz. P. Mur. 4. v onterý po císař.
hodech, 5. 2hý out. v adventu. Trh na.
dobyt. ten den před kazd. jarmu. Týh.
_trh kazdý ondělí.

\istonice
Mik)

[rolní (Unter-Wisteruitz,okres

!. v out. po sv. 3. král., 2. v out.

sv.
Petru . Pavlu,
4. ve
posvícením,
5. v out.
po čtvrtek
vlech gřed
vat.
Dob. trh 1.. 2., 3. u 5. v pondělí před
výročním trhem, &. ve středu před hod.
Velící týh. trhové: !. v 2. out. po sv.
Duchu. 2. v out. po sv. Vevř. Whod. trh

kejdy outerek. V postě jest kutd. autorek
trh na dobytek.
(Hoheuetadt), [. 2. ledna, 2. v
pondeli po Božím Těle, 8. ne evat.
artol., 4. ne sv. Vorlilu. Trh na. koně
a dobyt. : l. v pon. po neděli postní, 2.

po sv. Joeefu, 3. v poud. po ev. Filip. 11 Zábřeh

Jak.. &. v pon. po sv. Jakuba, 5. v pon.
po ev. Matouše, 6. v pon. po sv. Oudř.

Týh. trh kald. pond.
v pond. po Bož. Tělo, 3. v pond. po ev.
Vladislav
(Okr. Třebíč.), 1. ve čtvrt. před
BartoL, 4. v poud. po sv. Vordlle.
květ. ned., 2. ve čtvrt. před křit. ned.,
Zdounky
(Zdannelr, okr. Emmet), 1. v
8. ve čtvrt. před ev. Matouiem, 4. ve
pnud. po Boz. vstoupení, 2. v pondělí po
čtvrt. před sv. Tomšů. Dob. tyh. o těch
sv.
M
& jum.
!. ' út. po sv. Matěji, 2. v út. 0 pro
\lnchovlcc. 1. v out. po hrom., 2. v úterý Zlin,
vodní neděli, 3. ve střed. po ev. uchu,
po sv. Fil. : Juk., 3. v out. po uaueben.
4.
v
čtv. po lkup., 5. ve čtv. po neroz.
P. Marie, 4. 17út. po sv. Huvlu, v den.
P. Marie, 6. v out. po !. ned. adventní.
před tím trh na dobyt. Týh. trh kaz. sob.
Dob. trh den před kud. jenu., jako i v
Vlasatice (Wostitz, okree Mikul.), l. v
každou sobotu v postě.
pondělí po Božím Tele, 2. Stí pondělí Znojmo (Znám), !. us sv. Dorotu, 2. '
po “.Matouěi, 3. v poudělí před vlemi
out. po kýchavué nod., 3. ne ev. Jiří, 4.
Bvatýml.
na sv. Jan.. křt_.. &. ve čtvr. po auto;
P. Mar., 6. na cun. e Judu, ?. re čtvr
Vracov (okr. Kyjov.), 1. ve středu po ve
lik, 2. na svet. Prokopa, 2. v outerý po
před početím P. Marie. Kdyby ev. Doroty
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Jiřího, Jena. křt. nebo Šim. : Judy ?i
v ont. po ". Bart., &. v out. před ev.
pedlo na pátek neb sob., držíee výr. trh v
Mart. Dobytčl trhové v pon. před hdd.
onterý na to. Obyčejný trh vždy před jarm. Trh na koně zároveň e trhem ne.
výročním trh. Trh na len :; přízi ]. na „ hovězí dob.
sv. Řím. a. Jud., 2. v sob. před druhou Zeleinvn [Schellete'u, okres Tel.], 1. ve
čtv. před a. Matějem, 2. ve čtvrt. před sv.
ned. advent. & někdy i o předním trhu.
Trhy na vlnu: před ev. Ju. křit., 2. před Trojici, 3. ve čtvrt. po ev. VicL, 4. ve
Šim. & Jud., někdy tdi o předním trhu.
čtvrt. před sv. Tomil. np. Dob. trh v pon.
Trh na kouč & na dob. ten den před výr.
před klid. jarm.

trh. Trh týdn! kud. sobotu.
Žernvlce, [. v pon. mnop., 2. v pon. v
Žarošice (Zlaroechitz,úřední okres Ždáni
křiž. dnech, 3. v pon. po ev. Anně. 4.
v út. po poslední ned. nvatodntní. Trh
ce), l. v out. poev. třech králech 2. druhý

hod. a doh. o prvnich jarm. & ten den
outerý v měsíci březnu, 8. v outerý po
ev. Antonínu Pad., 4. v otfterý po elev. _ po ev. Kateřině. Týh. trh kešd. středu.
jménu P. Marie. Dob. trh ten den před Zidlochovice [Seelowitz], 1. v outerý po
každým výr. trhem. Týh. trh každ. čtvrt.
obrdc. sv. Pavla, 2. 7 out. po ev. vne.
s. na sv. Šim. : Judu. Kdyi ale ten svit.
zd.-unce (Steinitz, okr. Kyj.), 1. v pondělí
v ned. připadne, drží se jarm. v pondělí,
Bot. vetonp.,
2. po
v pon.
po ev.2.Bnrtol.
2 Iřed
dr (Sur
!. v out.
nov.roce,
v út.
4. v out. po ev. Vavřinci. Obilní trhy
před itře op., 3. ' out. po ev. Troj., 4.
v pond. Rudého týhodne.

Výroční trhóvó ve Slezsku.
Albrechtice (Olberedorf), !. v pon. po 8
král., 2. na sv. Filip. a Jakub., 3. v pon.
po nnneb. P. Marie. 4. na av.

im. a.

5. v pon. po ev. Mart. Týh. trh každ. dt.
Dob. trh: 1. v út. po sv. Jiří. 2. ' út. po
sv. Michala. Trh nn len v 2. dt. v květ.

Judn. Trh koňský : doh: [. ve středu Cultmnnlcl (Zuckmantel),l. na_“.Metčje.
2. v pon. po 6. ned. Velik., 3. na Na
před ned. květ., 2. ve střed. po ev. Jak.
0 2. pon. v říjnu.

toute., 4. na. av. Ondř. Týh. trh kai. stř.

Anně, 3. v pon. před všemi Svát.
Benešov (Bellinda), !. na !. pon. 17postě.
2. v út. po av. Pot. &Pev., 3. v pon. před
av. Jilj., 4. v ůt. po sv. Kateř. Týh trh
každou středu. Trhy dobyt: 1. v pond.
v poste. & v out. po pozdvil. ev. kříže.
Bílá \'odn (Weisewaeeer), 1. v pond. po
ned. emrt., 2. v 4. pond. po Valik., 3. v
pond. před ev. Matouš., 4. v ponděli po
všech Svet.
Bllovec v Opav. (Wegstadt), !. 2. čtv-r.v
poste. 2. na ev. Jiljí, 3. na. ".Mik. Dob.
trhy !. ve čtvr. před Boi. vatou ., 2. 1.
čtvrtek po Bol. Těle. Velký tý od. trh
na zel. čtvrtek.
Bileko (Bielitn), !. v pon. po 2. ned. postí
2. v pon. po ev. Janu lit-tit., 3. dne 15.
září, 4. na sv. Mik. Každý trh trvá. 3 dni.
Trh na vlnu: 1. dne 22. kv. 2. dne 10.
října. Trhy doh !. v pon. pc ev. Troj.,
2. na lv. Jane Křtlt., 8. na Jak., 4. dne
16. září.
Bohumín (Oderb.), 1. na sv. Adelgnndn, 2.
v pon. po 2. ned. postní, 3. na. nun. Pan.
Marie,—t.na Michela. Hlavní týh. trhy:
ve středu před Velk., před ev. Duchem

19. bien., 3. na sv. Jenn Křit., dne 24.
červ., 4. na sv. Mich. dne 29. září. Týh.
trh každou středu.

: Anne, 3. ve středu

a sobotu.
Týh. trh každou etře u.
Alúclsků born (Engelsherg), 1. v pond. Frelvaldov (Freiwaldnn), !. vden po nov.
před obrdc. Pule, B. na !. pon. po sv.
roce 2. ledna., 2. na sv. Josefa, dne

Fridbcrg, 1.v pon. po muop., 2. v out.vel.,
3. na. navštívení P. Marie, 4. pood. po
ev. Hedvice.
l'rldek 1. v pon. po sv. 3. král., 2. v pon.
před Joa., 8. v pon. po Fil. : Jak. 4. v
pon. před ev. Jan křtít., &. na av. Jak.,
6. v pon. po ev. Mich., 7. v pon. př. ev.

Kat. Trh na ken., vln. ; dob. 2 dní před
každým výr. trhem. Týh. trh kai. pon.
a. pátek.

Frištnt

(Freietedt), 1. na obric. sv. Pavla.

2. v pon. po 6. ned. velk., 8. ve stř. př.
ev. Bartol., 4. na sv. im. : Jud., 6. ve

etřed. před ned. květnou. Trh na vlnu v

den před„. šm : Jud. Týhod.trh na.

úterek.

llrnblnn,

1. u nnenoubeui P. Mu., 2.

dne 19. března., 8. dne 16. květ., 4. dne
2. čen-vc.,5. pond. po natoz. P. Marie, 6.
na. av. Šin. a Jnd.

llrndec (u Opavy, Granta),výr.a doh. trh.:

1 v pondělí pnlij. týdne 2. v pondeli po
B. Tělo, 3. na sv. Jak., 4. v pan. po nv.
Míchadla,
6. na mlnďdtka.
výr. trhem.
l. v pon. po obrům—.
sv. Pav. 2
Bruntál (Froudenthal), 1. v pon. po nov. Jablunkov,
v pon. po sv.Jnlr. ap., 3. v pon. po ev. im
roce, 2. v pond. po 2. ned. post., 3. v
:. ev. Jud., 4.v pond.po ".Fila Jak., 5. v
pon. po ev. Jiří, 4. v pon. po av. Marketě,
& před Vánoci. Koň. & dob. trh před kež.

Výroční trhová v Cechách.
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pon. po první ned. Velih. Týh. trh kat. Skočov [. ve čtvrtek před led. květinou:
ontereh.
2. poslední čtvrt. před Boi. Veteup., 8.
na ev. Bartoloměje, 4. na ev. Martina:
Javorníky,
Jonernig) 1. v pondělí a v
out. po ob c. ev. Pev., 2. na sv. Fil. &

padne—li ev. Bartoloměje nebo lv. Mart

v sob. neb v ned., odloží se na budoucí
Koňský . dob. trh na vleclry Výr. trhy.
ůterek. Vel. týh. trhy: 1. ve čtvr. před
Týh. trh hald. út ni obilí, stravné věci, Velik., 2. ve čtvrt. po Boz. Tele, 8. ve
sláma, dříví atd.
čtv. po ev. Mich.. 4. ve čtvrt. před Vin.
Dobytčí trh v den před kudým výroč.
Kníeřlny (Knthrein u Opavy), dob. trhy:
a velkým týh. trhem.
!. v out. před amrtnon ned., 2. v autory
Stichovice, 1. na 4. ůterelr po nov. roce. 2
řed ev. Michel. Týh. trh had. out.
' út. po Velic., 3. %út. před ev. Jan. Křt.
!( Imkovlcc (KUnigeberg),!. v pon. po ned.
4. v ont. před ev. Hedv.
druřeb., 2. v pon. po ev. Trojici, 8. ne
ev.Vavřince,4. na ".Kateř., 5. ' pond. Símmeň (Schwarzwneeer),!. na sv. Jiřího,
2. na lv. Mich., 8. v poud. po ev. Jak.,
před".Velent. Trh nn dob. : vlnu: 1. na
sv. Fil. hhh., 2. ne Ill.Vlci. Týh. trh každé 4. v out. po nov. roce. Dobytči trhové
v den před hud. výr. trhem. Týhod. trh
pondělí.
_

Jak., a. na sv. Jak., 4. na „. Šim.. Jud.

kaldý pitek.

Krnov
vpond.
ned.8.kýv Těšín (Teechen , l. v !. pond. v bře-nn,
chnvn íJllgerndorm
, 2. v pon. po1. 6.
ned. po
velit.,
2. druhá pon v květnu; kdyby vlak
pon. o nuit. P. Marie., 4. v pon. po
nar. £. Marie, 5. v pon. po občt. P. Mur.
připadly ' tento týden křížové dny, pak
Koli. e dob. trh 1. v pon. po ned. květ.,
v třetí pond. v května, 3. v druh. pond.
2. v pon. po ev. Muhytě dne 13. červee,
8. ' on. po ev. Butnl., 4. v pond. po

v červenci, 4. v 2. pond. v září, 5. v 2.

1. května 3. dne 1. srpna, 4. dne 1. list.
Velký dobytčí trhy: l. 8 dní po ovat.
Troj., 2. 8 dní po ev. Jenn Křit. , 8. v
dní po Jak., 4. 8 dní po nar. P. Marie.
Trh nn vlnu: 1. dne 6. květ. 2. dne 29.

npoit., 5. v pon. po nnnebevet. P. Marie, 6.
ve etředn před ev. Havlem, 7. v pondělí

pond. ' listopadu. Dob. trhy v první den
trhový, zvlištni trh dob. v dt. velkou.
I.lloloucc (Leiteredorf) !. v první střed. Týh. trhové každou středu : eob.
po nanebevet. Pine, 2. první středu po Uetron, dob. trhy: ]. dne 12. břeene, 2.
dne 26. června., 3. před ev. Mich. Týh.
lv. Bedvice.
trh haldě pondělí.
Odry (Odrou), 1. v pon. před 8 hrdly, 2. Vldna (Weidennn), !. v pon. po ev. 8 kršl.
v pon. po ned. rpovodne, 3. v pon. řed'
".Jan., 3. v pon. po pov. ev. křiře. ob. '2.
v pon. Zuv ned.
3. v Berní.
pon. po
ev.
Vavřinci,
pon. křiž.,
po Frant.
Týh.
trh 1. v pon. po ned. provod., 2. v pon.
trh kal. pon.
po povýlení ev. kříže. Týh. trh každé Vítkov (Wigetadtl), [. ve čtv. před hrom.
pondělí.
2. v pondělí po Jubilate, 3. v první út.
Opava (Troppau), 1. dne 1. února, 2. dne
po eu Vito, 4. v první úterý po rozděl.
po nv. Lucii. Týdní trh haldy čtvrtek,
kdyby však na tento den připadl evítek,
tedy ve středu.
zúříJínždý trváe dní. Tfh. trh lužd. utře Vrbno (Wilrbenthal), 1. v pon. před hrom.
du a sobotu.
2. v pon. po ev. Jano Křtit., 8. v
11.po
ev. Mich., 4. Bhé pon. po bílé nedÍoTyh.
Ognvlco
(Tropplovite),
1. první
po
uším Tělo,
2. první out.
po ev.out.
Mich.
trh_keř. pen.
8. v out. před ned. kvétnon.
Zábreg; týh. trh kazdý úterý.

Výroční trhové v Čechách.
NB. Výroční trhy na svátky padající odbývají ee následujícího, místně také "předchů—
nejícího všedního dne.

Abcrtnmey (Aherthnm),v pondeli po čtvrté Aš (Auch), !. první pon. v postě, 2. v pond.
neděli evatodulní.
po ev. Trojici, 3. v pond. před ev. Jilj.,
Abůdorlí, (Opatov), !. nn černý čtvr., 2. v
4. v pond. před ev. Ondřejem. Dobytčí
pand. před Letnicemi, 8. ve čtvrt. po av.
trhy vždy v 2. ht. ' měnících březnu,
Vinium, 4. druhý čtvt. po početí P. H.
dubnu, srpnu
: lietop. Každou sobotu
Adamov (Adnmefreíheit) vín Mold Hory.
tyhodní
tr

Arnoltice

(Aro-dori), ty pondělky: l. po Bakov nad Jizerou

bílé ned. 2. v pond.. př. eV. Petrem, 8. po

ev. Václavu.

(Backoíen), 1.11pon.

po druhé ned. adventní, 2. v pond. po
lv. Fnbianu :. Ěebeetinnn, 3. v pond. po
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týhodní trhy : ve čtvrtek pred velikouoeí
smrtelné ned., 4. druhé pond. po Veliko
nocí, 5. ve středu před Božím Tělem, 6.
ve' čtvrtek před vánocemi.
.
v pond. po sv. Marketě, 7. v pond. po Beroun, 1. v pond. pojménu ?. Ježíše, 2.
třetí pondělí v postě, 3. v pond. po neděli
av. Bartoloměil, 8. ve středu po sv. Fran
tišku Seraf.
Jubilete, &. ve čtvrtek po ev. Prokopa,
Bavorov (Beruu), I. popel. etř., 2. na sv.
&. v pondělí po stětí sv. Jana Křtit., 6. v
Jiří, 8. na. ev. Jiljí, (. na obětoviní P.
pond. po sv. Martinu; v outerý a.ve čtvr
Marie.
tek týla. trhy.
Bečov (Bet-sehen), ty pondělky: 1. před Bezdružice (Weseritz), 1. v pond. před
Velikonocí, 2. v l. út. po av. Duše„ 3. o
hromn., 2. dne 4. květ., 3. v pon. po sv.
Václavu.
sv. Hevlu, 4. př. Vánocemi.

„Gauč
jménu
J
0, 2.(Bechyn),“l.
ten den po vsv.pond.
Petrapoa Pavlu,

Bezno, obec v Boleslavsko. Trhy výr. a

ne dob.: ve středu po první sobotě po
8. na Dušičky. Trhy na dobytek : vče— masopustě, 2. první středu v měn. září,
liké zboží v outerý po celý rok. Čtyry
3. ve středu před ev. Kut.
krět, totiž: druhý out. v postě, v onterý Blllnn (Bilin), l. v pond. postní, 2. ve
velikonoční, v out. po nenebevz. P. Ma
čtvrtek po Božím Těle, 3. ve stř. po sv.
Bartoloměiji, 4. na sv. Martina bisk. Kaž
rie, v onterý po sv. Urbanu, (kdyby měl

dou sobotu týdenní trh.
poslední na svatoduiní out. padnouti, tedy
příští onterý) viem cizím obchodníkům Blšlce, !. ve čtv. př. květ. ned., 2. ve čtv.
a řemeslníkům dovoleno jest své zboží
př. Mar. Snět., 3. v pond. př. povýl. sv.

veřejně prodávali.
terý po sv. Fil. & kříže 4. ve čtv. před ev. Martinem.
Jakubu, pak po sv. Václavu jsou pouze Blatna. 1. na. sv. Fabiana a ebeetiana,
pro domácí ustanoveny.
2. druhý čtvrtek v postě, 8. ten den po
zvěstování P. Marie, 4. na sv. Víta, 6.
Bč'lů (Weisewasser), ty pondělka: 1. první
ten den po nanebevzetí P. Marie, 6. v
v postě, 2. před nanebevatoup. Plně, 3.
druhý po sv. Marketě , 4. po povýšení sv.
pond. po ev. Jarolímu, ?. ten čtvrtek
kříže, &. ve středu před sv. Kateřinou, 6.
před i. neděli adventní, 8. ve čtvrtek
na sv. Tomáše apoštolukaždon stí-edn před sv. Matonšem a na. sv. Tomáše koň
týdení trh.
aký a. dobytčí trh. Každý čtvrtek po celý
Běla má čtyry výr. &čtyry dob. trhy o pon
rok trhy na. obilí a dobytek.
dělkich: po hrom., př. kv. ned., př. nalcz. Blatno (Platten), král. korní město v Cheb
ev. kříže a na sv. Matouše ev.
sku, 1. v pond. před sv. Duchem, 2. v
Bělčice, výroční a trhy na dobytek: 1. pond. po sv. Vavřinci, 3. v pond. o sv.
na sv. Josefa, 2. na den po nerez. P. Marie,
Hevelekém posvícení.
3. v pond. po sv. Petru & Pavlu, 4. ve Blelstedt, kr. horm' město v Ohebeku., !.
čtvrt. př. všemi avat.
v pond. po Bogúte, 2. druhů pon. po sv.
_
Bělohrad, 1. ve čtvrtek po sv. Petru a. Michala.
Pavlu, 2. ve čtvrtek po narození Panny Blovlcc, !. ve středu před kv. nedělí, 2.
Marie, 3. v out. po sv. Havlu; týdní trhy
ns. sv. Marketu, 3. ve středu po sv Jiljí,
každy outerck.
4. ve středu před všemi Svatými. T d.
trh každé pond.
Bmútkš
(Neubenatek),
výroční
:
trhy
na.
dobyta ty pondělky: l. po nedělí Okuli, Blšany (Flohau), výroční trh na koně a
2. po Božím Tělo, 3. po sv. Maří Majda
dobytek: 4. první pondělí v poctě, 2. ve
leně, 4. před narozením P. Marie 6. po
středu po ev. Trojici, 3. v pond. po av.
sv. Martinu.
Jarolíma, 4. v pond. po početí P. Marie.
Benešov (Beneschau), !. na den obrác. Bohdaneč, týroční a dobytčí trhy: 1. ve
sv. anla, 2. na sv. Joeefn pěstouna, 3.
ntředn před vstoupenim Páně, po 8 dní.
na av. Filippa &.Jakuba., tna sv. Antonína
2. v den rozeel. sv. apoštolů, 3. ve středu
Pad., &. na. av. Annu, 6. na sv. Matouše,
po Bartoloměji. 4. v pond. před svatým
?. na av. Rafaela Arch., 8. na sv. Ondřeje
Havlem, po osm dní, 5. ve středu před sv.
apost. První a třetí trvá 8 dní. Připadne-li
Martinem, 8 dní na přízi, v pond.
některý z nich na eobotu,drží se v násl.
1. po třech krilích, 2. po hromnicich, 3.
pon. Týh. trh kaz. čtvrtek, kdyby připadl
po ev. Josefu., 4. po sv. Vítu. Každou
ale na ten den svátek, odbývá se trh v středu
trh na obilí.
pátek.
Bochov (Bachan), výroční a.dobytčí trhy:
Benešov (Beneschau), městys u Kaplice
[.
v
první
pon. v postě (padne-li na ten
v Budějovsku. l. v út. Velik., 2. na sv.
ten svitek, tedy v nejbližší všední den.)
Jakuba, (26. července), 3. na sv. Teresii,
2.
v
pondělí,
po sv. Jiří 2. v pond. po
4. v úterý po 3. ned. adventní.
sv. Jakubu, 3. na sv. Michale, 4. v outerý
Benešov (Benson), ty pondělky: 1. před před Adamem & Evou. Trhy na dobytek
květnou nedělí, 2. před nanebevetonpením
v úterý po 17. v měsících lednu, únoru,
Pinč, 3. po naroz—P. Marie.
březen, květnu, červnu,
nu, říjnu a
Bernardlce, [. ve čtvrtek po sv. Matěji, “2 listopadu. V ostatních měs cích zároveň
s ja:-marky.
ve čtvrtek předKantate, 8m: ev. Prokopa;

Výroční trhové ' ('em-hloh.
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(Jungbunzlau), ty ou— po první neděli postní, 2. po nv. Petru a
Pavlu, 3. v pondělí po sv. Ěim. : Judč.
terky: 1. po !!Krůlích, 2. před ev. Duchem,
8. před nv. Bartolom., 4. po ev. Hsvlu. Brod Německý (Deutschbrod), ty ou
Boleslav stará (Altbunzlau), !. pátou terky: l. druhý out. po sv. třech Krůl. 2.
Boleslav

mladá

ntředu v posté, 2. poslední středu v
lrpnu, 8. ve utředu před. ev. Havlem, 4.

druhý v posté, 8. po nalezení nv. kříže. 4.
př av. Jan. Křtit., &. po ev. Frnnt Ser.

na den rv. Jenn Evan .
(Třetí &pátý bývají nejelnvnejií).Trby nn
dobytek ty outerky: !. po Hromnieíoh, 2.
Bor (Bald), výroční, dobytčí : koňské trhy
ty outerlty: [. po Okuli, 2. před ". Duch. čtvrtý vpostě, 3. před Velikonocí, 4. poev.
Trojici, 5. po sv. Prokopa, 6. po ev. Vavřin
3. po ev. Michalu, 4. po nv. Mikuliůi;
obilní trhy kazdý outerek, na koně : ho
ci, 1. po nv. Martinu, 8. před Vůnooemi.
vězí dobytek každý outerek od ev. Jiř. Brod Vyšší (Hohenínrth), městys v Budě
nt do ev. Havle.
jovicku. Svobodný trh nn sv. Bnrtolom.,
Borohrádek,
1. ve středu v atředopoetí, trhy nn chléb: l. na rv. Mntěje, 2. na
ev. Jon., s. na zel. čtvrt.. 4. v pond. po
2. na sv. Františka Beren; kazdý onterý
týhodnl trh. Připadne-li nn tento úterek
ev. Troj., 6. na av. Maří nejd., 6. na ".
Šim. : Judo, 7. na sv. Tomáše. Týdní
zasvěcený svátek, odbývá. ne týdní trh
den před tím.
trh každé pond. v lete.
Borotín, 1. ve čtvrtek po etředOpoetí. Brod železný (Einenbrod),1. před : králi.
2. ' pond. o nedeli Rognte, 3. ve čtvrtek
2. před masop. ned., 8. před kvčt. ned.,
&. po ev. Filipu : Jak., 5. před nv. Vít.,
po Boiím ele, 4. na sv. Prokopa, 6. na
6. před Marií Mnjd., 7. před av. Vid., 8.
av. Annu, 6. na povýšení ev. kříže, 7. ve
před av. Mart.

čtvrtek (good
ev.výroční
Harlem.trhy ty čtvrtky: Brodec. 1. v meaop. pondělí, 2. v avata—
Borova
rm),
duňní outerý, 3. v pond. po av. Frant. Ber.,
1. po lv. Fabiano : bettinnu, 2. po ne

děl. Qnuimodog., 3. po Boi. Tele '4. po

4. po Vdnocíeh.
(Braunau), !. v pond. po ned.
Seng., 2. v outerý svatodunni, 8. v pond.
před nu. P. Marie. 4. v pon. po ned.
adv. Kaldý čtvrtek trh na.přízí, každou
sobotu trh nn plátno.
Buckov (Butzknn), 1. dne 19. ledna, 2.
dne 24. května. 8. dne 19. července, 4.
dne 17. října a každé pond. týdní trh.
Ilodčjovlce (Budweie) ty pondělky: 1.

mírou. P. Marie. Trhy nn dobytek ty ou— Broumov

terky:
2. po
Litera, 1.
3. po
po “první
udikn.nedeli
4. napostní,
av. Tomáše
apošt. Týhodní trh káždý pitek.
Boroveny (Forbeu), ]. v pondělí po nn
neberat. Pinč, 2. na sv. Lukáše 18. října.
Bousov dolni (Bautzen), ]. na ovat.
Vavřince, 2. v první pondělí v_post!, 3.
ve čtvrtek po svatém duchu, 4. ve čtvrt.
po nerez. ?. Marie. 5. na. av. ímona &
J udu, 6. ve středu před vánocemi. Týbodní
trhy každý čtvrtek po celý rok.
Božejov, l. na. sv. Annu, 2. na ev.Leo
polda; každou středu týhodní trh.

po 3 Králích, 2. po Božím Tele, 8. po
naroz. P. Marie 4. na sv. Martina., veomee
po 14 dní, totiž 8 dní před n 8 dní po

jmenov. duu. Týh. trh kú. pít.; kl.!dý
čtvrt. : sob. týdni trh a ve čtvrtek trh

na koně & hovězí |. jiný dnb.
Boží
(Gotteešgabx
v pond.
Anne Dar
: před
av. imonem
: Judoupo ev. Budňany (Budňen) 1. dne 1 dubna, 2. ve stř.
Brandýs, !. v outerý před Hromniceml. po nerez. P. Marie 8. na nv. Vax-mu.
2. po Velikonociš 3. sv. Trojice, 4. po ev.
Padne-lí 1. nebo 2. jarmark na neděli
Vavřinci, 5. př.ev. 751mm, 6. pon. Allibč .
anebo na zasvěcený IVŠtGk, odbývá. se
Brandýs nad Orlici , výroční trhy a příštího dne.
ty čtvrtky: !. před popeleční utředon, 2. Bud č (Budín), !. v outerý po Hromni
cíc , 2. v out. po sv. Antonínu Ped., 8.
před nv. Markem., 8. před rozesláním ev.
v poud. po Marií Sněžné, 4. out, po sv.
apoštolů, 4. před ev. Havlem, 6 před
itedrým dnem. Trh na koně : hovězí
Vůclavu, &. po nv. Krilpinu.
dobytek ve středu před keř.. jarm. Týh. Bukovsko, 1. na sv. Vojtěcha, 2. na sv.
trh každý čtvrtek na len : potravu.
Maří Mbjdalenu, 8. na av. Havla, 4. na
sv. imonn, 6. v úterý po nv. Petrouile.
Březnice 1. v pondělí po rvní nedělí
(Kdyby Ji padlo na. út., tedy v týž den.)
postní, 2. v pond. po květu neděli, 8. v
'I'ýdní trhy na. dob. haldou lob. od sv.
outerý uvntodnlní, 4. v pond. před ".
imeni si do ev. Havle.
Maří Mnjdnlenou. &, ve čtvrtek o sv.
Bnrtol., 6. ten den o Duiičkich, 7. v Buškovlee (Puschowitz),výr. . dob. trhy;
pondělí po ev. Mikulílí.
!. v onterý před nv. Duchem, 2. 7 out. po
jménu P. Marie. 8. ve čtv. před rv. Knteř.
Březno (Prieeen) !. v pondělí po ev. Ře
hoři, 2. po nanebeuetí P. Marie, 8. po ev. Bydžov (Neubidschow) výr. : dob. trhy:
Michala; týdenní trh každý outerý.
!. v 1. stř. ontní, 2. v out. po svatod.
uit., 8. v t. ten týden po nv. Jiljí, 4.
Brod Český
(BGhmich-Brod), ty pou
7 out. před ev. Havlem, &. ' út. ten týd.
délky : 1. po neděli Judikn, ?. po lv. Tre
jici, 3. druhé pond. po ev. Butol., 4.
před nar. P. Dobytčí trhy vždy ten den
před jlrm.
před ev. Havlem. Dob. trhy: 1. v pond.
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Bye trn (Byetrau) vy'r. a. dob trhy I. ve ('elákovice výr. a dob. trhy: 1. po sv. 3
střed. po Septueg., 2. ve střed. po Querin.
králích, 2. po neděli Kautate, 3 po ev.
3. dne 4. srpnu, 4. etř. po " Mat. &. ve _Anj. Strážci, 4. o sv. Havle.
stř. po ev. Ondř.
('ermne (Leukere ort), ty pondělky: !. po—
slední v mčcíni květen, 2. po ev. Havla,
Dyslřlcc. ]. dne 24. únor., 2. dne 23. dub.
8. dne 29. srpna, 4. dne 28. října, 6. dne _3. před ev. Mikulášem. _
26. lietop., 6. dne 29. pros. Připadnein (fernošin, ]. v pon. po hromnicích, 2. na
některý jarm. na noh. neh ned., odbývá. sv. Jiří, 3. na sv. Michala.. Trhy na do
se příští pond. .
bytek od sv. Jiří až po ev. Mich. každé
pondělí.
Bystřice Nová, ty atředy: 1. po Lama,
2. po Miserikordia, 3. po av. Pet. &Pav. Černovice, výr. a dob. trhy: l. na „.
4. ve čtvrt. před ev. Bart., 6. v v poud.
Blažeje. 2. na zel. čtvr. 3. v pon. před
nanehevet. Páně, 4.v pond. před B. Tělem
po av. Mich., 6. na sv. Kat., 7. na av.
Tomáše. Připadne-li jeden : polledníeh
&. na. sv. Prokopa, 6. ve stř. před pov.
ev. kříže, 7. na. av. Temii, 8. den po
dvou jarmarkd ua ned., odbývá se uejbl.
u. Leopoldu. Každý čtvr. týdnt a dob.
poud. na to. Trh na dobytek: 1. po av.
Petru a Pav., 2. rvni út. každ. měsíce _ tr y.
od poč. jara a! o lačdtllu zimy. Týh. (Testin, l.v pon.před nnnebevet. Páně, 2.v
pond. po av. Petr. a Pavlu, 3. dne 2. li
trh- hald. út., padne-li na ten den svit.
etop. Týh. trh každ. etl-edu.
odbývá ee ehled. středu.
Dyšlce (Biechits), 1. veětvr. před P. Marií Čistá, 1. v out. před Volik., 2. na IV. Víta
3 na sv. Annu, 4. na sv. Kateř. Týdnl
endinon 8. pond. před pov. ev. břiše, 4.
trhy na potravní věci, dříví & uhlí kud.
ve čtvrtek před ev. Martinem.
pondělí.
Cerekve Dolni, ty pondělky: l. po ev.
Joe. 2. po ev. Jakubu, 3. po ev. Havle. Dnšlce !. na den sv. Školaat., 2. v pon. po
4. po av. Lucii.
Kant., 3. na ev. Víta, 4. v out. po av. Jn
Cerekve Horni, 1. ve etředop. 2. na ev. knbu, 5. den před av. Michalem, 6. na sv.
Marketu, 3. na sv. Maurice dne 22. zdí-l
Lucii. Koňské trhy: ve středu po sv. 3
A na av. Liuh. 6. liatop.
kralich, ?. ve středu po Jubil., 3. ve otře—
Cerekve Nová, 1. první středu vpoatě,
du před ev. Jakubem, 4. ve středu po pe
2. na av. Matouše.
výšeni av. klíče, 6. ve etředn po svatém
Ccrltenlce 1. na av. Matěúe 2. na av.
Martinu.
Vojtecha, 3. na sv. Víta, 4. na svatého Davle, 1. ve čtvr. po av. Fil. a Jakubu, 2.
Václava. Týh. trh každou středu.

Cerhovlu: ty čtvrtky: l. druhý v postě,
2. čtvrtý po Velikou., 3. před nv. Petr.
a Pavl., 4. po av. Václavu; kaz. outerý

dne 11. července, padne—liv sob., drží se

příští pon., 3. večtrrt. po ev. Bart., 4. ve
stř. po ev. Rafaeli.
Děčín (Tenchen), ty pondělky: 1. po nov.
roce, 2. po sv. Fil. a Jak., 3. po nanebm.

týdn! trh.
Ceh'lnn (Zettwing), 1. druhů pond. po Ve
P. M_arie,4. poslední v řijnn; vždy po 2
likouoci, 2. v poud. před ev. Martinem;
dni. Týhodní trh na přízi, obilí a potravní
trh na chléb kazdý onterek.
věci kaz. pondělí a středu.
Cvlkov (Zvicknn), int-marky ty pond.: 1. Dešenice, ]. 5. dubna, 2. 16. upne, 8. 2.
po ev. Valent., 2. po B. Tele, 3. po pe
prosince; každou středu trh na obilí a od
výlenl ev. kříže, 4. po ev. Alžběti. Týd.
sv. Josefa a! do ev. Marka trhy na dobyt.
trh každou středu na obilí, len, přízi a
každou středu.
na rezličnou potravu.
!. na av. Vojtěcha.,2. na av. Jana
Čtelav. ty pondělky: [. třetí v poctě, 2. Deštná,
Křtit., 3. na av. Jakubu, 4. na av. Bartol.,
po ned. Jubilate, 3. po ev. Pet. : Pavlu, 4.
6. na nv. im. a Jud., 6. na. av. Barb. Trhy
po nauebevz. P. Marie, 6. ve čtvrt. po ev.
1. v out. před Vánocemi, 2. v out. před
Lidmile, 6. v pon. po ev. Havl., 4. trhy
Velikonocí. Týhodni trhy na dobytek od
na koně: [. out.
prvnim dnu poutním ev. Joeefa až do konce října. každou střed.
2. dne 22. a 23.
čt., 3. ten den po ev.
Padne-li nn etředu nějaký svátek, nedrží
Prok., 4. v out. po ev. Barb. Trhy na
se žádný trh.
rozl. dob : 1. den po av. Pet. a Pav. 2.
den po naneh. P. Marie, pak hdd. stř. Dlvlšov, výr. a dob. trhy ty čtvrtky: ]. ua
tučný, 2. na zelený, 3. před ned. Quasim.,
& pitek: po 3 ltrdllch, po Reminiscere A

Jnhilite.

4. před ev. Vítem, 5. před ev. Bartol., 6.
av. Václ., 6. před rv. Mart., 8. před
1. ten den po 3 králích, 2. před
Vánocemi.
na sv. Vita, oba : dob. trh., 3. na av. M.
Dobřany
výr. a dob. trhy ty pand.: !. p.
Majd.. 4. na den po nar. P. Marie. Pa
dne-li jarm. na ned. neb ruvěcený evil Jndilm, 2. po Kent.-tte, 3. po ev. Mark.
4.
po
nar.
P. Marie, 6. po sv. Mikuláši.
tek, tedy se odb. na všední den před tím.
Čechllce. výr. ; dob. trhy: 1. na obric. Dobříš. 1. ve čtvrt. po popel. stř., 2. v pon.
po sv. Troi., 3. 13. července, 4. na den
sv. Pavla, 2. v pátek před avatod. nad.
av. Mich., 6. na dnůič., 6. na sv. Tom.
3. na ev. Wolfganga.

Častolovice
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(Doubrawitz), ty středy: !. po Eisensteln. Výroční trhové na dobytek &
obilí: 1. v út. evatodutni, 2. na ev. Ven
Kmtate, 2. po ev. BartoL, 3. o ev. Vác.
delína (20. října), jentližehy tento oel.
4. po vů. Svat., 6. před třem: králi. Na
mute zboží . dobytek.
trh na sob. neb ned. připadl, odbýv se
Do'bruška. !. v out. o sv. Matěji, 2. v út.
příští pond.
po bílé ned., 3. v &. po evatod. sváto., Falknov (Falkenau), 1. v_pond. před ev.
4. v út. po ev. Jakubu, 6. ten den po ev.
Duchem, 2. v pond. po ev. Jak. větším,
Václav. (padne—lijarmark na sob., drží
Dobrovice

3. na sv. Mich., trh na dqb. 3. ponděli
každého měsíce. Trhy na obilí každý
týden v pátek.
lednem jarmarků. Týdní trh každe out.
na obilí, luštěnice, len a přízi, pak na iinó Flclseen, 1. v pond. před. nanebevstoup.
potravní věci a nářadí hospodářské.
Páně, 2. druhé pond. po sv. Michala.

se v pond. na to), 6. ve čtvrtek po sv.
Martinu biskupu. Trh na dob. před po—

Doliny (Ehechherg), !. ve středu po oči“. Fridland, l. v pondeli po hromnic. 2. po
P. Marie. 2. po av. Fil. a Jakub. 3. v pon.
ned. Regata, 3. v pond. po ev. Bartol.,
po sv. Jiljí, 4. v pon. po obětování Panny
4. v pond. po ev. Šim. a Jude.
Marie.
Domašín ty outerky: !. před květ. ned., Frlmburk (Friedhergy Výr. trh na sv
Annu. Týdui trhy, pak na dob. : obilí '
2. na evatod., 8. po ev. Bortel., 4. v pond.
may úterý.
před ev. Havlem; každý outerý trh na
dobytek.
Gcor
welde, (v kraji Litoměřick), 1.v
Domntllce (Tana), 1. ve středu po ev.
pon . po povýš. ev.kříže. — 2. na 1. pond
Dorotě, 2. na sv. Anton., připadne-li na
po ev. anjelu strážci. Každý ůterek týdn
ned., tedy příští pand. 3. v pond. po ev.
trh na přízi.
Anjelu Strážci, 4. druhý čtvrt. po ovat.
Martinu. Týh. trhy ve středu na obilí a. Grafnrlcd výroč. : dob. trhy ty pond.
ve čtvrt. na dob. po celý půst
1. po Bož. tele, 2. po naroz. P. Marie.
Doupov (anpau), !. ve čtvrtek po sv. "obry (Habera), dobytčí trhy : 1. ve středu
Michala, 2. -v pon. po Okuli, 3. dne 17.
po jménu Ježíše, 2. ve čtvrtek v postě,
květ., 4. v pon.
sv. Alžbětě. Dva trhy
8. ve čtvrtek v atředoposti, 4. ve středu
na doh. drží se mého všedního dne po před Velikonoci', 6. ve středu před av.
poel._jarm. Týh. trh každou středu.
'
Duchem, 6. v út. po ev. Janu Křtit.,
Dub Ceský (Bóbm.Aicha), ty outerky: 1. 7. po ev. Jak., 8. ve etř. po nanebev.P.
před. hromn., 2. řed velkou., 8. před ev.
M., 9. ve čtvr. po povýšeni ev. kříže,
Duch., 4. př. ev. Dart., 5. př. ev. Havlem,
10. ve středu po ev. Lukáši, 11. ve čtv.
6. po prvním pon. ndvent.
po rv. Felixi, 12. ve čtvr. před vánocemi.
Duba (Douba) 1. na sv. Joe., 2.v out. po
Připadne-li na pond. svátek, odbývá se
sv. Pot. a Pav., 3. v pon. po ev. Havla,
v úterý.
4. 2. pond. v adv. Padne-li sv.!davla na
Hanšpach, ]. v pondeli masopustní, 2.
ned., tedy se drzi trh příští pond.
dne
2. května, 3. v pond. po navštívení
Dubeč, ty pond.: !. po Hromn., 2. po sv.
P. Marie, 4. v pond. po ev. Šim. aJudě,
Jiří, 8. po ev. Petru a Pavlu, 4. po ev.

Havle.
Hartmanice,
1. na. ovat. Vitáliše, dne
28. dub., 2. na av. Kateřinu; týh. trh.
Duchcov (Dux), ]. ve stř. po 1. ned. post.,
na dobytek : rozličné věci každý pátek.
2. na. sv. Víta., 3. na sv. Bar-tel., 4. v pon.
před vě. Svat.
llnjda ty pon.: 1. po ev. Jiří, 2. po ev.
Vím, 3. po nanebev. P. M., 4. po ev. Vicl.
Dvořiště Dolni (Unterbaid), !. v outerý
Haslova (Handan), ty pon.: !. po sv. Jiří.
před ev. Duch., 2. na sv. Mich
2. po 18. červenci, 8. po třetí ned. v říjnu.
Dvořiště llorni (Ober-hnid),!. na sv. Joe.
2. v evatod. out., 3. na av. Mich., 4. na nelnrlchsgrllnn !. v pond. předav. J..
nem Křit., 2. v pondělí po ev. Havlu.
sv. Jana Ev. Týh. trhy kai. stř. od 1.
Trhy na dob. vždy ve 4. pond. v kaid.
květ. až. do "*" "í.
měsíci.
"
, 1.113 den obrác.. lleralec,
!. na sv. Eleonoru 21. února.,
před Judik., 3. ve
2. na sv. Antonína Pad., 3. na sv. Teklu
_., .. na sv. Annu, 5. v
23. září. Každý !. čtvrtek v měsíci trh

„mm. pted sv. Matouš., 6. na sv. Šim.
na dobytek1 vlnu, přízi & len.
a Jud., 7. na.sv. Tomáše. Týh. trh. kazdý Hlinsko, výroční trhy a předcházejícími
outerek na obilí & rozličný dobytek.
trhy na dobytek ty středy: !. první po sv.
DVůl' Královo (Kůnig'inhof), vývodu? .
ApoIOnii.,2. první po sv. Víta, 3. rvni
předcházejícími trhy dobytčími: v outerý
po ev. Bartol., 4. ten den př. ev. Luk čem.
1. před hromnicemi, 2. před květnou
5. první po Velíkonoci. 6. ve středu po
neděli, 3. před. ev. Duchem, 4. před ev.
sv. Jiljí. Dobytči trh se odbývá vždy
Marketou, 6. před sv. Matoušem, 6. před
řed iarmnrkem.
všemi Svatý-mi,7. před ev. Tomášem; týh.
ubohá (Franenherg). Trhy na koně&hov.
trhy na obilí : přízi v out. a v sobotu,
dob. !. druhý čtv. po velikou., 2. v out.

10
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před av. Barlol., 3. v out. po ev. Šim. e uořovlce,

Jude. Týh. trh každý outerek.
Hodkovice (Liebenau), 1. v pondělí po
nedeli Liu-are, 2. 1. květnu, 3. v úterý
po ev. Prok., 4. v pond. po .v. Vevř.,
6. v pon. po ev. Mntoui. 6. ne lv. Hart.

llollcc trhy výr. ne lroné |. hověeí dob.
ty pond.: 1, po jmenu Jense, !. po první

výroční & dobytčí trhy: !. dne
11. února, 2.v out. před květnon nedělí
3. ne ev. Jnkubn e osmidenní lhůtou,

4. ne povýšení ev. kříže, 6. dne 29. lietoo
padu. Trhy ne. [nemá!-ské zboží: 1. v eo
botu před kv. nedělí, 2. v eobotn před vá

nocemi; týhodm' trh haldou sobotu. Pa
dne-lí některý jarmark ne ned., tedy ee

ned. velik., 3. před. navštiv. B. Kerio, 4.. odbývá v nejprv příští všední den.
po povýř. ev. bříze, 6. po ev. líh. Týd.
trh každý čtvrtek na.obilí, zeleniny, len Bory Kašperské (Bergreichenete'm),!“
ve středu po středopoetí, a. v outerý po po '
plátno, drůbež : j.
llol'n Anjelsků (Eugelheue), výroční e výření ev. kříže," 3. ve čtvrtek po Božím
Tele, 4. v pand. řed ev. Mikulášem.
dobytčí trhy ty pondělky: !. po Iltaro,
2. po ev. Trojici, 3. po ev. Anjeln Struci, Hory Male (Adamureiheít), v pond. po
rozeelání
apošt., 2. v pond. po Rafaeli,
4. první pond. v Adventn.

llore Březová (Birkenber ), výr. trhy: l.

připadne-li
na tito
ee trh příštího
nr. pon. evátek, odbývá
druhý čtv. po 3 Král.. ?. ne 14. květ., 8.
dne 31. července, 4. dne 15. října. Týdní nory Matky Boží (BergetndtlU. L. F.)
l.v
prv.
oud.
v
onto, 2. dne 16. srpnu
trh kazd. pond.
llo rn Kotlové (Amechelberg),1. ne velikou. Bory Nelioveke (Silberberg),1. třetí čtv.
po
velikonoci,
2.
v
pond. po ev. Prokopu
pon., 2. ve stř. před Božím tělem, 3. ve
3. den po ev. Václ., 4. vpond.před ev. Luc.
čtvr. po jmenu P. M., 4. v pon. po ev. Barb.
llostlnnn
[Arnnu],
trhy
výr. &dob. ty pon. :
llorn Krásná (Schonberg), !. první
1. po ev. Dorotě, 2. po ev. Trojici, 3. před
pondělí v poste, 2. v onterý řed veliko
jmenem
P.
Marie,
připadne-li
na tento
nocí, 2. den před. svet. Jen. ep., (. v ou— den slavnost Nru-. P. Marie, tedy
přišt.
terý předev.Duchem 5. den po nenebevnetí
dne,
4.
po
všech
Svatých;
keř.
out. e.
P. Marie, 6. ne ev. Kateřinu, 7. v onterý
eob. týh trh na. hov.'dob.
před vánocemi, jentližeby 2., 6., neb 6,
jarmnrk na ned. anebo nn evM..připedl, Hostomice, l. v pon. po 3. Král., 2. ne ev.
Matěje, 3. na den sv. Jiří na vlnu, 4. v
odbývá ee příštího dne v týdnu.
Hory Kutné (Kutteuberg), výr., koňské pon. po av. Prokopu, 5. ve stř. před
naraz. P. Mar., 6. ve stř. po ev. Vůcl. Ne
e dobytčí trhy: !. první pondělí postní, 2.
rozličné kremařeké eboží : dobytek ve
v pond. po Kantete, 3. den po Bdím Tčle,
středu: 1. po ev. Joe., 2. po svatodutn.
4. v pon. po ev. Matouši, 5. v pond. po
svátcích.,
3. po ev. Petru : Pavlu, 4. po
ev. Martinu, 6. v pon. po ev. Igušeí Loj.
Horn sv. Kateřiny (Katherinaberg), 1. Nanebevz. P. M., 5. po ev. Martinu, 6.
před
Vánocemi.
Kat. etř. týh. trh.
dne 2. července, připadne-li toho dne ne
děle, tedy den na to, 2. v pond. předev. Hostouň (Flosten), !. ve etř. před meeop.,
2.
ve
stř.
před
velikou.,
3. ne ev. Jane
Bartolomějem, padne-li na ten den u.—
Křt., 4. na av. Jak., 5. na e. im. &Judo.
evěcený svátek, tedy přlůtí den, 3. v
6.
ve
etř.
před
VLnoc.
Tyla.
trh každou
pondělí před ev. Havlem.
středu. Trh na koně od středy po ned.
llornždovlee, 1. v outerý před Septua Invoknvit až do Božího Těla.
geaima, 2. v outerý před květuou neděli,
3. ve čtvrtek před ev. Retrem & Pavlem lloelke [Geddorí] ty outerky: !. po Se
ngeeímn, 2. po Kantate, 3. na evatodušní.
4. v den Borciunlmle, padla-liby Porcíuu
4. po nnnebevzetí P. Marie, 5. před ev.
kule ne ned., tedy den na to, 6. v out.
Kateřinou.
předev. Havlem, 6. na sv. Barboru, pu
dla.-liby na tento den ned., tedy příštího Hradec Jindřichův (Neuhaus),!. v_prvuí
dne. Každou středu trhy na dob., obilí & pond. v post!, 2.'v pon. po Exnndr, 3. v
potravu.
pon. po nenebevu. P. Marie, 4. v pon. po
ev. Hevln; trhy nu dob.: 1. ve etl-. v
llořc nik, 1. na av. Blažeje, 2. na sv.
třetím týdnu v postů, 2. ve _etř.po Judike,
Mic
, 3. ne sv. Martina, biskupa.
Hořice (Hana). ev. BartoL, 2. na ev. Mur— 3. ve stř. páty týden po volili., 4. v_pon.
tiue biek. Trhy na chléb: 1.deu před nn— po ev. Trojici, 5. ve stř. po sv. Václava,
6. ve stř. po ev. Kateřině.; týhodní'trhy
nebevel'oupen. Páně, 2. dne 23. prosince.
každou etř. e sob. Připadne-li svatek,
Týdní trhy ne dob. od ev. Jiří až do ev.
tedy den před tím.
Havle každý út.
d :: Králové Kónlggritd ty autorky;
Ilořlce, ty čtvrtky: l. po ev. třech Krůlích,
2. před květnou neděli, 8. před Bog-te, 4. HN.. : 3. Krůlích, (2.po nedeliqlušemlnilcere
čili
druhé v atd, 8. po ev. rojici, .
po svet. Prokopa, 5. ve čtvrtek před
naraz. P. Egle, po kam. 8 dní. KoňsEz
ev. Bartol., 6. ve čtvrt. před ev. Marti
a. dob. trhy: l. v poud.. po e_v.Fabiana &
nem; 7. ve čtvrtek před ev. Václavem,
Šob., 2. v out. po ned. Remimec., 8. outerý
den před tím se drží vždy trh na. dobytek.
v palijový týden, 4. ve středu poHížo
Trh na obilí každý čtvrt.

147

Výroční trhové v Čecbdch.

vých dnech, 5. v poud. po ev. Trojici, Jankov, 1. na sv. Rehor-e, 2. den po ev.
6. den před naraz. P. Marie.
Janu Ncp., 3. den po av. Petru :. Pavlu,
liradoc Nový [NeukbniggriítzL!. v pond. 4. na ov. Bartolom., 5. na av. Mart.. biek,
po sv. Řehoři, %.v pond. po sv. Filipu : Janovice v Tábor., 1. dne 14. února, 2.
dne 31. květ., 3. dne 14. září, 4. dne 13.
Jakubu, 3. v pond. po ev. Vavi'iugi & 4.
prosince.
v pondělí po av. Martinu biek. Oba trhy.
výroční í dobytčí započnou pospolu hned Janovice v Čili., ty outer.: !. po 4. ned.
: rina. Týhodoí trh v úterý.
postní, 2. před ev. Janem Kitít. 8. po
jm. P. Marie, 4. před. av. Mart.
"rádci—' Grottau), 1. 3. neděli po Velik.
2.
týden po avatodušních evatcích, Janovice v Plzensku, 1. na sv. Josefa, 2.
na sv. Jana Kit., 3.nasv. ' ona aJud.
3. v pond. po “.Bartolom., &. v pond.
Týdenní trh kaz. pon.
před sv. Martinem. Týh. trh každ. pátek.

Hradek Nový [NeuhndakL 1. ve stř. po Janovice
velikou., 2. v pomd.po nanebev. P. Marie.
3. na den Moudrosti; kazde poud. týh. trh.

lll'ndlsló Mnichovo [Miinchengritszý—
roční . předchůejícími trhy dobytčími ty

Uhlířské (Kohlianowita), !. v

pon. po obr-dc. sv. Pavla, 2. v pon. v
etředop., 3. v out. po velík.. 4. v poud.
po zjevení ov. Michala, &. na den ev.
Víte, 6. v pondělí před sv. Maří Magd.
6. v pond. po Anjclu Strážci, 7. v pond.
po ev. Havle. Týd. trh každé outerý.

čtvrt..: !. tučný, 2. zelený, 3. čtvrtý po
velikou., 4. po Božím Tele, 5. po promo
nční Páně, 6. po sv. Václavu, 7. před Jaroměř, 1. druhý den po sv. 3 KrdlíCh,
2. ve středu po ev. Duchu, 3. v outer-ý
ev. Martinem, 8. před vánoc. Každý ctvrt.
trh na obilí.
před av. Bartolom.. 4. den po sv. llavlu,

Hradište Choustníkovo [GradlihL1. ve

padne-li který na neděli neb svitek, drží

ao 0 týden 4ozdčji. Týb. trh každý pátek
stř. po sv. Jiljí, 2. ve stř. po všech Svat.;
týh. trh kazdou stř. a sob.
Jelení Horni, 1. na sv. Josefa. ?. v

outerý po ev. Duchu, 3. nasv. Jakuba,
Ilrndy Nove [Gratzen] 1. v pon. po ned.
4. uaev. Matěje, 5. v outerý před ev.Mar
Litera, 2. na sv. Matouše, 3. v pond. po
první adv. ned. Každé out.. trh na dob.
tinem, 6. v pond, před Adamem a Evou.
Týh. trh na obilí každý OUWI'Š.
"rob (mostu-grab), 1. v pond. pu navštiv.
P. Marie, 2. na sv. Filipa a Jak., 3. tři Jeníkov Golčův (Goltach-Jenikau),ty
etudy: !. po Hromnicich 2. po zvě—
dní po pozdviieni ev. kříže, 4. na sv.
stování P. M., 3. před av. Janem Nep.,
Ondřeje apošt.
4. před Bož. Tél., 5. po ev. Markete, 6.
llronov, ty out.: před 3 Králi, 2. po ev.
po sv. Václavu. Týdní trh každou středu.
Josefu, 3. v bříz. týdnu, 4. po av. Bartol.
5. před všemi Svatými. Připadneli av. Jeníkov Větrný \VíndigJenikanl, 1.den
po sv. 8 Kráhc 2. v pon. po sv.Jana
Nep., 3. na sv. Jakuba, 4. druhé pon.
po naneb. Panny Marie. 6. na svatého
Martina.
3. druhé pond \: adventě.

Jos. nebo Bart. ua out., tedy toho dne.
Hroznětín (Lichtenstadt), 1. v pond. po
1. květ., 2.v pond. pojmenn Panny Marie.

Humpolec,

ty středy: 1. po av. Filipu .. Jesenice

[Jechnitz]. Výroční a dobytčí

trhy: 1. v pon. před Velikonoc-l, 2. ve
středu před svatým Duchem, 3. v pond..
po svatém Šimonu a Jude, &.v pon. před
vinoci. 6. dne 11. září.
l-Iueinee, ]. na sv. Filipa a Jakuba., 2. na Jičín [Gitschin , t_ypondělky: 1. první po
iiromníeích, . po Jubilate, 3 pos. Jak..
sv. Antonína., 3. na av. Roulii, 4. na sv.
4. před sv. Havlem. Trh na obilí každé
Lukáše. Týh. trh každou rob. na obilí :
pondělí.
hov. dob. mezi nimiž i 4 hlavní trhy na
obchodnické zboží: i. v maeop. sob., 2. Jilemnice [SterkcnbachLty pondělky: 1.
na Inet. ned., 3. v sob. po Bozím Tele
po jm. Ježíše, 2. před Velikou., 3. před ev.
Duchem, 4. před sv. Jak., 5. po av. Bart
4. v sob. před vánoc.
Jablonná (Gabel), ty pand.: [. po bromu. 6. před sv._ Divišem, trvá 8 dní, 7. před
Vánoc. Týhod. trh na obilí, potravu, přízi
2. čtyry ned. po velikou., 3. po av. Janu
a plátno každ. středu.
Křt., 4. po jmen. P. Mar., 5. po ev. Keteř.
Trhy na vlnu: 1. dne 8. květ., 2.due 4. říj. Jilove [Eulau], výr. .. dob. trh ]. pond. v
listop., připadne-li na svitek, tedy násle
Na dobytek: v poud. po emrteL nedeli.

akub., 2. druhou po av. Adolfu, 3. po
povýšen. av. bříze, 4. druhou po av. Kle
mentu. Týdní trh inž. sti. ——
na dob.
potravu, lou a přízi.

dující všední den.
Trhy ne obilí a týdenní každé pondělí
a pitek.
Jliovi [Eule], 1. v pon. po 3. Králích, 2. v
Jablonec (Gablem), ty pond.: 1. před pon. po Boz. Tělo, 3. na av. an'ř., 4 na e.
Lukáše, 5. v pon. před sv. Kateř. : týhod.
velikou., 2. před. av. Duchem, 3. před '!
bratry, 4. před av. Bartolom., 5. první v
trhy: 1. ve středu před Veiikonocl, 2. na
av. Tomšňe.
říjnu 6. před ev. Alžbětou. Týh. trh kaž.
oni.. a pát. na obilí, přízí, len &jiné věci. Jiřl—iin (St. GeorgenthaJL v pondělí po av.
Jaebymihli, Jáchymov(Joachiinathal),ty Jiří, 2. v úterý po av. Janu Křtit., 3. v
poud.: !. po hromníc., 2. třetí v dub., 3.
pon. po nar. P. Marie, 4. v pon. po všech
po uv. Markétě, 4. čtvrtý v měsíci září.
Svat. Týh. trh lin-2. pátek.

10'
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Jlřclill Dolni [NícdergeorgeuthalL1.na sv. Kaplice, !. v pon. masOp., 2.1:3 av. Pro
kopa, 3. na sv. Šim. a Jud. Týduí trh
Vojtěcha, 2. v pon. po Bož. tel., 3. v pon.
kaz. sobotu.
před svatým Matoušem, 4. na svatého
Mikuláše.
Karlovy Vary [Karlubsd],!. první středu
Jletebnlee, ty pondělky: !. po sv. 3. krá
v dubna, 2. první středu v měsíci říjnu;
trvá dva dni. Trhy na koně a jiný do
lích, 2. na sv. Matěje, 3. po květne ned.,
4. po Velikonoci, 5. po svatod. akcích,
bytek, posledni pond. včennu a připa
6. na sv. M. Majdal., ?. na av. BartoL,
dne-li na zasvěcený—svitek, tedy příští
den. Týh. trh. kai. čtvrtek.
koňské a dobytčí trhy po 8 dní; _8. v
pon. po av. Matouš, 9. v pon. po vLSv. Kane ovlce, výroč. a trhy na koně a lie-_
Trhy na dob. každé jpond. od sv. 3 král.
v
dobytek !. den po sv. 3 Králích, 2
až do nanebevst. Páně.
v out. po Quasimodogeniti, 3. ve čtvrtek
Josefov čili Plesy [JoaofatadtL 1. v pon.
před 97. Duchem, 4. na sv. Jak., 5. den
po zvěstování P. Marie, trh na koně a
po sv. Jiljí, &. na sv. Voršila. Týdní
hovězí dob., pak v út. 8 ve stř., potom
trh na dobytek každý kvatembr. pátek,
jarmark, 2. v pond. po sv. Markétě trh
ve středu před zeleným čtvrtkem, : pak
na koně hovězí dob., pak v out. a ve
každý pátek po velikonoci a! do všech
stř. na to jarmark, 3. v pond. po sv. Vi
Svatých.
clavu trh na koně a hovězí dobyt., pak Katovlee, první čtvrt. po hromnic., 2. na
v út. a ve etl—.na to jarmark, &. v pon.
Filipa a Jakuba, 8. ve čtvrt. po Vavřinc.
po početí P. Marie trh na koně a hov.
4. dne 12. proa.
dob., pak v út. a ve stř. na to jarmark. Kdyně Nova [Neugedein], 1. v pon. po
Týdní trh každý pqnd. a čtvrtek na obilí
sv. 3 Králích, 2. druhů pon. po Valik. 3.
a chléb, každý den menší trh na zele
na sv. Bartol., 4. na sv. Ondř. Výroční
uiuy a na jinou potravu.
trhy na neděle a na zasvěcené svátky
Kácov, l. na nalez. sv. Kříže, 2. na sv. připadající odbývají ae příštího všedního
Petra a. Pavla, 3. na nar. P. Marie, 4. na
dne. Týdní a dobytčí trhy od 2. poet
sv. Martina. Týdnl trBy: 1. den po hro
ního týdnu až do av. Mart. každý pátek.
mnicích, 2. v pátek před květnou ned., 3. Klrchenbcrg
[v Chebském kraj“ dva
na sv. Michala, 4. v patek před. čtvrtou
výr. a dob. trhy ve 4. pon. v březnu a v
nedělí adventní.
říjnu. Dobytčí trhy kaž.4. pon. v ostat.
Kadaň [Kaaden], výroční, koňské a dob. měsících.
trhy: 1. v pondělí po Jndika, 2. po sv. Kladno, ty pondělky: 1. po obrate. sv.
Janu Křt., 3. po pov. sv. Kříže, 4. po sv.

Pavla, 2. po sv. Vítr:. 3. po av. Václav.

Barboře, nad. trvá 3. dni.
Kladruby [KladranL !. ve středu před
Ramberg, l. na sv. Jiří, 2. na povýš.sv. květnou ned., 2. v pon. po B. Tčle, 3. na
kříže.
Kamenice,

sv. Jak., 4. na sv. Matouše.
1. prv. pátek v postě, 2 v out. Klášterec [Klosterleh výr. a dob. trhy ty

pondělky: 1. před hromnicemi, 2. před
velkou., 3. den po sv. M. Majd., týd. př. a
av. Johannou krůlov., 3. před sv. Barto
den po ní, 4. ve čtvr. po nanehevet. Páně,
lomějem, 4. před svatým Martinem. Při
po 3 dni, 6. den po sv. Vid., a před
padne—li na ten den svátek, odbývá. se
ním po 4 dni, 6. v ond po vě. Svat.
a po něm ještě 4 dny. Týdnl trhy každé ' trh o osm dní dříve. Týhodm' trh kazd.
středu.
pon. na koně, hovězí dobytek a rozličné

jiné zboží.
Klatovy, ty outerky: 1. po obrácení sv.
Pavla, 2. po Okuli, 3. po neděli Kan
Kamenice českú [Bohmiscb-Kamnltz]ty

tate, 4. po svatém Kilianu, 6. po sv.
pondělky: 1. před ev. Duch., 2. po Por
Jiljí. 6. po sv. Alžběta.
cinukule, 3. před sv. Havlem. Každýjarm.
Klenčí [Klentach], 1. na sv. Matěje, 2. v
trvá 2 dni.
po svaté Trojici, 3. na svatou
Kamenlee trhová, výr. a dob. trhy ty outerý
Lucii. Týdní trhy po celý půst; trhy na
čtvrtk : l. 3. postní, 2. půtýv postě, 8.
dob.: každý outer-ý od postu až do sv.
na ze en , 4. po ev. ProkOpu, &. po nar.
Martina.
P. Marie, 6. po vě. Svat., 7. po početí Klomin,Výroč. tr : 1.vpond. po Hromn.,
P. Marie.
2. třetí pond. v větnu, 3. v pond. po

Kamýk [Kamaik], !. na sv. Aloisie dne
21. června, 2. na sv. Jakuba, 3. na sv.
Františka Ser. dne 4. října.
Kaňk [Gang], výr. trhy: ]. ve čtvrtek

Panně Marii Buůně, |.. vpond. po všech
Svatých. Hlavni trhy na dobytek: 1. v

pond. po květně ned., 2. v pond. před
ev. Janem Křtit., 3. v pond. po sv. Vů—

clavu, 4. v pond. řed štědrým večerem.
Týdenní trhy ke! & pond.
po sv. Havlu. Na dobytek: 1. ve čtvrt Kněžomost (Fllrstenbruck). Výroční trhy,
trhy na koně, hovězí dobytek a kramář
před jmenem P. Ježíše, 2. ve čtvrtek po
ské zboží: 1. druhe pond. po av. Fab. s
narození P. Marie, 3. před sv. Market.
Šob., 2. druhé pond. v postě, 3. v pond.
[13. července), 4. ve čtvrtek po svaté
Kateřině.
po Velikonoci, 4. v pond. před Navitív.
před květ. ned., 2. v out. před sv. Duch.
3. v out. před sv. Bartol., &.ve čtvrtek
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P. H.. 6. v pond. před Nauehevz. P. M.., Kozlnnl. !. ve čtvrt. po Velikou.. 2. ve
6. v pond. po Jmeno P. H.
čtvrt. po uv. Duchu, 3. na sv. Vevř., 4.

Knín Nový (Neuknin), !. poslední muop.

na sv. Matouše na dob. a zboží.

Týd.

čtvrt, 2. v pond. po květné ned., 3. na
trh každý ůterek.
sv. Víta, 4. ve čtvrt. po nv. Vavř., 6. na Králíky (Grulich), !. ve čtvrt. př. Hromn.
sv. Ludmilu, 6. v pond. před av. Havel
?. ve čtvrt. po Velikou., 3. ve čtvrtek
ským poevíconím, 7. na sv. Barboru.
po ev. Anně, 4. ve čtvrtek po ev. Luk.

Kocengrvn

(Ganong-nn). 1. v pond. po
Týdní trhy každé pand. na obilí, len &
páté neděli masopustní, 2 v poud. před
lněné semeno.
ev. Vítem, 3. druhé úter. v říjnu, 4. prv.
Královice.
Výr. trhy, pak na koně a na
pond. v prosinci, 6. v pond. před
.
dobytek: l. v pond. po první ned. po
dnem. Trh na dobytek druhé pond. v
Velikou.,
pak
ty čtvrtky: 2. před ovat.
měsících lednu, únoru, bře-nu, dubnu,
Duchem, 3. před ev. Annou, 4. před ev.
lietop. : ron.
Lidmiluu,
6
po
sv. Bernarda. Každý
Kolcůov
oleechowitz),výroční : dobyt.
čtvrt. trh týdenní.
trhy: l. v út. po ev. Joe., 2. ve čtvrt.
po ev. Antonínu, 3. ve čtvrt. po ev. hia— Královice

touši, 4. ve stř. po ev. Martinu.

Kolin Nový (Neukolin) 'h-hy výr., dob.
a koneké: 1. ve čtvrt. po sv. 3 králích,

Dolni, trhy výr. & na dobyt.,

1. ve stř. po ev. Vojtěchu. 2. na sv. Jana
Křtit., 3. ve stř. před Marii Sněžnou, 4.
ve stř. před ev. Vic-.nl. Týdni trh každ.
středu.

2. v pond. muop., 3. v pond. po sváto
stech, 4. na sv. Ant. Pad., 6. v pond. Kralupy,
1. \? ůtery po Velikou., 2. ve
po ev. Bartolom., 6. na sv. Frant. Ser..
stř. po end. před Naroz. P. M., 3. drn
7. v pond. po ev. Ondř. Týdenní trhy
hé penál.,po všeobecném posvícení. Týd.
na obilí, dříví, potravu a drůbež ve stř.
trh každé út. na. rozličnon potravu.

: v pátek.
Kraslice (Gaulla). Výroční trhy: 1. prv
Kollnec. Trhy vyroční & na. dobytek: !.
ní pand. po ev. Janu Křtit., 2. druhé
7 and. po druhé ned. postní., 2. na sv.
pond. po ev. Mich. Trhy na dobytek
Fili 11Jak., 8. na av. Vavř., 4. na sv.
každou 3. stř. každého druhého mesice..
Ondř., 6. v pond. 3. tdhodne v postě.
Křinec,
1. na tučný čtvrt., 2. ve čtvrtek
Kolovec (Kolautecheu). 1. v út. velikon..
2. na sv. Jana Křtit, 8. v pand. před po úv. Duchu, 3. ve čtvrt. po av. Ber
tolom.,
4..
ve čtvrt. po sv.. Knteř.
ev. Havlem. Týdni trhy: l. druhé pond.
po Velikou., 2. druhé poud. po ev. Murt. Křívsoudov l. v pond. po sv. Jiří, 2. v
pondělí po sv. Jiljí. Týdný trh každé
Kopldlno, !. ve etř. po pašijovómtýdnu,
2. na ". Prok., 3. ve etř pred Naroz. pondělí.
P. H., 4. ve stř. před Poč. P. M.
Krucemburk (Kronzberg), výr. : dobytčí
Kostelec Černý (Gelnar:-Kontakte), l. trhy a osmidenní svobodou: 1. v pond.
v pond. po ned. Rogáte, 2. na sv. Jana
před Hromn., 2. v pand. před květnou
Křtit., 3. na sv. Mich. archanděla, 4. na
ned., 3. v pond. po Nanebevet. Páně, 4.
Poč. P. bí.
na sv. Vori., 5. v pond. po ev. Velcí.,
Kostelec nad Labem (Elbekoatalatz) 6. na sv. Kat. 'Ndní trh každý čtvrt.
Trhy výroční, na koně : dobytek v dt. : Krumlov ('eeký (Bčhm. Krumau), 1. ve
1. před ev. Matějem, 2. před nulu. ev.
kříže, 3. před sv. Vítem, 4. před ev. Jak.,
5. před povýšením av. kříže, 6. před ev.
im. & Judou. Každou sob. ee odbývá

čtvrt. v středopoetí, 2. ve čtvrt. po Bo
žím Těle, 3. v pond. před ev. anlem.
4. na av. Kat. Trhy ne dobytek od sv
Jiří až až do av. Havle každ. stř. Týdnl

týdní trh na rozíičuou potravu.
nad Orllci (Adlerboeteletz). trh po každé ve stř. & v sob.
Trhy výr. spolu na koně : dobytek vždy Kru kn (Graupen), 1. v pond. po květ.
ne ., '2. v pond. před ev. Duchem, 8. v
téhož dne dopoledne: 1. na av. Dorota,
pond. přďd ev. Mich., 4. v pond. před
2. ve čtvrt. před květnou ned., 3. v pand.
ev. Martinem.
po Nanebevst. Pinč, 4. na sv. Bartolom.,
Erie rn), výr. & dobytčí trhyzll.
5. na sv. Karla Borom, 6. dne 17. čer Kr
vyrytá“ pgoened. Letníre, 2. ve čtvrt. p.
vence. Týdní trh každé pond.
Kostelec u Náchoda, 1. ve čtvrtek po Kantůte, 3. ve čtvrt. po povýšeni ev.
kříže, 4. naav. Bohumíra (dne 18. listop.
Jmenu Ježíš, 2. v pand. po Poč. P. M.
3. ve čtvrtek před první ned. v květnu, Kunštát (Kronstadt), trhy výr. & na 2,
bytek:
!. poslední pond. v dubnu, doh.
4. ve čtvrt. po sv. Matouňi. Každou etř.
první pond. v srpnu, 3. poslední pand.
týdní trh na obilí, přízi & potravu.
Kouřim. Trh výr., pak na koně a. na do— v říjnu.
bytek: !. v pond. po novém roce, 2. v Kunžák (Konígeeck),1. v pand. po Hromn.,
2. v pond. po ned. Miner-ikardia, 3. v
pand. po květné ned., 3. v pond. před
ond. po ev. Metouěi, 4. na den po všech
evatodulními svátky, 4. na sv. M. Mejd.,
svatých.
Trh týhodnl & nn dobytek kuž
5. v pond. po Naroz. P. H., 6. ' pond.
dý čtvrtek.
po ev. Kateř.

Kostelec
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Kušvarda, 1. o sv. Jiří, :. o

sv. Michala arch., 3. 15. prosince.

navšt. P. Marie, 2. v pond. po poslední
ned. _svatodudní.

Kuřivody [Hilhnerwmer], výroční trby Lipa Ceská [Bohmiach-Leipq, [. ve čtvr

tek po nv. Marketě. 2. ve čtvrtek po nv.
ne. dobytek: 1. vpond. po Veiikouoci, 2.
Mnrtinu, oba po 8 dní. Připadne-ii av.
v pond. po Sv. Duchu, 3. na sv. Jana
Markety neb sv. Martin:. na čtvrtek, začne
Kit., 4. v pondělí po nanebevs. ?. Marie,
trh téhož dne. Trhy na dobytek: ty
5. v pand. po ev. Hevlu, 6. v out. před
sv. Tomášem apošt. Každou středu týh.
úřady:
středoposti,
Tele,
3.
po sv.1.seartoiomějl,
4. 2.
popo
ev.Boz.
Martinu,
trh na, dobytek &rozličné krámukč zboží.
Kynžvart [K6nigswart], výroční dobytčí každý trvů 2 dni.
&koňské trhy: l. na. sv Jonefn, 2. v pond. Llpnlce, výroční, koňské, . hověni trhy
po ev. Mar-kotě, 3. v pond. po vlech Sva

tých. Trh nn chléb druhé pon. po Velk.
Trh na. obilí každý čtvrtek.

anlškronn

ty
pond.
!. po sv.
8 Krúlích,
3. po
sv. Petru
&Pavlu,
4. p'lit.;dpo
rv.Judike,
Havl.
6. ve stř. po sv. Mart., 6. v pon. př. Viuoc..

[Landnkron],l. v pondělipo Trhy na vlnu: !. na. nv Floriana, 2. v
pond. před ev. Havl. Trhy na dobytek:
v út. př. ev. Duch., 4. na sv. Maří Majda
]. každý pond. od 8. ledna až do 9. iintop.
leun, 5. v out. po sv. Matouůi. Trh na
Týdni trhy každý pátek po celý rok.
koně 3. dob. ten den před výr. them Lišov, 1. na velikonoční outerý, 2. na sv.
Bartoloměje, 8. na nv. Ondřeje. Týhodul
Týdenní trhy na. obilí. len, přízi, plátno,
každou středu.
trh ve čtvrtek.
Ledeč [. v out. po neděli Bcptungeeimn., Liteň, [. ua čtvrtý pondělek po novém
roce. 2. ve středu před ev. Duchem, 8. na
2. den před nanehevstoup. Páně, 3. den
sv. Maříqud., 4.ve středu předsv.Václav.,
před sv. Maří Majdnlenou, 4. v outerý po
5. na sv. Alžbětu, té! vždy trh na dobyt.
sv. Jiljí, 5. ve čtvrtek před av. Havlem.
8 Králích, 2. v out. po ned. Jndilu, 3.

Lestkov, !. dne 19. března, 2. dne 4. čer Litoměřice [LeitmeritnL ty poud. 1. po
veuoe, 3. dne 6. září, 4. první pon. ndv.
Sexagclime, 2. po Kantate, 3. po nmeb.
P. Marie, 4. po ev. Kateřině. Týdní trh
Levin, na sv. Matouše Evang.
Lhenice [EihenitsL !. na sv. Fabiana & v sobotu a v outerý.
Sebastiana, 2. na sv. Jiljí, tJ'h. trh každou Litomyšle, l.dne 27.ledne na sv. Chrieont.
— 2. dne 7. květ. uaav. StauieL—B. dne 5.
středu. Trh u: přízi na sv. Linharte..
září na sv. Vikt. —4=.dne 6. listop. na sv.
Libuň, [. v ůt. po av. Matěji, 2. po nv. Troj.,
3. po ev. Bartoloměji a 4. o ev. Šimonn
Leonarda. -—Kdyby některý z těchto trhů
: Jude. Týdenní trh každ ontorý.
připadl na pátek, na sobotu, na.neděli nebo
Liberec (Reichenberg, ty pondělky: 1. rvát., odloží se na přístí úterek. Trh dobytčí
po hihi neděli, 2. před ev. Vítem po 8
jest o den dříve; padne-li výroč. trh na
dní, 3. po naror. ?. Marie po 8 dni, 4.
pon., je trh dob. v pát. před výr. trhem.
Týdni trh každ. lobot' .
v pond. e. v outerý po Btí neděli v říjnu,
5. v pond. & v onterý před první neděli Litvinov [Oberlentenedorf], !. ve středu
adventní. Trhy nn vlnu: \. v outerý :
před květnou ned., ?. na sv. Maří Mejda
ienu, 3. na. sv. Mich., 4. v pompoviech Sv.
ve středu po .v. Duchu, 2. v outerý a. ve
středu po sv. Michala. Trhy na dobytek: Lochovice, l. na sv. Řehoře, 2. v pon. po
sv.Jan. Křt. 8. na av. Mat.,4. na. sv. Loop.
[. v sob. př. bílou ned., 2. v sob. 8 dní př.
!. ned. adv. Týh. trh kai. pon. o. čtvrt. Loket [Eilhogon]. [. na zelený čtvrtek, trh:
na chléb, 2. dne 1. května, 3. první stř.
Liběšice, výr. &dob. trhy: !. v út. po kv.
v září, 4. na sv. Martina, 6. ve čtvrtek
ned., 2. v út. p_o ev. Velel. Připadne-li
jarmark na evátek, tedy se odbývá v
před Vánocemi, pouze na chléb.
Lomnlce, v Bod. 1, na av. Jiří, 3. na w.
nejprv příští den všední.
Libice, 1. v pondělí pojmeuu Pána Ježíše,
Juna. KN.., 3. na lv. Michela..
i, 2. ve
2. na popeleční středu, 3. v pond. po nv. Lomnice, v Jičín., 1. ?. čtv.
Janu Nap., 4. v pond. posv. Prokopa, 5. v
čtvrtek před av. M. Mnjdelenou, 3. před
av. Simonem & Judou. Hlavní trhy na
pond. po nanebvn. P. Marie, 6;na.sval-lulu,
dob ok a. jiné věci 1. ve čtvrt. po jm.
připadne-iiten denv ned.,tedyvpou. na to.
Liblín, ty pondělky: l. po Littera, 2. po Jež a.. 2. 8 dní po nenebevat. Pinč.
Týdni
trhy knldý- ctvrtek.
sv. Filipu & Jakubu, 3. před Boz. Telom,
4. po sv. Jiljí, 5. před sv. Martinem, po Louny, výroční &dobytčí trhy; [. ve etř.
před
tučným
čtvrtkem, 2. v poud. & 1
každé spolu trh na. dob.
out. před nanebevetoup. Páně, 3. ve stř.
I.lbochovlce [. v etředopoetí,2. ten den
před nmnebevet.Pilně, 8. na av. Bartolom.,
4. ve středu po ev. Václavu. 4. to stř. po

po naror.. P..Mr\rie po 8 dni, 4. ve ntředu
a ve čtvrtek po av.Šímonu & Jude, pří

padllby na dny 2. :. 5.je.rmarkn změ
nv. Mutina. Každou středo týh. trh.
cený svátek, odbývají se příští vl. den.
Libouclu-c [Kňnigswaide] v Litom., výr. & Louňovice, ty čtvrtky: 1. před sv. 3.
dob. trh: 1. v pon. př. muop. ned., 2. v pon.
Králi, 2. před nv. Řehořem, 3. před nv.
před sv.Jnu. Křt., 3. v pon. po nar. P. M.
Vojtěchem, 4. na sv. Víta, 6. na sv. Maří
Majdalenu, 6. ve čtvrtek před sv. Barto
LIbMoln [I.iebenateinl, 1. v pond. po
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lomějem, 7. před av. Václavem., 8. na sv. Mýto [Hnuth], !. v pond.

Lukáše. 9. na sv. Barboru.
Lovoslee (Laborec), ty pondělky: 1.

po velíkonoci, 2. v oute
3. nn sv. Entoule.
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první neděli
po sv. Trojici.

Litare,2. osv. Troj..,3 po nsroz.RM., Mýto Vysoké [Hohenmauth], 1. první
4. po sv. nrboře.
čtvrtek v postě, 2. v out. před sv. Filipem
Lubenec [Lubenu]výročníndobytčítrhy:
s. Jakubem, 8. v outerý po sv. Petru :
1. 2hý pond. po hromnicích, 2. ve středu

před ev. VLCI.Týd. trh kud. út. : pát.
Lukavlcc. ve středu po sv. Jiří. Týhod.
trh knidou středu.
linie, výr. s dob. trhy: 1. ve středu před

Pavlu, ;. v outerý po nnnebovzetí ?. Ms
rie, 6. v out. před".Frnntiřkem Ser., 6. v
outerý předsv. Lazarem. Den před kud.
jumnrkem dobytčí trh; koňský trh tě!
v pond. po ned. květné.

jmen. Ježíl, 2. ve stř. po 8. ned. postní, Menlmosíí, Lun sv. Dorota, 2. na sv.
3. ve středu před nnlezen. sv. kříže. 4.
Floriana., 8. na sv. Mikuláše.
ns sv. Antonína, &. ve stř. před povýl.
ev. kříte, 6. dne 2. listop. Trh nn obilí dllkulov; [Níkluberg], v pon. po ev. Vítu.

každou sobotu.

Mllčln, !. nn sv. Stanislav:, 2. na den sv.
Jnns Křt.,8. dne 16.červc.,4. nn den nerez.
P. mdo, s. na.dušičky.
pond. po sv. Filipu n Jnknhu, 3. v pond.
po atetí sv. Jana., 4. ve čtvrt. po ev.
Janu Křt., : kdyby připadl na ten den Mlleh;ovLh“en
ileschnu),
výroční
n dobytčí
před nrchnnj.
anrielem,2
svátek, tedy v ůt. před ev. Jnnem Křt.,
den po sv. Antonínu Ped..,s. v pond. po
&. ve čtvrt. před sv. Havlem, 6. v pon.
pozdv. ev.Me, 8. vpon..přednnroz. Pilně.
po početí P. Marie. Týhodnl trhy kud. Mlleíin l. tu středu po sv. Jiří, 2. ve
sobotu.
úřadu o svatém Lukáši; kudon středu
týhod obilní trh.
Malešov,
ty outerky:
l. po
3. ned.
2. před nmebevst.
Páně,
3. před
av. gest.
nří
_
Mllin.
!. v masopustní pondělí, 2. dne 28.
Mnjdalenou, 4. před natoz. P. Muže, 5
července, 8. dne 17.září, 4. unev. Ondřeje.
přde sv Martinem biskupem.
Mnňeíin, 1. v pondělí po neděli Bornge Mllovsko [uuhlhnusenL 1. na sv. Josef.,
2. v pondělí po sv. Trojici, 3. na svatou
nims., 2. druhý pond. po velikonoci, 8.
nn sv. Víta, 4. na sv. Met., 5. na av. Barb.
línrketu, 4. v pondělí po jmenu P. Marie,
Maršovice., 1. v út. po smrt. ned., 2. dne
5. nnsv. Voršila; týdní t_rhyna doby
tek, obilí n potravuksi
čtvrtek.
14. června, 8. na sv. Lukáře, &. v out.
před Vánoci. !. n 8. jsou osmidenní, Mlmoň [Niemes]., !. p
pátek v postě,
druhe dvn jen po jednom dnu. Týhodní
!. vpondělí po ev. Trojici, 3. v pondělí po
sv. llntouh, 4. v pondělípo ". Šim.nJudě.
trhy v úterý.
Maětov [MuchnuL !. v pond. muopustní, '!lllrotlce, [v PiseckdO krsjil, 1. v pond.
2. na av. Filipu. s Jak., 3. ten den po nnr.
po Seng.,
nssv.F1LsJak.,
8.vpond.
P. Marie (8. září) L ten den po viech
před
sv et.2.&Pavlem,
4. v pondělí
po ev.
Jiljí, 5. v pend. před sv. Martinem, 6. vút.
Svntých, každý trnů 8 dní. Trhy nu.vlnu:
1- první pátek po sv. Jiří, 2. druhý pátek
po 8. ned. adventní. Týdní trby nn ho
vězí dob., obilí., dříví, len, atd.: 1. v out.
po sv. Jiljí. Týhodní trhy každý pátek.
před velikonocí, 2. vouterý před vánoci,
Mčdčin ý
[Miedschiu],].
v pon. po sv.
vJoe.,
den po sv. hlukem:!
takto nl. každou stř. po celý rok.
po sv. Mikuláši, &. v pond. po sv. im. Mirovice, 1. nn den obráceniísv. Pavla,
n Jndovi. Týdni trh kai. pon. od sv. Jos.
!. v pondělí po Bexsg., 3. ns av. Vojtěcha
až do ev. Havla.
4. ve středu před Božím Tělem, b.nn sv.
Prokopa, 6. na den Marie Sněžné, 7. den
Mělník
&koňské2trhy tyý
po narození Benny Mnrie, B. v pondělí
čtvrtky:výroční,
!. po dobytčí
sv. 3 Králíci),
řed nv.anlem, 9.nn den obětov. P. Mar.
v březnu, 3. v ponděli po sv. Ž'ilipu n
1.23.dobu:., 2. dne
Jakubu, trvá Bdní, &.v pondělí po rv. ll “kov [Wicbstld
Petru n Pavlu, 5. ve čtvrtek po nnnebe
na. dervnn, 8. dne 0. listopadu.
nutí P. Marie, 6.
sv. Htvlu, 7. nn sv. Mluovíee, 1. v pondělí po jmenu Pána
Ondř.upoupos d'gLTýb. trh.!ral.. out. Jelíle, !. v outerý po Velikonoci, 3. v
Merklln, 1.17 pond. po kvetné ned., 2.
out. po sv. Vítn, 4. v out. po ev. Knteř.
v pand. po sv. Trojici, 8. druhé pou. po Mnlchovlu ty středy:l. po nanebevstou
pení Plni, z.před yBožímTělem. Hlavni
sv. Bartolom., 4. v pon. př. su. Martinem.
Městečko ( eške ["FrledllínderNeustadtll, trhy nn dobytek, obilí & rozličné věci: 1.
Ty pondělky: Lpoev.3 Králích, !. po nv. nn tučný čtvrtek, 2. na zelený čtvrtek,
Joeefu,8.14 dnipoSv.Duchu,£pojm6nu
3. na sv. Jnkubn apošt., &. ve čtvrtek po
P. Marie, 5. po svatém Martinu.
sv. Vichra, &. na sv. Frantiska Inv., 6.
Město Nové nad Metují [Neustadt],vý don před Štědrým večerem, týhodni trh
knidý čtvrtek.
roční n dobytčí trhy. !. na sv. Anežku,
2. new. Jiří, 3. ns sv. JmnnPsvlgL
Ilůec (Kornhaus), výroční a trhy na do
na den povýšeni ev. kříže. Týdní trh nn
bytek: l. druhé út. v poste, 2. v ůtery
přízi n obilí každou středu s sobotu.
untoduluí, 3. v útery po nndělustrážci.

Lysá, 1.vpond. po4. ned. poutní,2.v
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mohou po osm dní také trhy ne vlnu 5
Mníšek, 1. na sv. Fabiana : Šeb., 2. na
dob
ev. Joe
3. na sv. Filipa a Jakuba., 4.
dne 2. upne, 6. dne 24. srpna 6. dne Neto Ice, trhy výr., na. koně & dobytek:
24. října.
l. v pond. po Očištov. P. M., 2. na. sv.
Jana K., 3. druhé pond. po Nanebevz.
Most [Brtlx], výroční trhy ne dobytek: !.
v pondělí po Okuli,2. vouterý evetodnění, P. M., 4. na av. Mich., 6. na n.Laqua.
Velké trhy ua koši! : na dob: 1. v út.
3. na ev.Jiljí, 4. v pond. po ev. Burkhardu.
Mšeno, ty středy: !. po Jmenu Ježíš, 2. velikon., 2. v dt. evatodulní. Týdní trhy
na obilí a hovězí dobytek kudd poud.
po sv. Fil. &.Jak., 3. před ev. Václav.,
&. po av. Martinu. Hlavní trhy na koně, Netvořice, trhy výr. : na doh.: 1. 4. den
v březnu, 2. dne 17. květ., 8. dne 27.
na hovězí dobytek a. jiné věci: 1. po
ev. Joe., 2. po Nanebevzetí P. M., 3. v
srpna., 4. dne 16. října.
pond. před Vánocemi. Týdní trh na obilí Neukirchen, l. druhé pond. po Velikou.,
2. v pond. po povýlení IV. Kříže.
pond.
Munclfny (Smečno , I. ten den po Bv. Neuetnpov, 1. ten den po sv. 3 krállch,
Vojtěchu, 2. ten en po ev. Michala.
2. ten den po Hromn., 3. na sv. Marka.
Malenín (Muttemdorí'), dne 24. srpna.. Ev., 4. v pond. po Boi. Těle. Týd. trh
Týdní trh kazdý čtvrt.
každý čtvrt. v postě.
Načeradec (Natecheradetr), trhy výr. : Neveklov. !. dne 3. února, 2. ve stř. před
na. dobytek: !. první dt. v monopostů, květ. nad., 8. v diery nvatodul., 4. dne
4. srpen., 6. dne 29. září. Týdenní trhy
2. v ůtery po květné ned., 3. v útery po
evatodušuích svátcích, 4. ve střed. po ev.
na obilí & plodinnd výrobky každý m6
BIC-.
Jak., 6. ve stř. po Jmeno P. M., 6. na
sv. Tereeii, 7. v ůtery před vánočními Neydelí (Houdek), 1. v pond. před květ.
svátky.
ned., 2. v poud. o sv. Mich., 3. v pond.
před všemi 8
'. Trhy ne dobytek:
Nadějkov [NadějkauL trhy výr. & ne do
bytek: !. v útery po sv. Rudolfu, 2. na. první dt. každého měníte,týdní trh ket
dý pátek.
sv. Štěp.krdle, 3. v pond. př. ev. Teres.,
Nllnburk, výr. & trhy na dobytek: !. ve
&. v poud. po sv. Kateřině.
Náchod, výr. :. trhy ne dobytek (tyto do etř. po sv. 3 králich, 2. v ltředopostí,
poledne): 1. poel. čtvrt. v out!, 2. na
3. ve stř. před Vstoupením Pinč, &. vc
sv. Víta, 8. na ev. Mart. bie Týdní trh
stř. po ev. Janu. K., 5. ve stř. po vyzd—
každý čtvtek.
vižení „. kříže, s. v út. po Šim. &Judě,
Neeevrky [NaaeabergL trhy výroč. a na
7. ve etř. posledniho těhodne před Vi
nocemi.
'
dobytek: 1. ve čtvrtek po Jmeno Ježíš,
2. druhý čtvrtek v poutě, 3. ve čtvrtek Nýrsko (Neuern), ty poud.: !. v třetím
témdní poetním, 2. po Nanebevet. Páně,
po nad. Jubilúte., 4. ve čtvrt. po ev. Jenn
Křtit., 5. ve čtvrt. po sv. BartoL, 6. ve
3. po ev. Jak., 4. po Nar. P. M. Každou
stř. trh na obilí : potrevuí věci. Od 0
čtvrt. po ev. Havin.
Nečtin (Netechetin), výr. trhy na koně lovice postu už do sv. Martina ke! ou
stř. trh na dob.
hově dobytek a na rozličné kremdřské
zboží: 1. ml pond. v postě, 2. vpond.
OlešniceěGieshdbelL
výr. ev.
trhyDuchem,
ty pond.:
). před elikon., 2. před
3.
před Nano vz. P. M., 3. na av. Jak.,4.
v pond. po ev. Mich., 5. v poud. po vřech
po av. Máří Floid., 4. po ev. Bertol., 6.
Svatých.
po ev. Havle. Kaldý čtvrt. trh na příri,
Nehvizdy [Gross-NehwizdL 1. ve čtvrt.
plátno, obilí a. na roeličné kramář-aké
zboží.
po Nela. uv. kříže, 2. druhý čtvrt. po
povýšení av. kříže, oba na vlnu : na Ondřejov, výr. trhy: 1. na av. Blažeje,
2. na sv. Vojtěcha, 3. ne ev. Petronilu,
rozličné kramdřeke zboží, pak na. koně
: hověci dobytek; každý trvá 8 dni.
4. na av. Frant. erat“, 6. na povýlení
Nechanice, trhy výr. a na dobytek: !. v ev. kříže, 6. na. im. a Jud.
pond. před ev. Matějem, 2. v pond. před 0 očno, 1. dne 12. března, 2. na ev.
erka., 3. dne 20, října, 4. na av. Mik.
avatodulními svátky, 3. ve čtvrtek před
Trhy na koně, na hovězí a jiný dob.,
Nanebevz. P. H., 4. v pond. po ev. Vd
pak na krámské : jiné zboží: 1. na
cl., 5. v pond. před první ned. advent.
Obrác'. na víru ev. Pavlu, 2. v pátek př.
Týdní trhy každé úterek na obilí a jiné
zboii.
ev. Jiřím. Trhy na. vlnu e kramářekó
zboží: i. na sv. Petra a Pavla., 2. na
Nepomuk, Výr. trhy ty etředy: l. po Hrmn.,
etěti sv. Jana. Týdní trh na obilí a na
2. po Jubiláte, 8. po av. Janu Křtit., 4.
před uv. Matoušem, 5. po ev. Barb. Tý— kramářaké zboží každý pátek.
dní trhy každou etř. od Hromnic až k Osečná [Osc—hitz),výr. & dobytčí trhy ty
ev. Janu Křtit.
pond.: 1. po Letdre, 2. po ev. Vltu, 3.
Nepomyšl [Pomeísl], výr. trhy: !. v pond. druhé pondělí po Narození P. Marie,
po Reminiscere, 2. na sv. Víta, 3. v
4. v pond. po sv. im. &Jud., 5.v poud.
před ev. Tomášem apoštol. Týdm trh
pond. po cís. posvícení, 4. na av. Mik.
U prvních dvou jumucich odbývati ee každou sob.
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Ostrov [8chlackenwerth], trhy výroční a Pecka (Peckau), výroční, koňské :. do—
na dob.: l. v pond. před ev. Janem K.,
bytčí trhy: 1. v pond. po sv. 8 Krůlích,
2. v pond. před ev. Havlem. Trhy na
2. v pond. po Bv. Duchu. Týhodní trh
každou středu.
dobytek každé druhé poud. v měsících
lednu, únoru, březnu, květnu, červenci, Pečk (Petschkau), 1. v pand. po jmenu
P. Jšzíňe, 2. na sv. Jana Nep., 3. na sv.
erpnu, nůří, lietop. & pros. Trhy týdní
a na obilí každ. etř.

Vavřince, 4. v pond. před ev. Martinem.

Oudllce [Eidlitz], výr. trhy a na dob.: Pelhřimov (Pilgram), ty autorky: l. po
!. ve čtvrt. po ned. Judika, 2. v pond.
po Naroz. P. H., 8. v pond. po ev. Ka
teřině. Týdní trh každý čtvrt. na obilí,

potražu [Unhoecht),
a na palivo.l. ten den po novém
Ouuoš
roce, 2. na ev. Joe., 3. ve stř. po ev.

novém roce, 2. po etředopoetí, 8.poBož.
Tělo, 4. po ev. Bartoloměji, 5. po ev.Ší
menu a Jude. Trhy na dobytek každou
středu postní, ak !. sob. před křížovou
nedělí, 2. v se . před ev. Trojici, 8. v
sob. před eV. Prokopem, 4. v nob. před
povýšením sv. kříže. 'h'hy na koně každé
pond. před výročním treem. Týhodní trh
každou středu a sobotu.

Jiří, 4. ten den po ev. Petru a Pavlu,
5. ve stř. po ev. Frant. Seraf., 6. v pand.
po ev. Murt. Týdní trh každý pátek.
Ooplee (Eipel), 1. v út. po hrom., 2. ' ou Pernink (Biringen), první pond. měsíce
září aneb po svátku Anjela Strace.
terý po lv. Jakub. Vět., 8. v outerý po
svatém Jiljí, 4. v outerý po sv.bíartinn. Petrovice (Peterswnlde), 1. 14 dní před
Hlavní trhy tyto out.: 1. před velikou.,
ev. Janem Nep., 2. v pand. 14 dní před
2. před rvatodnšními svátky, 3. před ev.
rvatohavelnkým posvícením.
Havlem, 4. před vdnocemi. Týdní trh Pllnikou. 1. v oute velikonoční, 2. na
každou stř.
sv. Víta: 3. na sv. imona & Judu.
Písek, 1. ve čtvr. po 3 Králích, 2. pátý
Ousobš
(Pollerakirchen),
1. dne 3. 8.
v mě
síci
oru,
2. dne 29.. července,
dne
čtvrtek v postě, 3. v outerý po ev. Tro—
28. října. Každý poudělek trh na dobytek
jící, 4. na sv. M. Majdalenu, 5. na den
:. obilí.
povýl. ev. kříže, 6. na sv. Alžbětu.
Oneli nad Labem (Aussig), výroční i
8 každým trhem spojen iest prodei koní,
dobytčí trhy ty pondělky: 1. po ev. Fa
hovězího a vepřového dobytka.. Týdní
bianu . Šebutianu, 2. 14 dní před Ve
trhy dob. každé out.., na obilí každou
středu a Bob.
.
likouocí, 3. po ev. Marketě, 4. po ev.
Bartolomčji a 5.
sv. Martinu. Týd. Plšeli. ty pondělky: 1. první v postě, 2.
hhyvouhavp k.
po nanebevr. P. Marie, 3. o povýšení

“usti nad Orlici (Wildenechwert)výra-í

ev. kříže, 4. o všech Bvat ch.
ční trhy . předcházejícími dobytčími: ]. Planá (Planv bobek.kraji), 1. na sv. Tem.
v out. po etředopoetí, 2. na av. Víta, 8.
Ap., 2. v úterý po květné neděli, — 3. v
na svet. Jakuba, 4. po narození Panny
pand. po naoebevstoup. Páně, 4. v pon.
Marie, 5. na ev. Martína. Každou sobotu
po povýě. ev. kříž. V pondělí na dobytek
a v sobotu na obilí.
tr na len, přízi, plštno a vlnu.
Ouě (Auecha), 1. pátou středu poutní, 2. Planá llorni, ]. na sv. Matěje, 2. v den
na sv.JanaKřtitele, 8. na sv. Bartoloměje, sedmi bolesti P. Marie, 8. 1. května, 4.
4. na av. Šimona a Juda.
na sv. Marketu, 5. na sv. Michala. Týh.
Outer' (Neumarkt), 1. voulerý předkvět. trh každý outer-ý.
neděů, 2. ve čtvrtek před ev. Duchem, Plaňany, Trhy výr. a dob.: ]. na av. Fa—
biana a
bastiana, 2. out. evatodušní
8. na sv. Jana Křt., 4. ve čtvrt. před ev.
3. na sv. Vavřince, 3. na sv. Matouše.
Havlem, 5_ v ech. před Ad. : Even.
Každou stř. a pátek týd. trh na dříví atd.
Pacov, !. v pondělí po neděli Kaotate, 2. Planlce,
ty čtvrtk : 1. po Quanim. po 8
na ".Annu, 8. v pondělí před ev.Havlem,
2. do rozeel ní sv. a ost., 3. po po
4. na sv. Barboru. Týhodní trhy od stře
výšení
ev.
kříža po 8 ní, 4. po mt.
dopoetí az do začátku adventu na koně,
Havla, padne-li ev. Havla ve čtvrt., ten
hovězí dobytek, obilí, vlnu atd.
samý den; týhodní trhy: 1. na velký pů
Palm Nová (Neupaka), 1. v outerý po tek, 2. na sv. Tomáše, od Josefa až po
jmenu P. Ježíše, 2. v outerý po neděli
ev. Havlu na. rozličný doh. každou sobotu.
Regata, 8. v onterý po Božím Tele, 4. na
".Vavřince; 5. v outerý po ev. Matoněi. Plzeň
výroční 1.a po
dobytčí
i koň
ské tr(filmu),
y ty pondělky:
Reminiscere,
Každý úterek týhodní trh.
2. po ev. Petru a Pavlu, 3. po ev. Bar—
Pardubice, 1. v pondělí po hromnicích, toloměji, 4. po ev. Martinu. Trh na vlnu
drží se zároveň ! trhem Petro-Pavelekým
2. v pond. v křížovém týdnu, 8. na sv.
Viktorína, 4. v outerý po početí P. Marie.
a trvá plných 8 dní. Týhoduí trhové ve
středu a v sobotu.
Trhy na dobytek: 1. v poud. 8 dní před
oetatky,2. druhý poud. v postě, 3. druhý Plzenec, Výročnía dobytčí trhy ty out.
pend. po velikou., 4. v pond. před ev.Jak.,
]. po hromnicích, 2. po sv. Vojt. 3. po
nanebevzetí Panny Marie, 4. po svatém
5. v pond. př. sv. Havlem. Týdní trhy
Biviín.
na obilí :. potravu každý pátek.
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Počátky, ty pondělky: 1. po jménu Pána Prachatice,

ta čtvrtky: 1. po 51. 3 Krú

Ježíše, 2. v pon. po smrtelné ned., 3. v
lích,
po sv. Jakubu, 3. po sv. lín—
touěi; týh. trhy na dobytek & obilí kal
pondělí po nnnebevetoupení Pinč, 4. po
ev. Frantičku Ber., 6. po početí P. Mar.
dý čtvrtek.
T d. trh kazde pond.
Prčice, výroční a dobytčí trhy: !. v me.
Po úhrady, výroční e. dobytčí trby ty
sopustní pond., 2. v pand. po ev. Vítn,
3. po nnnehevz. P. Marie, 4. na sv. i
ppndělky:
1. po ev.
Josefu, av.2. kříže,
před av.
mona & Judu.
nrketou, 3.
povýlení
4.
na sv. Hevla- adou sobotu týb. trh.
Přelouč., 1. v outerý po neděli Judika,
2. ve středu po Jubilůte, 8. ten den po
Podbořany (f'oderenm), výroční :. dobyt.
navštívení P. Marie, 4. na. den promě
trhy
středy:
1. před
2.
nění Krista Pána, 6. ve středu po svet.
před ty
Petrem
& Pav
em, 3.Velikonocí,
před ev. Ha
Matouei, 6. na sv. Kateř., ?. ve rtředu
vlem, 4. před Vdnoc. Týd. trh každý út.
Podhrndy, Výroční &trhy na koně a o
před sv. Tomášem apoštolem. Trhy na
vězi dobytek: l. v out. po velik., 2. dru
dobytek'. !. ve čtvrtek po pepeleční stř.
hý out. před ev. Bartolomějem 3. v out— 2. na sv. Leodegare; trh na dobytek
každou středu.
po ev. im0nu a Judě.

Podolí bílé (Weíupodol), 1. na. Hromn. Přeštlce,
2. na sv. Filipa 3 Jak., 3. na av. Maří
Majdalenu, 4. na. sv. Václ.

Poleň (Polin), l. na sv. Market., 2. na dně.
Pollcc, !. v pon. po ned. Knntite, 2. na
sv. Prok., 3. na sv. Bernarda.; padnou-lí

l. v pondělí po nanebevetoup.

Páně, 2. po Božím Těle, 3. po ev. Vav
řinci, 4. den, před nv. Kriěp.; týh. trhy
1. na zelený čtvrtek, 2. na sv. Tomáše;
pak od začátku postu až k ev. Martinu
každý čtvrtek.

ale dve. poaled. trhy na sobotu nebo na Přibyslav, !. prv. postní sobotu, 2. třetí
neděli, drží ne v pond. . osmiden. evo
pond. po Velikonod, 3. v pond. po evat.
bodným prodejem kramářek. zboží, koní
Petru a Pavlu, 4. po naromní P. Marie,
& hověz. dobytka. Týhodní trh kadou
5. po sv. Ondřejí.
etl. na plátno, přízi & obilí všeho druhu. Příbram.. 1. v pand. po hromnicícb, 2. po
Velik., 3. na sv. Janu KH., 4. den po sv.
Poučení,
pond. .o vsv.pendčlí
3 Krůlích,
2. Jiljí, 6. ve stř. po sv. Linhartu. Trhy na
třetí p tek1. vv postě,
po ev.
Filipu n Jakubu, 4. na. sv. Jana Křt., 6.
dobytek l. outerý v každém měnící.
na av. Bartoloměje, 6. na sv. imona a Příbram. (v čtu.). 1. dne 23. dubna, 2.
Judu; týhodní trh každý čtvrtek.
v pondělí po ev. Michel. Trhy na dob.
1. první čtvrtek v postě, 2. třetí pond. v
Políčka, l. v pondělí po nv. 3 Krúlích,
2. třetí čtvrtek postní, 3. v outerÝ před poutě, 3. pátý čtvrtek v poutě, 4. na sv.
Jana Kí—t.
ev. Jiřím, 4. ve čtvrt. před ev. Jen. Křt.
5. ve čtvrt. před ev. Bartolomějem, 6. Přibnzy (Fr'ílhhnae), v pond. po sv. Bar
toloměji.
v out. před ev. Šim. &.Jud.
Polna, ty středy l. po ev. Matěji, 2. po Přidali (Priethal), l.. na den sv. Vavřín
ce, 2. v nedělí o sv. Jiří; kazdou stř.
sv. Filipu :. Jakubu, 3. po ev. Vítu, 4.
o sv. Václavu.
týhod. a. dobytč trhy.

Pořič Spok-nů (Brennporičen), 1. na sv. PříchOVIcc, výroční trhy ty pand.: ]. po

Juhil., 2. po ev. Petru v okovech, 3.
Josefa, 2. ve čtvrtek po rv. Duchu, 3. v
pondělí po sv. Bart., 4. v druhé pon— av. Havlem. Týdní trh každý čtvrte
dělí
ev. Martinu.
Přisečnlce (Prieeen), trhy výroční a na
dobytek: l. v pond. před nanebevetoup.
Poetollzloprty (Poetelberg), výroční trhy:
Páně, 2. v pand. po sv. Bartolomějí, 8.
l. v pond. před Velikonocí, 2. v pond.
ve čtv. před poevíc. Týdní trh kaž. sob.
po ev. Trojici, 3 den po nnneebvzetí P.
Marie, 4. na sv. Ondřeje ap.; týhod. trh Proseč, výroční . dob. trhy: [. ' pond.
každou středu.
po bromu., 2. ve čtvrtek po sv. Řehoři,
3. v pond. po sv. Maří Mnjd., 4.v pond.
Poetuplce. 1. ten den po Jménu Ježíš.,
před ev. Terezií, 5. v pond. před svatou
ve čtvrtek po popel. středu, 3. v outerý
Kateřinou.
po květně ned., 4. v pond. po ev. Troj.,
5. ten den před ev. anř , 6. př. Nama. Protivín. 1. na sv. Matěje, 2. na sv. Voj
těcha, 3. na av. Prak., 4. na ev. Havla.
P. H., 7. dne 16. října, 8. dne 20. list.
Trhy na dob. kaldý čtv. od 3 Král-': poči
Praha, 1. o sv. Joe., 2. o sv. Janu Nap.,
3. o ev. Vítu. 4. 0 av. Vúvl., 6. o sv. Mik.
mqlc.
'
Rábí. [. v pátek po ev. Josefu, 2. na svatou
grády“
po 14
v to
Trojici po 8 dní, 8. na sv. Bartoloměje, 4.
dní |: trvá
vyložení
&3dní,
dni nepočítejte
k uložení zboží.)
na svet. Mártina, po 8 dní; týhodm' trh
Týdní trhy na obilí, krupeřekě zbozi
atd. každé út. a sobotu na koňském trhu
každou středu.

a každý čtvrtek na maloetranskčrn nám. Rnbšteln (Rabenetein), 1. druhou středu
po sv. Jiří, 2. ve čtvrtek před nv. Vác
na Vejtoni každý den. Trhy na dobytek
levem.
každé pondělí a čtvrtek od 8 hod. ráno
až do 2 hod. odpoled. Trhy na potravu Radnice. ty pond. Lpo Judika, 2. po na
nebevetoupení Páně, 3. po Boi. Tělo, 4.
a. drobný dobytek každý den.
.
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po naraz. P. Marie, 5. po Lukáši.

Zvlá— Rotdalovlce,

ltul trhy: 1. na zelený čtvrtek, 2. na av.
Tomhle apošt.; trh na dobytek a obilí
každý čtvrtek.
Radom dl, !. na sv. Vojtěcha, 2. na ev.

Eaton e.
Radonice. výroční a trhy na koně a ho
vězí dobytek: !. vpond. po ned. thare,
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dobytek: !. ve čtvrtek po třetí neděli po
3 Král., 2. po Judika, 3. v outer! před
nanebevetp. Pinč, 4. ve čtvrtek po ev.
Marketě, 5. po av. Vavřinci, 6. po ovat.
Havla, ?. po av. Martinu, 8. ve čtvrtek
v suchém témdui před Vánocemi. Týh.
trh každý čtvrtek.

2. na ovat. Bartoloměje, 8. v poud. po av. Rožmberk, 1. na ev. Fabiana a Šebesti
Kateřině.
lna, 2. na av. Volt., 8. v poud. před av.
Václavem; trh na chleb na av. hlikul.,
týhod. trhy katdou sobotu.
sv. Valentina 14. února, !. na av. Víta 15.
června, 3. na sv. Michala 29. září, 4. na Rožmitál (Rosenthal), !. na sv. Filipa a
Jakuba, 2. na sv. Jakuba dne 25. červ.;
dušičky 2. listopadu.

Radoušov (Graber), výrvční trhy: [. na

Rakovnik

(Rakonic), ve čtvrt. po Remi týhodnl trh každou středu.
nis., 2. ve středu 0 Kautlte, 3. na roze Rožmitál, (v Písecku) l. v pon. po Judika,
eliní ev. apoštolu, 4. na av. Ludmilu, 5.
2. na av. Fil. a Jak., 3. v pon. po Bol.
na den sv. Liuharta, 6. v pátek před av.
Tele, 4. na av. Vavř., 5. v poud. před sv.
TOmdče.
Václavem, 6. na Kateřinu. Týd. trh kal.
čtvrtek“
Rataje, 1. v euchč dni před evatý'm Ma
Rumburk, ty pond. 1. po obrdceni avat.
tějem, 2. v pond. řed nar. Pinč.
Ratibořice. 1. v et dopoatl, 2. na svat.
Pavia, 2. po avatodui. nitdch, 3. před
Jakuba; týdul trhy: 1.namuop. pondělí, av. Bartolomějem, 4. po av. Havin; týh.
trh kaldou středu.
2. ve ati-edu po Velkou., 8. na sv. Víta, 4.
na av. imona a Judu.
Rychnov (Eeicheu), !. na av. Bartolom.,
Ročov Ilorni, městya,!. v pond. po uvest. 2. na av. Michala.
P. Mar., 2. vpou. po nanebevz. P. , 3. v R chnov (Reichenau), výroční a trhy ua
oh. ty čtvrt.: 1. před kvčt. ned., 2. před
out. před sv. Hav., &.ve střed. po početí
P. Marie.
Vetoup. Plně, 8. před sv. Janem, 4. po
Rochlice, ty pondělky: !. po velíkonoci, cís. poevic.
2. po ev. Prokopu, 8. po nanehevz. P. il. R chuov Český, l. v pond. po Božím
dle, 2. na avat. Ondřeje; katdd pond.
4. po císařském posvícení. Týdní trh kaz
čtvrt.
týdni trh.
Rokycany, 1. v poud. po ev. Fanatiuu Rychnov Nový (Neureicbeuan), výr-oč.a
dobyt. trhy ty pond.: 1. po hromnicích,
2. po sv. Torpeeu, 3. po av. těpúnu pn
2. po ev. Filipu a Jakubu, 3. před nane
peži, 4. 0 av. Frant. Seraf., 5. po první
neděli ventní.
bevv.. P. M., 4. po av. Martinu; týh. trh
Rokytnice, trhy výroční a na dobytek: každé ond. na plátno, přízi apotr. věci.
edice _?ervenů (Rothřečic), !. na svatého
!. v út. po bromu., 2.17 out. po sv.Jilji,
3. v outerý po Dušičkdch. Poutě: [. na
Jiří, 2. v outerý po nanebevatoupení
avat. Joeefa, 2. ve čtvrtek v oktávu Bo
Plně, 3. na av. M. Majd., 4. na av. Bar
žího Těla; týh. trh každé outerý.
tolorn., 5. na av. im. :. Judn, 6. na av.
Kateřinu. Týdui trh každe out.
Ronov, 1. ve čtvrtek před Velikonocl, 2.
očice Kardašova (Kardašřečic),ty út.
před ev. Duchem, 8. před Viuocemi, a
1. po av. 3 krůlich, 2. po ev. Joa., 3. po
padne-li na ten den řtědrý večer, drží ae
av. Vavřinci, 4. po av. Matoulí, 6. po ev.
trh 0 týden dříve.
Martinu,
6. po ev. Jenn Nep.; trh na
Ronov (Reusing), !. na sv. Filipa a Je
dobytek každý outerrek.
kuba, 2. v pond. po ev. Petru n Pavlu,
Řevnice,
1.
v poud. po av. Matěje, 2. ve
3. v poud. po natoz. P. Marie po 8 dní,
stř. řed Bot. Tělem, 3. ve stř. před nv.
4. na av. Mikuláše, 8 dní.
Hav em.
Roudnice (v LitOmčf-ic.kraji) 1. první Rlčany, 1. ve čtvr. po sv. Matěji, 2. na
čtvrt. v poste, 2. prostřední čtvrt. v po
av. Zikmunda, 3. ve čtvr. po av. Prok., 4.
stě, 3. v pond. po květ. ned., 4. na den
ve čtv. po ev. Bart., 6. vpou. po ev. Václ.,
nalea. av. křik,

5. ve čtvrtek po unne— 6. ve čtv. po sv. Mart., 7. v pon. před Stč
drým ved.; týh. trh katd. aob.
Těle, 7. na av. Maří Majdnlenu, 8. ve Sadská, ty pon. 1. po imeun P. Jež., 2. po
čtvrtek po sv. Jiljí, 9. ve čtvrtek po av.
sV.Janu Křtit., 8. po uvat. Bart., (. po av.
Václavu, 10. ve čtvrtek po av. Mertinu,
Havin; týdn! trh kat. pou.

bevstoupení Pine. 6. v pond. po Boiírn

11. na den sv. Tomue; týhodní trhy Sandnva (Sudan), ty pon. !. po ned. Re
každý pát. & na obilí kat. pátek.
min., 2.pe sv. Duch., 3. 8. pon. po ev. Mich.
Rovensko, výroční a dobytčí trhy: 1. na
Arch., 4. po druhé ned. adventní. Trhy na
av. ti—iKrile, 2. na sv. Josefa, 8. na av.
dob. každé posledni out. od měsíce ún.
Vojtěcha., 4. na sv. Vitn., 5. na sv. Mich.
až vsaůně do listopadu, a padne-ii na
6. na sv. Martina. Týdní trhy na obilía
některý ten den svitek, tedy -v následu
jiné zboží kaldý out. a pát.
jící robotu; týh. trh na obilí každé pon.
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Sázava, výroč. a dob. trhy ty autorky: LI
před sv. Joe., 2. před sv. Ant. Pad., 8. po
nauebevl. P. Mane.
Seč, vína trhy nakoueihověa. dob.e8 den.
svobodou: 1. ve čtvrtek po av. Vítu, 2. v
pond. po sv. Jiljí, 3. na sv. Mart. biek.
Na obilí., vafivo, vlnu a přízi: 1. v out.
v post., 2. v out. před otředopoet., 3. v
out. po Judika.
Sedlec., 1. v pon. o jmenu P. Jež., 2. ve
čtvrtek ' av.
go!-i, 3. na sv. Jiří, 4.
poeledn svitek avatoduěni, 6. na Pia pa
peže, 6. ve čtvrtek po av. Anně, 7. na
sv. Michala arch., 8. na Alžbětu. Mimo
to výr. trhy na velký pátek a ten den
před štědrým večerem dnem bez dob.
Týdenní trhy každou eobotu.
Sodllcc, 1. ve stř. po čtvrté post. ned., 2.
v pond. po nejsvětější Trojici, 3. ve stř.
po uavihv. P. Marie, 4. na sv. Bartol.,
6. na cvat. Michala, 6. na ovat. Martina
biskupa.
.
Sedlčany, 1. ve stř. v etfedopoati, 2. ve
stř. před Velkou., 3. ve středu před av.
Duch., 4. den po ev. Petry a Pavlu, 6.
na sv. Jiljí, 6. ve stř. před av. Havlem,
7. na av. Martinem. ve stř. před Vánoc.
Na 2., 3. a 8. jarmark trh na dobytek ;
kramal'eké zboží. Připadne-li některý z

4. na av. Lucii. Trhy na koně a na dob:
1. na den Karla Velík„ 2. první úter. v
poste, 3. v pátek před květu. ued. 4. na
den Proměnění P., 5. na av. Mart. biak.
6. na sv. Lucii.
Slaný (Schlau), 1. na den sv. Fil. 8.Jak.,
2. na sv. Matouše po 8 dni, 3. na Obč
tov. P. M. Trhy na dobytek: ]. druhé
pond. v poště, 2. na Proměnění Pánů.
Slavětín, 1. v út. před květnou ned., 2.
ve středu před sv. Ignácem, 3. ve etl-.
řed av. VácL, 4. ve stř. po Obětov. P.

ne.

Slavkov [Sohlaggenwald], 1. první pond.
po Septuagesima, 2. v ud. po Jmeuu
P. M. Trh na dobytek vždy 2. poud. v
každém měsíci.
Smržovka [Morchemtern]. Jarmarky ty
poud.: 1. před ev. Joa., 2. po ev. Marku,
3. po av. Markétě, 4. po všech Svatých,

každou stř. týdní trh na obilí a jiné
prodejnosti.
Smidary, 1. v útery po ev. Dorotě, 2. v
pond. po ev. Stanislav., 3. na av. Jak.
atari., 4. ve čtvrt. po Nan-oz. P. M., 6.

na sv. Lnkue. Trh na obilí každou
sobotu.
Smiřice. Jarmark-y ]. ve stř. po Hromu.,
2. ve stř. před sv. Jiřím, 3. ve stř. po
Navštiv. P. M., 4. po ev. Matouii Ev..

těchto jarmarkd na svitek, pátek anebo 5. ve stř. před 1. ned. advent. Týd. trh
každou atř.
eebotu, odbývá se v pond. na to. Tý
hod. trh každntř., tak nazvaná kocauda, Soběslav. Jarmarky: [. v poud. po Obr.
totiž trhy na len a plátno: 1. osm dnl.
sv. Pavla, 2. v pond. před. ev. Duchem
před Petro- a Favelekým jarmarkem, 2.
3. v poud. po povýů. av. kříže, 4. 'to
osm dní před Martinským.
pand. před ev. Kateřinou. To dopoledne
Sedlo Staré [AlteattelL !. v út. po ev. je vždy trh na dob. Týdenní trhy na

dob. od sv. Matěje až do ev. Havl. každý
Janu Nep., 2. v poud. po ev. Vdcl., 3. ve
čtvrt.
stř. před ev. Mart.
Semily, 1. v poud. etředopoetní, 2. čtvrtý Sobotka, 1. po sv. 3 králích, 2 v ůtery
velikou., 3. na av. um Majd., 4. na av.
čtvrtek po Velikou., 3. v poud. před ev.
Bartolom., 6. na av. Mich., 6. na av.
Janem K., 4. v pond. po ev. Jiljí, 5. v
Kateř. Týduí trh každou eob.
poud. po av. Havle, 6. na av. Ondřeje.
Trhy na len: L června, 2. listopadu, 2. Solnice, výr. a dob. trhy 1. maeop.pond.,
2. na sv Jana Křtit., 3. na sv. Jiljí, 4.
produce. Týdní trh každý pát. '
na sv. Šim. a Jnd. Týdní trh každé
Senožaty,
1. av.
na av.
Háta, 2.4. na
Voj
těcha, . na
Matouše,
dnesv.15.
ll
pondělí.
etopadu, 5. dne 27. pros. Trh na dobyt. Sovinka, iarmarky. !. v út. před Hromu.
každý pátek.
2.v út. před ev. Váni. Týduí trh na
Sezemice, trky výr. a na dobytek ]. ve obilí a dob. každý čtvrtek..
čtvrt. po Jmeuu Ježíš, 2. ve "stř. před Stadice, 1. ve čtvrt. po sv.Jauu Nep., 2.
vůtery po Pod. P. Marie.
květ. ned., 8. v út. po ev. Troj., 4. na
av. Bar-toi., 5. na av. Šim. a Jndu. Týd. Staňkov, ]. v dtery po Novém roce, 2.
trh každý čtvrt.
v útery po ev. Frant. Seraf. Týdui trh
každé pond.
Skalice, 1. na av. Matěje, 2. na sv. Jana
Nep., 3. na sv. Vavř., 4. v pond. před Stárkov. [Starkstadt], trhy výr. :. ua dob.
ev. Kateř.
1. první pond. v pouto, 2. v pond. před
ev. Duchem, 3. v poud. po ev. Vol-čile;
připadne-li av. Voršily ua pond., odbývá.

Skalice Česka, [Bóhmiech- oder Gross..
SkalitzL trhy výr. a sice dopoledne na
dobytek, odpoledne na obyčejně jarmar

ae jarm. na den sv. Voršily, trh ale na
dobyt. příštího dne. Každý pátek trh na
kovó zboží a věci, ty středy: !. před
Hmmm., 2. po sv. Fil. a Jak., 3. po ev.
přízi a plátno.
Vavř., 4. před všemi Svat. Týdní trh Sindy [StaabL jarm.: i. ve čtvrtek po
Hromu., .2. na sv. Jiří, 3. ve stř. po sv.
každé ůt. na obilí, přízi a potravu.
Mich., 4. v út. před svatomartinakým
Skuteč (Skutnch), 1. první út. v portů, 2.
trhem Plzeňským.
v út. avatodušní, 3. na povýš. ev. kříže,
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Strakonlce,
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1. dne 8. ledna, 2. ve čtvrt.

(Schweinic),
1. dont-(posv.
2. v neděli
po nanebevze
Panny Trojici,
Marie.
po etředopoatí, 3. v ůtery před Nanebe— Sviny
Padne-li na ten den trh v Lišově, drží
vstoupení Páně, 4. v úterý před av. M.
se o osm dní dříve, 3. na av. Frantilka
Majd., 5. v ůtery před Narození P. M.,

6. na sv. Šim. a Judu. Každou stř. trh
Seraňnnkěho.
na dobytek, ve čtvrt. a v sob. týdní trh Svojanov, výroční a dobytčí trhy, !. v út.
na obilí a věci potravní.
mu0p., 2. v out. před květ. neděli, 3.
ve středu řed Nanebevnt Páně, 4. na
Strašecí Nové (Nenatraschítz),!. ve čtvrt
před květnou ned.. 2. v útery před Na.
sv. M. Maj onu, 6. ve čtvrtek před sv.
Tomášem.
nebevatoupením Páně, 8. ve čtvrtek před
Navštiv. P. M., 4. v pond. před anděl. Svratka, !. v pond. po ev. Feb. 0.Šebest.,
?. v pon. po velik., 3. na sv. Prokopa, 4.
etrúýce, 5. v pond. před sv. Havlem, 6:
na av. Barboru. Každý čtvrtek trh na _ ve středu po ev. Martinu.
obilí a jiné zboží.
Senbnch. ). v pondělí po nedělí Kantáte
Strašov, l. na sv. Jiljí, 2. na av. Mart. 2. v pon. po vě. Svat.; trhy na dobytek
Stráž [NeuetadtlL !. čtvrtě pond. po Ve kazdý první čtvrtek v měnící.
líkon., 2. v pond. před ev. Janem Křtit. Senbnch, !. v pond.po první neděli veliko
8. v pond. po anděli stráž., 4. na sv.
noční, 2. v outerý před sv. Jan. Křtit, 3.
Kateř., 5. v pond. před 16. říjnem. Trh
v pond. po jmenu P. M., 4. v outerý po
nn dob. každé út.
věech Svatých.
'
Stráž [Platz], 1. v pond. po mrtelné ne— enfeld. l. v pond. před rv. Bart., 2. v
děli, 2. ve čtvrtek po Božím Tele, 3. na
pond. po sv. Martina bisk. Každý čtvrt.
sv. Bartolom., 4. na sv. anii. Trh týd.
v měsíci trh na koně a na dobytek.
kazde pond.
enllnd, 1.druhů pond. před uv.Jan. Kftit.,
Slrnžov [Droean],jamnrky ty čtvrtky: !.
2. v pond. před první adventní nedělí.
8. po ev. Skvorec, výroční a dobytčí trhy: ty
out.: 1. před Velikonocí, 2. před ev.
HavL 8. před Vánoci.
po Novém roce, 2. druhé pond. v postě,
3. čtvrtě pond. po Velikou., 4. v pond. Šluknov (Schlukenan), ty pon. 1. po ne
děli Oknli, 2. po nanebevntonpení P., 8.
po 302. Tělo, 5. na sv. Jiljí, 6. na sv.
po sv. Vavřinci, 4. po sv. Matonůi; pa
Havla, 7. ten den po nv. Ondř. Trhy na
dne-li
sv Vavřince neb Matouše v pond.
dob. od 1. května až (13 81. října každé
drží se trh ten namý den; týh. trhy každý
pondělí.
čtvr.,
na
zelený ětvr. a ve čtvr. v adv.
Střibro [híieaLtrhy výr. a na dob.: Lv
po ev. Matěji, 2. po sv. Jiří,

Jak, 4. po sv. Martinu.
Stremílov [TremleeLjarmarky: 1. ten den

přichúnívají cizí kramáři.
úlery po Poě. P. M., 2..třetí pond. po
Velikon., 3. v pond. po sv. Vavř., 4. v Štěkeň (Stecken), 1. onterý po lní neděli
v postě, 2.v ont. předsv. Jiljí, 3. na ev.Teklu.
pond. po sv. Frant. Seraf.

St ropnloe (Strobnitz),1.5. ún., 2. na evatod. Štěpánov,

1. dne 31. března, 2. na sv.
on!., 3. 6. listop. každý out. trh na dob.
Bartoloměje, 8.v onterý před ev. Havlem ;
Připadne-li 1. neb 3. jarmark v nobotu
trhy na věeliký dobytek po celý půst
odbýv. se oba jarm. nejbližší všední den. ' každou středu.

Strunkovice,

!. v pand. po nejsvětějbí Stětí (We tldtl), výroční trhy na dobytek:

Trojici, 2. na sv. Vavřince, 8. na sv.

Frantilka Bet.; týhodní trhy vždy v out.
Sukdol, 1. v out. před ev. Havlem, 2. v

1. druh čtvrtek po Velikonoci, 2. ve
čtv. před ev. Vavřincem, 8. ve čtvrt. před
nv. Havl., 4. ve čtv. po poč. P. Mar. Týd.

outerý před nv. Tomášem apošt.
trh každý čtvrtek.
Suniperk (Sonnenberg), 1. dne 1. května, Švarcental, výroč. a trhy na koně a do—
2. na av. Mic. a.
oytek: 1. v pond. po jmenu Ježíše, 2.
Sapi Ilora (Gdenberg), výroční a trhy dne 8. května, připadne-li svitek, tedy v
na dob. ty pond.: !. po hromu„ 2. po 2.
outerý, a padne-li 8. května v pondělí
ned. po velikou., 8. po natě Mnrketě,4
0 týden později, 8. v pon. po ev. Bart.,
po ev. Matonbi, 5. po obětování Panny
padne-li ev. Bart. na pond., tedy příští
Marie; hlavní trh týhodní v pond. po _ pondělí.
cín. posvícení.
Svlhov, l. v hond. po Hromn., 2. po ne—
Sušice (Schuttenhoíen), !. v pond. po 3
dělí Litare, 3. na sv. Víta, 4. v pondělí
Kr

ch, 2. v onterý evatodnňní, 3. nasv— po nv. Václavu, 5. v pondl po ev. Lucii,
Rocha, 4. na sv. Františka Ser., 6. čtvrtě
každou středu týhodní trh.
pond. v pDItě. Trhy na dob. od květně Tábor, 1. na sv. Rehoře, 2. na sv. Urba
neděle az do rv. Martína každý pondělek
na, 3. v pond. po Nanebevz. P. Marie,
trh na _obili kazdý pondělí a pitek po
4. na sv. Havla, &. na sv. Ondřeje; pa
celý rok.
dne-li některý : těchto trhů na sobotu
Svčllů 1. v outerý týd. po sv. 3 Králíci), 2
aneb jiný židouký svátek, drží se příští
na sv. Vojtěcha, 8. na sv. Bartoloměje
středu; padne-li nn ned. neb křesťanský
4. na sv. Michala.
svátek, tedy v nejprv příští den. Kazd.
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středu a sobotu jsou trhy týhodni, každ. Třebová Česká [Bdhmisch-Trůbaul,l.na
sv. Matěje, 2. v utery po Vstoupení P.,
utředu na hovězí & vepřový dobytek.
Tachov čili Dřevůov (Tachau), 1. v pon. 3. na sv. Vavř., 4. na sv. Matouše; před
jarmarkem trh na. rozličuý dobytek. Trh
po jménu P. Ježíše, 2. po květ. ned., 3.
na ohilíkaždý čtvrt.
v pond. po _Božím Tele; trhy týdní kaz.
středu a pátek.
Teplá (Tepl), trhy na koně a jiný doh.: Trmice (Tilrmítz), !. v utery po Velikou.

2. v pond. po ROgdte. 8. v pondělí po
ve středu 1. před hromnicemi, 2. před
sv. Mich., 4. v pondělí po Početí Panny
Volk„ 3. po Iubilnte, 4. po sv. Kilianu,
Marie.
5. na sv. Jiljí, 6. ve středu před chatek.
posvícen., 7. ve středu před Vánoci; trh Trutnov ['Prauteuaul, trhy výroč.: 1. na
na obilí každou středu.
Obrác. sv. Pavlu, 2. na sv. Jas., spolu
Teplice (Teplic), ty pon. !. po sv. 3 Krall., trh na koně a na dob., 3. ve čtvrtek
před sv. Duchem, 4. na. sv. Jak., 5. na
2. po sv. anu m, 3. po sv. Jiljí, 4. po
sv. Mich., 6. na. sv. Alžbětu s trhem na
ev. Havlu; hlavní týhodní trhy v outerý
kaně a na dob. Kyto výroční trhy spolu
každého téhodne a.týdm' trhy každodenně.
na. dobytek odbývají se vyjma svatodu
První hlavni týhodní trh v každém měs.
je spolu trh na dohyteb.
ční jarmark, toliko na svátky v pond.
připadající, připadá-li však některý z
Teplice (Weckelsdorf),ty out. 1. po jmdn.P.
těchto svitků na jiný den v týhodnu,
Ježíše, 2. po nanhbevstoup. Páně, 3. po ne
i'eloži se trhy na příští pond. Případ!
ncbevzt. P. Mar., 4. po všech Svat.; týhod.
trhy kai. outerý na plátno, přízi a. len.
iby sv. Josefský trh na koně v etejný
den s Chrudimským, tedy se odbývá.
Ten-zin (Theresieustadt), 1. druhý čtvrt.
Trutnovský v pond. před tím. Trhy týcl.
po Jmenu Jet., 2. první pon. po velikou.,
na plátno, přízi a na obilí každé pond.
3. ve čtvrtek po sv. Petru a. Pavlu., 4. v
a čtvrt.
pon. po sv. Včelavu.

Tejn Horšův (Bischofsteinic), 1. v out. Turnov,
před hromnicemi, 2. v out. před sv. Pe
trem a Pavl., 3. v out. o povýšení sv.
Kříže; ty'hod. trh na ob“ každou sobotu
po celý rok.

1. druhou středu po sv. 3 král.,

2 ve stř. po středopostí, 3. ve středu
před sv. Janem Křtlt., 4. ve středu po
sv. Jiljí, 5. ve středu po svátostech, 6.
ve středu před Pramen. Pána Krista, 7.
ve středu před všemi Bvetými.

Tejn nad Vltavou (Moldautein). Výroč.
trhy v ty čtvrtky: ]. řed Jmenem Jež.
2. po svatém Josefu p mu, 3. po sv. Tuškov neb Touškovo,

trhy výr. & lm

(Hrachovteinic), 1. na

dob.: 1. druh čtvrt. po Velikon., 2. ve
čtvrt. po Božnm Tčle, 3. ve čtvrtek po
sv. Frant. Seraf., 4. v pond. po Poč. P.
Marie.

Duchu, 4. ve čtvrt. po Nai-oz. P. M., 6.
ve čtvrt. po sv. Martinu, 6. ve čtvrtek
před Vánoc., 2. 3. a 4. trh jest spolu trh

4. v ponb. po sv. Jana Křt., &. v útery
po sv Bartolom., B. v pond. po sv. Vi
davu, 7. v útery po BV. Mart.

Btanisl., 4. po sv Víta, 5. po sv. Je
kubu, 6. po sv. Mntouěi, 7. po sv. Ka
teříně.

Te nec Hrochův

co sv. Matěje, 2. ve čtvrt čtvrtého tó
Panenský [JungferteinitsL 1. v
hodne po velikou., 8. na sv. Jana Křtit. Týnec
ponděli před Očiltov. P. M, 2. v pond.
4. ten den po sv. Mich., &. na sv. To
po sv. Jiří 8. v ůtery před Narození P.
máše. Trhy ns. dob. při druhém jarmar
Marie.
ku tentýž den, při 4 ostatních den před
tím.
Týnec nad Labem [Elbeteinitz], !. v
Touietm ['I'heiseing], !. ač zelený čtv-rt., pond. po sv. 3 králtch, 2. v pondělí po
květné ned., 3. v pand. po sv. Duchu,
2. dne 1. května., 3. druhé pond. po sv.

na dobyt Týdnf. trh každý čtvrt.
trhy výr., pak na doh. dopoledne
[Hohenbruck], 1. ve stř. Týulštó,
!. v pond. po nejsv. Trojici, 2. na sv.
po Obrdc. sv. Pavla, 2. na den Promě
Luk..
8.
na sv. Vavř., 4. na sv. Tomáše.
nění Pána Krista, 3. na. sv. Kateřinu, 4.
Velký týdni trh v ponděli po květně
na sv. Kosma & Damiána, [27. min]. Za
ned.
Týhodní
trh každé pand.
každého jarmarku se odbývá před pole
dnem trh na dobytek. Týdm' trh každý Utvlna [Uitwa], ]. v pond. po sv. Víta,
čtvrtek.
'
2. v poud. po sv. Mich.
Třebešice. 1. v sobotu po středopostí. 2. Valeč [WaltschL výr. trhy na dobytek:
v oktávu sv. Petra a. Pavla, 3. na. sv.
1. ve středu po sv. 3 králů, 2. v útery
Frant. Seraf.
přcd sv. Jil-fm, 3. ve střed. před sv. Ant.
Třebnlce, trhy výroční a na dob.: l. ten
Pad.,
4. ve středu po sv. Václ.
den po Hromu., 2. na sv. Jiří, 3. na sv.
Vamberk, !. pátý čtvrtek v poutě, 2. na
Jak , 4. ten den po všech Svet.
ev. Annu, 3. na. sv. Frant. Seraf., 4. na
Třeboň [\Vittingauj, 1. na ev. Fil. &Jak.,
2. na sv. Jiljí, 8. ne. sv. To
upo
sv. Berbera. Týdní trhy na dobytek,
štola.
vlnu s. přízi každé poud.

Třebechovice
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Vnrtenberk.

trhy výroční a. na dobytekz!

Jiljí, 5. na masopustní poml., b. na Du
ňiůky, ?. v 2. uud. před Nuer.. Palič.
Týdní trhy ke" ou aobotu.

l. v poud. 14 dní po Velikou., 2. v pund.
po rozeslání ev. apošt.., 3. v pond. před
sv. Havlem, 4. v oud po sv. MartinH \'llnviee Dolni (Unter-Weida). l. na
Obrnic. sv. Pavla 2. v ned. po sv. Jauu
Týdui trhy ty stř y: 1. před Velikou.,
'Křt. Týdui trh kazdý čtvrt.
2. před Vánocemi.

.

Vary Karlovy (Karlebad),viz Karlovy
Vaha,
]. na av. Jos.. 2. v utery svato
nlušni, 3. v pond. po ev. Havin.

Vellmrllce. 1. na. zelený čtvrt., 2. ve
čtvrt. po Nauebevstoup. Páně, 3 na evi
tek Maří Mejdaleny, 4. ten den po Du
šác'lních.,l.vpou. (! o zjevení sv.
Veve

Vodňnny, trhy výr na koně |. dobytek:
1. třetí út. v potiz, 2. v útery před sr.
Janem Ne ll! , 3. na den rozeslání ev.

apoštolů,

ten den po Nuozeni P. H.,

5. na. sv. Barb. Velke trhy týhodní a. na

dobytek: !. druhé út

0 Jmeuu Je

žíš, 2. druhe úter. po e on., 8. v út.
řed sv. Havlem. Trh na obilí & potravu

ut.
Mich.,
2. veqetředn po ev. $etrn & Pavlu, 9. ve
Vojnův
Městec,
].
druhou
středu trhy
3 krÉ.'ch,:. dobytčí:
2. ve .etř.
středu po sv. Bartolom., 4. na av. im.
před ned. Jndíllí, 3. ve středu před av.
& Jedu. 5. rvní úter. v poste. Knždý
čtvrt.v ty'ho í trh.
Bartolom.,al4l.
na. sv.
:. Judmd
W em,
!. ve' čtvrt.
ře k včt.
Vernerlce (Werustadtl), trhy výr. a na. \'oln
nedryzř na av. ldiknlááe.
P
dobytek: !. na sv. Vojtěcha, 2. v pátek
po sv. Markétě, 8. na sv. Oudř, 4. v Volyně (Wolin), l. v poud, po Obrác. sv.
udělí před av. Havlem. Týdní trh kaž
é úter.
Pavla
víru, 8.2.v vpoud.
pondeli
Nanebe
vstonp.naPáně,
po Iso
nnebevzetí
Veseli mul Lužnlei (Weselyob der Luž P. N., 4. v poud. po všech Svat 'ch. První
nitz). vyr. trhy: 1. v středo ostí, 2. ve
a druhý trvají 9 dní, třetí 8 ní & čtvr
stí-edu m Nanebevstoupení
dně, 3. na.
tý 3podni.
enní
kil-Ždšprí
sv. Pro '., 4, ve středu
sv. Frant.
tek
celýObilní
roll. rhy
na trhy
hovězí
do ytck
Seraf. Trh na vlnu: 1. ve čtvrtek po
každý pátek od dočátku postu až do
sv. Fil. & nk., 2. ve 15th po sv. Jiljí.
všech Svatých. Trhy na.prasata a drůbež
Trhy na dobytek od Velikou. až 1: av.
každý út. po celý rok.
Duchu každý čtvrtek.
Votice, !. ve čtvrt. před květuuu ned.. 2.
Veseli Vysoké nad Cidlinou(Hochwesely). ve středu v křílovéru týdnu. 3. ten den
1. na sv. Matěje, na zboží | dob k, 2.
po Navštiv. P. M., 4. na sv. Vavř., 5.
ten den po Naroz. P. M., 6. na sv. Fr.
na sv. Vojtěcha na plátno : př ivo, 3.
DB sv. Jana Kit., na zboží & dobytek.
Seraf , 7. na sv. Petra. z Alkauttíry, 8.
na sv. Tomáše apošt.
4. v útery po ev. anř„ na zboží n do
bytek, 5. na sv. Mich., 6. na. ev. Mart., Vožice mladá (Jungwoechitzl, trhy výr.
na plátno :.
"vo.
na dob. a. rozličné zboži: ]. v útery po
“'ey'prly
( ei ert), 1. v pond. po Bož. sv. Petru : Pavlu, 2. v litery po dvě—
stovlíní P. M., 3. v úter po sv. Vojtě
Tělo, 2. v
udílí po 16. červenci, 8. v
vstou Punč,
sond.
po aroz. P. M. Týhodni trh kaž
ou středu.
chu,
4. v úteršopo
5.
v útcry
po
zimNane
Tel.:, 6. v utery po
VIIčmIce (Willomitzl, l. v poud. po sv.

Nanebevzetí P. N., 7. v utery posv. hh
touši, 8. v utery
sv. Linhartn.
1. pl_vničtvrt. \! postě, Vrnnň, !. den 21. řezna, 2. na sv. Jana
evatodušnieh svátcích,
Kítítel., 3. druhý den po ev. Matouši.

Jiří, 2. v poud. před sv. Havlem.

\'llimov, jen:.:
2. ve čt

3. na. sv. Vavřmc., 4. ve čtvrtek po sv.

Martinu.
\'llštcln, !. v pondělí 0 ev. Janu Křt..

Menší trhy 1. ve čtvrt.
sv. Filip. a
Jnk., 2. ten den po ev. Eutel.. 3. ve
čtvrt. před ev. Luk., 4. ve čtvrt. po sv.

Barboře.
2. v pand. o sv. Mic . Dobytči trhy:
!. středu v řezuu. dubnu, máji, červnu, \'rnyl (Freiheit), !. v litery po přenelcuí
cervenci, :; nu, září. říjnu.
ev. Vúoslava 9. híezueJ. 2. v útcr po
\'llnbcrk (\?interberg). l. na sv. Prok., Božím Tele, . v út. po Nerez. P. ll., 4.
2. na. sv. Hnrtol., 3. ve čtv. o sv. Mart.
první ůtcry_v advouté.

Vlachovo
(Wiillischbir
_ hou sti-eduBřezí
v poště,
2. ve stř2:2,
u 1.0dru
sv.

\'rch

ev. Sebastián.

[Sebastiana-beim,

L v pon. po sv. Troj., 2. první poud. po
ned. po sv.
vln.
Vrchlabí [HohenelheL l. v pondělí po—
ev.
4. ve středu
sv. Mík.,
denní
lhůtou.poVelké
týduívid;
tr y stuosmi
stř.
Matěji, 2. v pond. před sv. Fil. & Jak.,
řcd Velikon., Letnicemi & Vanoccml.
3.
po Týdni
ev. Vevř.,
v pond.
po
'ýdni trh na obilí, hovězí a. vepřový do
sv vKpond.
ateřině.
trhy 4.
každou
sob. ua
rozličné obilí a. vnfivo.
.
bytek každou středu. ,:
\lnáim, L \; womlélipred Velikou , 2. to \ruulek [Rudig], trhy výr. 8. na dobyt.:
utery před anebevatoup. Punč, 3. v pon
1. ve středu před kvčtuou neděli, 2. ve
dělí před sv. Duchem, 4. v sob. po ev.
615er po sv. Janu lift., 3. ve čtvrt. po
Apoliuáři. 3. ve středu po ev. Liamile,

160

Výroční trhu“ v Čechách.

3. na pode. u. kříže, !. ' litery před
sv. Bartolom., 4. ve čtvrtek před Poč.
Vaínoccluí.
P. Marie.
Všeruby [Wscherau], l. na sv. Blažeje po Žamberk [Scuftenberg], jarmarky & do
bytčí trhy v poud.: 1. před Očišťováním
8 dní, 2. na sv. Fil. & Jak. po osm dní,
3. na av. Markétu, 4. na sv. Mich. po 8
P. M., 2. před P. M. ančžnou, 3. před
dní, 5. na sv. Mikuláše.
av. Havlem. Hlavní týdní trhy na koně,
Všeruby

[Neumarkt , jarmarky: 1. ve

čtvrtek po neděli

ntáte, 2. ve čtvrtek

dobyltek
& všechno
ty poud.:
!.
ř elikon.,
2 předzboží
sv. Duchem,
8. př.
ánoc. Trhy na obilí každé ponděli :.

go Božím Tele. Trh na dob. & obilí kaž— čtvrtek.
a
oc h s tadtl , trh vy roč.: 1.
 Žandov, 1. v pond. po Jmeuu Ježíš, 2.
v “0-0
0“ Ěřřcfřř'
třetí pond. v postí!1 3. v pond. po av.
Ši
pondeli ovVelikou.,
Velikou.,
poud. o%.
sv.páté
Pro p'..„Ho
4. v

Antonínu,
před sv.každou
Václ.
Ty'duí trh 4.nav opondělí
ili & potravu

sobotu.
Konal.
po Nuroz.
P. 6. , v 5. pood.
v pond.
'íuíebevzetí
P. M.,
o po
v.
im. : Judě, 7. v poud. o sv. gui-bor. anec [SaazL ja:-marky: l. v poud. před

zjlní

trhy na obilí a vše i'ukou zelení

nu a. kramářské zbotí

kaz ou sobotu &

litery.
Záblatí [SablatL ve středu po Hromn.

Zahrádka Trhová,

!. ve čtvrt. o stře

Ohrác. sv. Pavla, 2. ve čtvrtek po nei.
Okuli : trhem un dobyt„ 3. v ondělí
před
sv.6. Duchem,
v pond.
přa' každý
Nato.
. M..
v pond. 4.
před
av. Kotel.,
čtvrtek v měsících víří, říjnu, listopadu
a prosinci trh na chmel, od 15. do 31.
října. každý všední den [co hlavní trh).

dopostí, 2. na sv. Víta, 8. v pon . po sv.
Bartolom.,
na sv. Havla, 5. na av.
Ondí'. Každé út. trh na obilí.
Žebrák, 1. ve čtvrt po Jmenu Ježiš. 2. v
út. svatodušni, 3. v pond.
sv. Vavř.,
Zákupy [ReichstodtL Týhodni trh se od
byvu ve středu.
4. na !.sv.v Šhmka
z 2.
ii kramář—
ské:
páte Judu.vNa
řad ánoc.,
v pátek
Zrna—muky. jarmurky & trhy na dobytek:
!. v poud po Hromlf., 2. v pond. o sv. _ před květnon nex
Fil. & Jak., 3. ve středu po sv. rok., Zelezuice [EisenstadtlL 1. ve středu po
4. v poud. o Nanebovuti P. M., 5. ve
Jmeno
Ježíš, po
2. ve
stř. $). sv.
Nap.,3
3. ve středu
Naroz.
M.,Janu
všecky
sti'. po av. zici., 6. ve středu po všech
jarmark na rozličné hamiřuké & ob
Svat. Týdni trh každou stř.
Zbirov. 1. v litery velikou., 2. na sv. Bar
chodní é zboží u. všecky druhy dobytka.
tolouí., 3. na sv. Katoř.
_ Kužd. stí'. trh na obilí.

Zíble [Scheles], 1. v út. po av. Jiří,2. '
Zbraslav
!. vepěst..
stř. po3.Hromu.,
út. po sv. Vacl.
:. v p_.uFónígsaall,
. po sv. Jos.
ve stř.
Zii-et (Schutz), 1. v út. před av. Filip. 5

po sv. Janu
Neg.,. 4.o vJmenu
pand. P.poM..
sv.Jak.
apošt.,
5. v pon
6. v
Jak., 2. v útery po ov. Bartoloměji.
poud. po sv. Rafae u.
Žirovnice [Scrowitz], trhy vy'r. & na do
Zbraslavice, jarnnarky: 1. v ůtery po byt.: 1. v pond. po sv. 3 kral., 2. v pon
Hromo.. 2. v út. po nod. Judika, trvá 8
Fil. na&dobyt.
Jak., každých
3. v poud.
14 o sv.
od
dni, 3. v út. 0 sv. ij.,
4. v útery po poiljísv.'l'rhy
druhého ponděli po sv. Matěji a.: do IV.
Navštiv. P.
., 5. v pond. po sv. Vaví'.,

Havla.
6. v út. po sv. Vch, 7. na sv. Katar.,
do 8 dní, 8. na sv. Tomáše. Trhy týd. leellce,
výr. & spolu dobytčí trh : 1. ve
a na dobyt. každé út.
středu před sv. Jiřím, 2. na av. itn, 3.
Zdislav-íce, jarmila-kyna rozličné kramář
v pand. po Narození P. M., 4. \!
nd.
ské zboží 3 dob.: 1..ve čtvrt. př. Hromn.,
po všech Svat. Každý trvá 8 dni. ýduí
2. ve čtvrt. v polovici postu, 3. ve čtvrt
trh na obilí každou středu.
sv. 3 král.,
po Nalez. sv. kříže, 4. ten den př. Boi. Žleby [Schleb], 1. ten den
2. ten den po Navštívení . M., 3. ten
'ělem, 5.povyi.
ve čtvrt.
sv. Mark.,d6.
ve
čtvrt.
sv. "e,.7.
ten co po
den
po
všech
Svat.
Týdní
trh
ten den
sv. Bag?
před všemi Svat.
Zlonice, !. v pond. prvního týdnu v o

etč, na vařívo, ryby, víno, obilí & roz íč Žlutice [Luditz], trhy vyr. & dobyt.: ].
ve čtvrt. před květ. ned., 2. ve stř. řed
né kmmářské zboží, 2. na sv. Vojtěcha.,
3. na sv. Ondř. na rozličné kupecké & Vatoup. Páně, 3. v pond. před av.
tol.,
. na. av. Ším. & Judu, 5. druhý:
kramář-aké zboží, 4. na den Nanebevz.
čtvrt v adveutě. Každou středu týhodní
P. M., na koně, hovězí &jin ' dob., na.
trh obilní & každý měsíc trh na. dobyt.
máslo, vlnu a kramiífake : zi. Oba

hlavní jarmar , 2. s 3., trvají 8 dní. Žumberk [SchnmbeígL trhy výroč. & na.
dob. ty pond.: 1.
Hromn., 2. před
Týduí trh každe pand.
sv. Vítem, 3. př Naneben. P. M.. 4.
Zruee [Zrutsch]. jarním-ky: l. na vv. Do
před všemi Svat.
rotu, 2. v litery ve vehkoňočním tydnu.
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Obsah.
Celoroční kalendář, čtvrtě měsíce, východ i západ slunce i měsíce na
každý den, povětmost, str. 3. -- Židovský kalendář, str. 15. -— Pohyblivé
svátky v roku 1872, str. 15. —- Dnové postní; kvatembrovč dni, zlatý
počet, nedělní písmena„ cpakta, posvátný čas velkonočni, znamení oběžnic, str.
16. -— Zatmění slunce & měsíce, roční časové, norcmní dnovč, letopočet nové
doby, str. 17. -— Kolkovlí škála, str. 18. —- Patronově zemští, nejvyšší císařský
nod, str. 19. — Stanovy Dědictví sv. Cyrilla & Metla., str. 20. — Seznam
zemřelých údův, str. 23. — Slovo k ůdům Dědictví, str. 24. — Příjem
s. výdaj Dědictví sv. Cyr. a Metli. od 1. lednu až do 31. prosince 1870, str.
25. Přehled všech příjmů a všeho výdaje Dědictví od svého založení až do
31. pros. 1870, si:-. 26. — Trnka pláteník, str. 30. -— () lesním hospodářství,
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otevření průplavu Suezského dne 11. list. 1869, str. 71. — Kterak přišli
jednotlivá. království a země monarchie naší v držení jasného rodn Habsbur
ského? str. 88. — Ze zahradnictví a hospodářství, str. 97. — Sláva nebes,

str. 101. -- Přehled důležitějších událostí politických roku 1870, str. 102. —
Včelařství, str. 113. — Skvělé, vítězné pomníky církve kat., str. 122. — Ps.
běrky, str. 128. -— Výroční trhové na Moravě, str. 129, v Slezaku, str. 140,

v Čechách, m. 141. _

Opravy.
Nedopatřením byli při řídícím výboru Dědictví sv. Cyrilla & Methodia
vynechání tito p. t. páni: Vladimír Šťastný, katecheta na českém gymnasiu
Brněnském. Josef Klima, spiritnsl v biskupském alumnátč. Josef Svoboda,
prefekt v pacholeckém semináři v Brně.

“* Změněný
trh.“
Ostrava Mor. (Mňhrísch Ostrau, v Novo—Jičínsk.kr.: 1. třetí týden
po novém roce; 2. čtvrtý čtvrtek v únoru; 3. ve čtvrtek před sv. Duchem;
4. první čtvrtek v srpnu; 5. čtvrtý čtvrtek v září; 6. druhý čtvrtek v listopadu.
Velké týhodní trhy: 1. ve čtvrtek před zeleným čtVrtkem; 2. ve čtvrtek před
narozením Páně.

