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Abychom Činným sběratelům předplatného na ná5 časopis ' POKROK ZÁPADU" tnralou a užitečnou rvimitku za jieh namakán!

poskytli usnesli jsme se na tom dáti všem takovým sběratelům poměrné dle množství liskaného předplatného bud za mírný doplatek

aneb úplně zdarma nový šicí stroj nazvaný "NEW AMERICAN SEWING MACHINĚ" který stojí všade 37000
Tento šicí stroj jest nej novější soustavy s mnohým zlepšením a kaikdy sbčratel obdril úplnč nový stroj v cenč $7i% — jMm z

ofílcu bez odkladu ihned jakmile naznačenou Částku předplatného [potahmo s doplatkem] nám aJ!e

Kdokoliv nám zaSle do nového roku 1876 — předplatné V hotovosti na jeden rok olxlrafjmenoraný Jk-- l stroj tlmt {ůbem
Za jednoroční předplatné na 10 listu doplatí se $ 3500

lna stroj který má jistou cenu $701 „
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Tři tom sobé dovolujeme podotknouti že předplatné na náš list obnáší celonnnč $£L20 a ie netuleme ani prie ani jsnčt
šetříti jenom abychom všem požadavkům ctčného Čtenářstva za dost učinili
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dávajid nejnovější zprávy ne-

jen z celého světa ale zvlášté ze

Velikého Západu Amerického

vychází kaldého úterka
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Opium v San Franciscu

Jeden lit v San Frauciscu í3

to svém ? Ie ze dne 1 října : "Po
c-l- ý jil rok přinášejí východní Ča-sp- iy

zprávy že se f San Fran-ť- i

a ita házejí pelechy íinné
do kterých i lidé a lepSí společno-

sti chodí ahy e kouřením ojua
omámili a chlípné sny měli —

Odpírali jine teraW zprávám
veš-kťrt- u

po iřUitu poněvadž na po
lit ii nebylo nic xninw že by i

bílé osoby tomuto ohavnému os

pojeni holdovaly
Před krátkým časem přesvědči-

li jsme se vak o jiném třel

iprávy východních

litíi poněkud přehnané zaslanou
Amerikán obzvláště Ženké

pohlaví zdá se pru opium a podob-
né výrobky velkou riákluat mí-

li neboť v iá iné civilisované ze-

mi relé ho světa se

tolik oiiium morphíurn a lauda--f

i nm jako v Americe —Příčina
z lá se že leil v poměrech podne-

bí jako obevliUS kaldý iánd
jiný nápj jný má

Franoi iz miluie nvSj claret a
ah-yn- lh Jiioiiřni' uvé vlno

Sevcrofiřiui' bvó piro Angličan
vé "vx ftti l haiP Kun vou pá-

lenku Turek hvou kávu Čiiían

uvé opium olí Jut Amerikán

Bv&j tahák Mez i kán vé "Pul

que a t ú —

Zvědavost třivedla ade ani bílé

ohvvatelatvo na myšlen Ita na-vilív- iti

peloth kde opium mi kou-

ři a jedna dýmka opiem okui
ti CiLatié jou ipekulanty a lí

Ueltali © ivedavoti ohthod —

Chlipné ooby proelituované pak

ničemové (jma třída bíleno ooy-vuť-Ut-
va

e jeitS nenalezla) do-

vedly voraámefÍBe opim krÁMtiý

j2tlek řhlelali al ae jim tato

neřesf stala zvykem a tak zave-

dli o jeden zlořád v San Franei-c- o

více který v posledním čae
mnohem vřtít rozsáhlosti nabyl
Od několik týbodnl jil b)lo

Klicii známo ie ▼ malém domku

Čís Cl H California Street ao ta-

kový neřeBtuý pelech kdtt ne opi-

um kouři ia hází který také od

bílh o#h obojího pohlaví na- -

vttévván bývá Ponévadl do-]xw- ud

lidného zákona nestává

který by kouřeni opia zakazoval

neuznával Uké náčelník policie

za potřebu zakroíiti uřaJne jjo-l- il

ale víeri večer 11 hodin

několik poltcinta do oné caístno-ti- t

aby e přesvědčili o tom co

Um deje— Vyslancové nalezli

nejdříve azamknuté dveře kUré

InaokolkS vypásli Přišli do

dlouhé chodby osvětlené starou

petrolejovou lampou Z této

chodby vstoupili T Jtada do Lu-doir- u"

pozůstávajícího a třech

pokojí kaldý a#l o 10 llver utop
V kaidéra tomto pokoji byl ja-

kýsi drah atol a a 2 neb 3 topy

ryaoký n kterém elegantní dá-

my následkem politého opi v

křečovitém #pánka lelely Při

avitle ioznány tyto elegantní
dá-

my co prostitaované Nedaleko

od těchto leielo několik titanft

téml aUvu Několik dlouho-c-opýc- h

Ipinavých ČilianS atálo

jeiti v kootž aneb leielo na lalrk

cích a tríxrilo kalamáři podobné

dýmky zapaloíc je P řadicí ole-

jový kahánec— Majitel tohoto

plecho rolrápaný tJ neitovíc

lirokoúctf mul mandlovými oc-

tni jménem My Lee stál— ikle-bíc- e

se—u dveří a vítal rozličný

tni poeuhky příchozí toule záko-

na a jkh průvodčí i odpovídal

ta vlechny otázky atereotypným
ild no aabe!

Ticho panovalo viude vše f
pohybovalo komickými posuLky

loni zkracovali oči jako by ae

jto a láto o Adamovi a Evé v rají
o trisné Iíahel aneb O hlréma
r— rího chlípnika Šalomona

Josua slunci kázal stati
Policisté počali především a

k
čen-u-

ž o v Sem itulcS taháni strká-
ní Štípání a u p zapotřebí bylo
v čeml se ale naJe policie o vSem

dobře vyzná a vždy patentova-
ných prostředku uiívi Pozvolna

přišel jeden po druhém k obž
trnuli nad tou společnosti a zdálo
se le přicházejí zrovna ac sedmé-
ho nebe do tohoto slzavého oudo--

lí kde se jim asi valné nelíbilo
svIáUS kdyl místo andělíčku zde
stáli živoucí policajti % klackem
v ruce Detektiv Kogera posta
vil se před společnost a ohlásil
všem jakmile se ještě jednou v

podobném pelechu zastíhnouti

nechají lak le budou co tuláci
zatknutí načel se společnost ▼

párech rozešla a v roztomilé kra-

jině Pjke a Dupont Street zmizen
ku

Bezpochyby vydá městská ra-

da zákon proti kouření opia aby
se naie znamenitá sbírka zákonu
o jeden důležitý rozmnožila

FEUILLETON

CM Jsaa Nerady

POSVÍCENSKÍ

Jsem pozván na posvícení tuto
neděli Jakž bych nešel J Již so

vidím jak mne vy vábí zpěv a

valálený šum houslí z vyŠperko
vané světnice z kruhu svátečně

oblečených hosti ven na náves a

jak tu stojfm prostovlasý před
vráty svého hostitele a držím v

pozdvižené pravici studené steh
no husí a v levici malou zcela
malou skývu chleba Bože ta
dobrota takové studené stehno
husí! JJíj nebožtík otec říkal

jist ho to že atří mezi sedm bo

humilých skulkS nebo jak se jim
říká a věru Že kázání křesťanské

mravouky nezůstalo nikdy bez
hlutsikého dojmu na mne!
Přiznám e že mám k husám

v&bec náklonnost zcela" zvláštní
Často jsem už přemýšlel o příči
ně Snad proto že se jim říká v

staroiadickém také MIIanzí ?"
Nebo Že se k mm jojl nejkrás- -

nějŠÍ zporaínky dětinné— vidím-l- i

silný husí brk že sobě vzpomenu
vděčně ihned na první bouchač-

ky a vidím-l- i skupinu slabších br
ku že sobě vzpomenu rovněž tak

rychle na maminčinu do mastno-

ty namočenou peroutku kterou

vždy v pátek potírala lívance a

vdolky 7 Ať je tomu jak chce za

takovou náklonnost ne člověa

stydět nemusí ! Jmenujte kterou
chcete krásnou vlastnost to by
bylo pěkné abyste směli dodat :
Vida a tou se husa nehonosí J

Vznešený rodí To myslí
te snad rod starý dloubou řadu

předka ? Nu husa jich má víc než
všichni Čeští Šlechtici dohromady!
Už věrná Penelopeja bavila se s

Odyssem o husách velmi Živě a
zanášela se sama jich vychováš
ním Homérova llíáda i Odyse-j- a

často je připomíná a v Athé
nách chovají se husi dnes právě
tak jako před 3000 lety a zacho

valy sobě jazyk svfij v ryzé p
a dávné formě lip nel

nynější potomci starých Helenu

Nikay také ▼ historii snad neza-

nikly U Římanu sídleli na Ka-

pitolu za to le spasily vlasť což

jinou Šlechtu učinit ani nenapa
dá Karel Veliký zanášel se cho-
vem husí velmi pilně ať podrží
tedy příjmí své alespoň aa to!
Na středověk měli ne j větší vliv
kněži a na kněze měly největlí
vliv desátky mezi nimi hlavně

pak busy—je někdo kdo by ne-

věděl že podnes jistá chutná část

husy jmenuje ae "bisksp ?"—

Jmenujete krásu? Staří Kel-

tové lijící v Anglii chovali husy
jen pro krásu jejich jíst se je nes
odvažovali Kov něž staří Ilelle-nov- é

jen že tito byly už kuráž-

nější Dle Columelly vybíralj
Římané pro chov jen husy bílé

po nichž tedy nynější sněhobílé
krásné husí plemeno obdivu na-

šemu zastaveno Jediné co se

huse vytýkává je chSze její Ne-

vím proč prý není hezká je to
eb&ze ovšem trochu pohodlná
oeupíráio ale za to rozhodně vál--

ná ve válnosti své opět půvabná
Ostatně vždyť se husa nikde ne

tlačí k baletu ! A mohla by to u--

finit galantní Paříiao jmenuje
baletní figurantky— ty které jen
pro svou tělesnou krásu ne pro
baletní své umění na jeviště se

staví— nejinak nel MIee'jolie

graes" 'krásné huaičky"—

Chytrost: rříroclopieec
Brehm prTÍ : "Proé le huna je

vykřičena co hloupá nedovedu ří
i X X 1 Tí „

ci veere jpooroaui muu v

přímém opaku" Duchaplný La

boulayedí ie "busaje povahy

opravdové ba filosofické"—A

české přísloví učí člověka : "Doč-

kej lasa jako husa klasa" líml

příčit hase moudrost zrovna ia%

lamounskoa — - -

Hrdinnost? Zbytečné bych

opakoval povídku o Kapitola

Zbytečněji bych poukázal k to-

mu jak le husa sípe a po každém

ae honí kdyl mi housata A nej-

zbytečněji bych uvedl prostomilé

naie České národní přání: "Bo-

dej 1 ti husa kopla!"
Sláva? Rozhodlo se jil airo-v- 6

s otázkou itran vaneieného

rodu Ale nejen v světské také

v církevní historii je bus alavná

Vldjť sni doufám kaldý legen--

—

thala děvečka obsluhovala odje-

la ienužka a kdyl se uzdravil
shledal že je o celé jmění okra-

den a hned na to obdržel psaní
v kterém mu mladá choť bez oba

lu zděluje le se neprovdala za

něho proto aby po boka starého
muže mladý sv&j věk trávila ný-

brž že chtěla pouze dostati příle-

žitost zmocníti se jeho značného

jmění aby pak s mužem svého

srdce do Ameriky prcbnouti
tam v radosti a pohodlně žiti mo-

hla Oklamaný starý kupec při-

šel ale do Hamburgu již pozdě
neboť se snadno zjistilo že jeho
nevěrni manželka již na cestě do

Californie se nachází

Opatřjl sobě na rychlo peníze
pustil se za nevěrnici do Ame-

riky aby—budeli tnoltiá-alesp-on

nějaký díl svého jmění zlodějce

vyrval
Třetí pařížský aoud vojen-

ský soudil nedivni jistého Polá-

ka jménem Kazdanského ktorý
má velmi pohyblivý život za se-

bou Súčastnil se v řádění pa-

ří Ink ó komuny přičinil se ale
dne 18 března kdež oným hroz-

ným výstupům na Montmartre

přítomen byl všemožně ano s

nasazením vlastního svého livos
ta by jenerála Clementa Thomas
se a Lecomte xuřivé iúze s drápu
vyrval
S ohledem na tento hrdinskv

čin zmírněn mu tiest na 10 leté

vyhnanství a nyní již se objevil
Kazdanski před vojenským sous
dem poněvadž se vzdor tomu

rozsudku do Francie navrátil--

Zatknutý vypravuje takto: "Byl
jsem francouzskou vládou beze
všeho majetku na švýcarských
hranicích vysazen
V Ženevě prosil jsem marně

páter Gaillarda odkázal mne
n "Marmite sociále" od které

jsem dostal polívkový hrnec ale
nic v něm—Obrátil jsem se po-

tom na plukovníka komuny Ja
clarda který mne tak hrubé přU
jal le jsem se viděl nucena po- -

slati mu svého svědka aniž bych
ho však k souboji donutili mohl
Na to jsem se a velkou obtíží

protloukl pěšky do Krakova kde

jsem sobé malé knihkupectví zří
dil Nebyl jsem však vládou ra-

kouskou trpěn a ponecháno mi
na ?fili kterou hranici cizozem-

skou sobě vyvoliti chci abych
tam postrkem hnán byL Rozho-

dl jsem se pro Vlašsko kdež jsem
▼ Benátkách Miláně ▼ hrozné
bídě lil Konečně jsem se vydal
na cestu do Anglie V Londýně
jsem sobí vymohl slyšení u ra
kouského vyslance hraběte Beu-st- a

který mne velmi laskavé vy
sledil pravil ale le pro mne ni-

čehož učiniti nemfiže jelikož ra-

kouským poddaným nejsem —
vrátil jsem se tedy z nouze zoo
falstvi do Francie kde jsem si

jodinpu naději n práci dělal
kde ještě několik požadavku k
vybrání mám" Vojenský soud
odsoudit Kazdanského pro navrá-
cení se x vyhnanství k 6} leléiua
žaláři a nipotom k 10 leté poliš
cejni dohlídce

Jistý sklepník v New Torka
chtěl na jakémsi Kehrmanovi ve
Frankiurta vynutit! peníze s
psal tnu jestli že žádanou suma
do New Yorku nedostane pak le
mi vidy tolik prostředku aby se
do Frankfurtu odebrati a Kehr-mn- a

zavraždili mohl Na tuto
vyhr&žka ustanovil ae plán a sis
ce K psal velice zdvořilý list
sklepníkovi do Ameriky a rval
vébo přítele by sobě pro přis
chysUné jil penise přijel a Ie
by bo velice těšilo kdyby něko-
lik hodin pospolu srdečné poba-
vit! ae mohli Na to oznimil
sklepník telegraficky le odpluje
prvním parníkem s New Yorku

do Evropy-Vese- le
Tstoupil mi-

lý sklepník v Bremerhaven na
přístavní mostek } avšak aotvo ae
noha jeho pfidy evropské dotknu-
la byl jil také zatknut a svému

příteli do Frankfurtu poslán

Jistý znamenitý lékař anglk

gu o sv Martinu Byl v Toursu
ve Francii biskupem Ta čest

ho mrtela neboť byl mul skrom

ný Chtěl tedy své věřící obci

utéei Schoval se do husí posady
ale v posadě byla také husa Živi
moudrá husa a ta koj hala al ho

prozradila Za to má husa vidy
o sv Murtine posvíceni Ano
husa má vnitřní cenu svou mrav-

ní a řekne li prostý venkovan :

"Nejednako BQh rozdává jednos
mu bus druhému páva" rozhodl

jil ve prospěchu basy proti vše

mu zevnějšímu pávímu lesku —

Užitečnost? Mám ještě
mluvit? O zlaté vonué pečeni ?

O libém perlovém sádle? O pi
kantní chutné krvi ? O husích

drůbkách v polívce ? O kaldounu
nudlema a rejží ? O přímo kou

zelných játrech ? O husi paštice a

šampaňským ? Mám psát ódy ?—

Mám poukázat k tomu le každá

pořádně vychovaná husa dá i li

hry drahého peří ? Ze jen z Coch

se ročně vyveze 12000 centB ?

Mám zavadit o husí brk jímž
první jMikud známo psal Ano-

nymus Valeši i po něm Hus Dan

te Komenský Newton li u to
bol Jt?
Věru větší poklona se ani ne-

maže udělat děvčeti nel kdyl se

mu řekně 'huo !" Učiním-l- i tak

pravím: "Děvčátko! Přísloví
české ovšem dí : Kde husy tam

Štěbety kde ženy tam klevety
německé dodává k tomu : "Tři

ženy tři huny a tři žáby a už je
hlučno jko na jarmárce" — ale

což jest Štěbetání nějaká chyba ?

Keknu-l- i ti děvčátko le jsi husa
že jsi Štěbetavá neříkám nic jiné
ho nel le jsi bdělá což je krás
né a le nepodrlujeŠ jen pro sebe

chytrost a věhlas jimž té pán
Bfih obmysli! což je ještě krás-

nější Řeknu li ti děvčátko "hus
ho J" říkám : tys věrni neboť v
Čině je husa obrazem věrnosti a

vskutku ještě nenapadlo také u

nás žádného husáka aby po ka

pronesl "tue-l-a —"rab
ji nevěrnici !" A říkám dále :

ty's vfibec hodná proto že's vděč

nik rodičům svým neboť jil a
starých Egypťana byla hus syra
bolem dětské vděčnosti" Atak
dále!
Podoba je nepopiratelná Tak

daleko jde le kdyl tovaryš své

ho mistra požádá o ruku téhož

dcery mistr řekne : "Rozmysle
me si to trochu počkejme al do
Martina"— o Martině dostane

pak tovaryš na st&l basu a do
náručí holku Věru le mi otec
mistr právo na opatrnost neboť
nic na světě pracně se nevycho-váv- i

nel housat děvčata so-

tva to jen trocha povyrostlo mi
to tisíce nepřitel v dravé zvěři

Kdyby byl ale ještě někdo v

pochbynosti stran podoby dám
mu důkaz poslední Posud se
nikomu nepovedlo dát dobré vy
světlení proč lenské S tak bájeés
noa ochotou poddávají se zikV
nfira mody A dává je přec zrov-
na hravě české přísloví : Kdyl
se jedna hus napije píjí jiné
všecky l "N L"

Z celého světa

Pfed krátkým časem dostavil

se do Hamburgu 70 letý kupec
Rosenthal ze Lvova by tam po
moci policie hledal svou 20 letoo
ženulku kterou ještě na plných
5 neděl v druhém manželství žil

Ulehl totil jsa nemocen na lulko
které po 2 dni opustit j nemohl
Mezi tím sebral mladá linka ce

lou hotovos- t- dle odiní—10000

pak všechny skvosty prchl
dle všeho se svým milým jistým

mladým malířem do Hamburgu

aby se společné do Ameriky n

cesta vydaly Rosenthal vypra-

vuje le mu jeho paní kdyl ne-

mocen v posteli ležel předčítal
paanf kterým je do avého domo-

va —malého to městečka n blís-k- u

Lvova—]Kvolána poněvadž
její matka nihle nebezpečné ae

roanemohl —Co - zatím Roseu--

cký Dr Drysdale vydal v Lon-

dýně nedávno spis proti výstřed-
ní zpotřebě tabáku —Tento spis
slouží skoro všem londýnským
novinám za vhodnou látku k obs

Šířenému pojednávání
Spisovatel dokazuje že ve Vel-kobrita-

za doutníky kuřlavý
tabák a dýmky (nepočítaje s5n

pavý tabák a tabatěrky) ročně se

vydá 14 mlíionQ liber Sterlingu
(140 milionu zlatých)
Dr Drysdale líčí velká nebez-

pečí která Anglii s náruživého
kouřeni povstat! mohou spáso
bera velmi úchvátným tak Že se
vše k tomu jtodobá Ie Anglie v

krátkém čase bude miti mimo

"spolku střídmosti" Uké "Anti-Tobacco-Socie-

Vskutku rozváženo nezdá se
že by tento učený doktor pravdu
nemluvil když projevuje své mis
nění ie by ta největší bída a ce-

lého světa vyhoštěna byla kdy
by se stejná sama kterou kuřáci
do roka vydají na bafání dobro

činným ůčel&cn věnovala—Na ce-

lém světě se mi ročné daleko

přes 2000 milionu zlatých za kou-

ření vydati
Vezměte si to k srdcí kuřáci

já sobé zatím—nacpu!
Z Alexandrie píše se dne 17

září: "V dolním řyptS" ob-

zvláště podél celé dráhy odtud
do Kahýra se v pravém toho slo-

va smyslu vše bemlí neboť se
blíží odbýváni výročního veletr-
hu v nedalekém odtud městečku

Tantaf který svou velikosti té-

měř po celém svitě znám jest—

Zejména poutají pozornost cizin-

ce krásná dávčata arabská která
v průvodu svých rodiČfi na tento
trh spřehi by našla zde své po
zemské Štěstí V tomto čase se

totil odbývi téi trh na děvčata
a prodávají se pro harémy vel

kých pánu a boháčů Ano i nej-vyŠ- ŠÍ

státníci navštěvují tento
veletrh aby svfij harém některou
čerstvou perlou rozmnožili

T r 1877 odbývat! se bude v

Londýné kongres svobodných
zedník fi na kterém všechny ze-

mě světa zastoupené budou

Zajímavý rosudek vydal ne
dávno policejní soudce 'v San
Francisco Cal —Věc se má takto:
Bernard Fitzgerald dostat se a

jistým salonikem na ulicí Leidee-dorffd- o

hádky při čeml dostal
od salonfka kapitálni-

- výprask— --

Bernard na to vystřelil s revol-

veru přímo na salon i ka chybil
se však byl zatknut a obžalován

pro fitok vraledlny vystřelením
po člověku a pro nošení ukry-

tých zbraní
Z první obžaloby byl co nevin-

ný propuštěn Pro nošer í ukryté
zbraně ale odsouzen co! asi tolik
znamená: "Střílet smíš ule ne-

smíš nosili zbraň !'

Zvlištni případ provozovinl
advokacie poskytuje jistý Cot

Cethea v Alabamě Tentýž pa-

tři do cechu advokátu ačkoliv

jaktěživ pouze jediný proces vedl

při kterémž se o veliké jmění
jednalo Vyhrál obdržet IG0000
a Šel na zasloužený odpočinek !

Patron fiakrfi Jako každo-

ročně slavili i teto pařížští ko-

tové 30 srpna okázalým sp&sos
bera slavnost avého patrona sva-

tého Fiakra Zmíněný světec

byl prý okolo roku 600 v Irska
zrozen Přišel do Francie na

pozvání biskupa Meauxského a
aalolit nemocnici k ošetřování

poutníku cestujících a chudých
lidí První povozy na nichž po-

třební do nemocnice byli přivá-

leni obdrželi jméno fiakr po zas
k lida telí svém Později užívino

bylo jmen toho pro veřkeré ve-

řejné povozy Sv Fiakr jest
také i patron zahradníku

Byl prý zároveň i veliký botanik

Díté v balonu Francouz-

ský list "LAube" vypravuje tras

gickou událost která! nediv no

atala se v Jury aur liarine Jistý

vétroplaveo chtěl vystoupit! tam
do poví tli vsít! avého syna

osmiletého hocha do vsdutaýrh
kraj& Všechno bylo připraveno
Hoch vstoupit do balotia ote-sta- l

ješlš na semi Italo ktl
upevněn jen na tenkém provaz
k zemí Najednou iadla ho-

cha nebltbi myšlénka aby přeťal
provaz Učinil tak a buton vy-

stoupil v prudkém lete do poě-tř-í
Otec si zoufal aišak marně

Po balonu není dosud stopy
Hoch se buď udusit anebo 4Í

se závratné výše

Odratěnětiá rtnt Loadf Bs
ské listy přinášejí zpráva že mld

na Dickmsonova která hrála hr-

dinskou iilhu v pověstném prs
cesu plukovníka Baker jil dv#
stě nabídnutí k shalka obdržcU
Mezi uchlxe-- ojejf ruka nalesatf
se mnozí členové vylij {Vrb ty a
obou konior

Zkoušky a děly IVhatiovými
odbývají se přivé a Vidně

desíti k tisy Zkooky tyto im-j- f
z účel zjistili jak trvanlivost

roury hmoty jjil vyrábění
jest tajemstvím vyná!rs-- ř tak
i soustavi del atd J#t prý jil
zjištěno le jak roura lak i zápal-

ky úplné so osvědčily Veliké
množství dl IVhatiovýrh se jil
vyrábí

Tajemný poku otrávení- - K

obchod redoo-{- a Vojt Km hnaan-nov- i

bydlícíma ve Vídni doUs
vil se v těchto dnech veřej a f pí-slo- h

přinášeje kachnu a
Odevzdal ji leně Kichmaattově

dokládaj e le dárre na drahý den

přijde k tabědu Kíchmann domý-
šlet seže kachna a huu iH!al m i
někdo a jeho známých a čekat]
druhého dne hosta Ten nepiti!
Jil zasedli k atolu v toea v Eich- -

mannoví vznikla tteduvěr Pře-

dložil kat huy a ka kachny své-m- u

psa pe za tnaloa chvíli p
šel Patrně byly husa i kachna

otráveny Případ ten a vyšetřa- -

j

Mylivr-k- á talia Jitý my
slivec ta Mileiovska aa Mora ti
vypravoval nedává svýat práu
IQm tuto "avatissvaté" pravdivou
adálost: "Že n2j r— "Káro" ko-rept- ve

ni jídelním !ilke větří a

pozná ti je známi ví- - aak
událost jel mm p—rm r

odhrála j p3Iivhud~
něj i i Jda okolo dome as aáhl
"Káro" iiSj zastaň vrat stáli

jako by iiřeo větřil— p e ?tk
chati a 1 ýtl nepokojný-

- 'Ale
Káro— pla vím s výčitktws— copak
potí náš t snad fcemysHí I Je ta
někde xvšřina t Zdilo e vtak le
Kiro je svo vřdí jist XíljVra
a nadál vběhne do doma shání
do prvního druhého a koa?ě i

do třetího poachodi a já aa aiatu

Zastaviv se m jedaJch dveKp2e
na at škrábat! PbK lidé—

pravím k obyvatelům třetího p
schodí jeel se plny véda vnati o
kolo mne shromal lili— tu aa bii

sku mul aacháaeti svěř aat
jste měli k obéda zvěřina aoeb
naleaá s v komoře vaši zajie V
"Nemámo věru nic --odohahot
ajiŠťovali mne oni no iídé-- "Po
divno náramně podiv no" pravím
opět ji s jelikož "Káro pul
ještě na dveře škrábal požádal
jsem obyvatele tohoto byte by
mi otevNtL Sot% a však ee dveře

otevřely vrhnul se "Kiro" do

jizby— éenichal— vyskočil ko-

nečné aa st&U Přiblíživše ae ke
štola uhlídali jsme— otevřeno
k achal ek kniha a místo otevře-
né obsahovalo recept o přivřavě

jelení kýly "Co tomu pánové
Kkéte" ptá ae myslivec "j# to
zvířecí pl či rozum V My aeH
kime nic ale věříme—le mysli-
vec vysnh ae r myslivecké latině

Proowí se utopilo Vehké
neštésti alálo s dne 1 arpa a
blízka mist Tinntvelly ve výth
Indii Pi-oee- ef které na blízka

řeky přesocovalo bylo náhlou
povodni překvaj-en- o při čeiflž
200 lidí muonalo

O tésných poaastalcíek tak
sváného Jana Nepomuckého pri-náie-jí

"Viieoh néta noviny vel

roháleaÍ Jaaa a NeptMaaka a
valého velice okáaaiým pijá
kem Arribksp Skarhk pr
ktédl střitraoe rakev v all
ty o-U-lkj 4otaaaUh svati Im
Poznal le kolra aa takavá j- -

ko by hýli ía 1+ by V bfiaaé
Zkoair aohtáIa Irs mu Uty
kdyl aový svatý aa ? ka-oaw- ac

tyl wřvjaě vv stave

byltidjršté velie dSvěhiý a
vlimal st taav maohého aad čími
by p sta hyl kroaul bia
tm Kti ahod!y mm k si4
Arrttskap roxftodl ahy hvřy
doplněny Potela! prWara a
aatomie 1'a L aierta prvl-sk- á

byl teak rite i arrihk{a
kterýž jt iaaci!arta }rp#- DirrriTlTitr lvii a
měla výUČaé katolický ráj ak

toho jvf 1 pr-í- a

kIi sklidili mvmiii fKh na
stkvralaé poseti faaar ari

tailsniMita lálaaoa reparmtmra sva
tého Jana slthit le aa ai po
stará Kt arrš k sti av-- k li l
shledá ali ale aašcl spUktivéha
člověka ktetrýl by mlíL Svěřil
evUa ě pfSMMrklora Krlvi
buláka ktrý i mvxil pa a

ptmaaoci Korda vhodil de r
d na Petři a k 1 aaJeaal a
klak- - Ta shl-sdáv- al Korda

prthodaé kosti tk oprava! vs
téhojacia Kdyl kv La rii ks
stra anoa dopravil ji Ja

Brrwhovr lčh4 totiray a
dal ví h-í-

ii Doplaáaá koatra
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