
Hospodářství líčením ve velkém rozčílení a
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dívka a postavení útočníka jak
vedle dívky s pozdvilonou seke-

rou stál a doprovázel svou řeč

živou gestikulací Najednou by-

lo viděti že se na jedna strana
nahnal všichni mysleli ie to pa-

tří k věcí avšak v tom okamžení

praštil sebou o zem a za několik
minut byl mrtev Praskla mu

jedná krevná čeva "

"Jil si dala řiei V odorěděl mí-

sto Mařenky IWbl vystoupiv
touto rukou v ruce z pozadí me-

zi ostatní "Neboltik se toho již
nedočkal aby se Mařenka vdáva-

la proto jí patří poaustaloel beze
véech výminek a panímáma ssad

proti mně nebude nic milí kdyi
dřivé k tomu jii svolila aby byla
Mařenka moan
Dra obličeje se nápadně pro-

táhly ostatní se vyjasnily a po
čtyřech nedělích kdyi měli Ma%

řenka a Bobei svati vyjasnila
se celá ves Jen Franěk a Snop
so mračili ale aby nepřekáželi
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řád dobře a také stará Hájková
by proti tomu nic neměla ale on

secký Hájek její strýc a poruční k
o tom ani slyšeti nechce Naše

kráva se sice jednou napila s je-
jich louže a také jejich jalovice
a naší ale potom jednou na sebe
obě zařvaly a bylo mezi námi

navždy po kmotrovstvf Proto

kdyl so dovědět ie Mařenku rád
vidím a ona ie se mi též nevyhy
bá spustil bandurskou a přikázal
její matce aby jí nedovolovala se
mnou mluvit „ vyznal se BobeŠ

(rozuměj Josef) Vránův syn

jeni však byl Jozovy více kama-

rádem než nastávajícím pánem
"No no vždyť nemáte na-

spěch " Joza na to "však ti Ma

řenka ani za dvě leta nepřestirne
a Hájek beztoho pořád postoná
vá „
"Právě to mne mrzí ie má ny-

ní na kahánku ui mu ani doktor
netroufá se živým by se snad

přece dalo časem rozumné slovo

promluvit ale— „
"Zcmře-l- i nebude! aspon mu-

set nikoho se prosit „
"To by bylo sice pro mne taky v

pořádku ale slyš dále Když za-

čal nebožtik Hájek stonat udělal
se na chalupě dloužek a kdyi
nemoc trvala celý rok udělal se

dluh Osecký Hájek jest bezdě-

tný vdovec a lo jest dávno hoto-

vou věci Že před svou smrti od-

káže celé jmění své Mařence vče-

ra jsem se ale dověděl ie ji chce
docela vydědit nedostane li prý
mondřejši myšlenky dověděli se
totiž' že se mnou Šla Mařenka r
neděli z kostela Mne by to sice
k pláči nepohnalo ale kdyi se to
stará Hájková dověděla počala
kroutit hlavou' a našim se to také
nechce jaksi líbit A co si starý ten
medvěd jednon nminí to se mu

ani kropáčem nedá z hlavy vy-

hnat chce prý to dát do kšaftu

"To je ovšem jiná muzika — ale

čert houby vf co pánbůh dá Háo

jek je m3j kmotr pujda ho tedy v

neděli navštívit a budu vidět co

se di dělat
"Milý brachu sotva co pořU

díšjouť stále okolo dva lidé

kteří mne mají rádi jako valaši

hříbě a přejí mně vsveko dobré—

po smrti
"Koho tím myslýS ?„

"Nejprvé oujedského Frahka

Hájokora bratrance který by
raději viděl aby Hájkova

chalupa přišla do jeho drápá než

aby připadla Mařence Druhý mSj

přitetíček jest Snop jehož Hon-

zík po Mařence pošilhává První

by rád aby Mařenka nicnedo%
stala druhý zaseaby dostala vše-

cko ale také Honzíka Oba jsou

proti sobě ale oba zároveň proti
mně Nedám za to ani vyndry ie
ten nápad nepochází od některé-
ho z nich

"Ať mně říká SnopSv Honza

kdyi oběma těm chlapům nepo-
sadím bulíka na noa Spolehni se
na mne !„
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mi živé mnoho svědku vyslýchá- -

no avšak obžalovaný zapíral roz-
hodně svou Tinu

Porota která plných 12 hodin

zavřena byla nemohla se ehod- -

nouti neboť 7 bylo pro obvinění
a 5 proti z čehož následuje že se

soud musel odročili a obžalova

ný odkázán sem do Omahy k pří-

štímu zasedání soudu

SMĚS

V New Yorku Žíjo jistý 80 let

starý mládenec jménem Sam

Wood bývalý kupec a majitel
krásného kapitálu šesti milionu

dolarí Téntýž jest velkým mis

lovníkem a ctitelem uměni hude-

bního i rozhodl se největli díl
svého jmění věnovati na založeni
hudebního konservatoře pro mě-

sto New York —Tato konservatoř

jest již jménem "American Col-leg- e

oí Music" od zákonodárství

inkorporována Přáni štědrého
dárce je neprodleně se stavbou

počíti aby ústav ješlě za živobytí
šlechetného zaklaJatele vysvěcen

býti mohl —Z Evropy se mají po
volatí nejlepší síly učitelské a u

dělovátiiiu nadac so má i chudším

mladíkům příležitost poskytnou-t- i

zdarma v hudbě se vyevičiti

V St Louis bydlí zlopověstná
ženština Annie Urown která

vždy malé dítě své to nejhaneb-

něji zanedbávala — V noci z 29

na CO listopadu slyšeli sousedé

pronikavý křik malého broučka

z bídné komůrky — Když tam

několik lidi přiběhlo vyskočilo z

dětské postýlky pět velkých krys
— Děcko tonulo téměř v krvi
mělo čelo dilečně i krk a ramýnt
ka od krys rozervána

Pozůstali po Juhnu Vermiiye-ov- i

který v r 1667 se zanechá-

ním velkého jmění nemovitého v

New York o zemřel utvořili spo
lek by své nároky na toto jmění
které nyní má cenu přes $250-00000- 0

k platnosti přivedli

Na výtopu patřící nřkdejší
"Adler Line" v Ilobi-ke- u u New

Yorku odbývala se j řo
1 noď-vne-

zkouška s novým
"

ra { a

oblekem patříc Íni uosti

"American Life 8jí s uu" —

Kapt ti L Stratun sktnii v

tomto obleku v "oně do vody a

vesloval oběma rukama do řeky
ven kde na malém plechovém
stožáru vyt) til vlajku a pohodl
ně sobě poc-huiiáva-

l na lunči

který měl ve vodovz torném tlu

moku Nápotoin vypiil několik
světlavtk a raket a pr- - ukrácení

chvíle přečítal t noviny —Když

plavec opětně na břeh vsoupil a
svého obleku so ►bavil mohl ee

kaž lý přesvědčit! že na jeho Ša-

tech nebyla ani nitka mokrá
Množství lidí bylo píítomuo

Jediný syn nebožtíka Andrea
Johnsona vstoupil poslední týho-de- n

ve Warra Spriugs N C s

Bessje M Kumbourgh v dav
manželský Syn bývalého preai
denta vydává v Greenvill Tenn

týhodní časopis

Henry Wilson zemř náměstek

presidentův napjal svou závěť 21

dubna 1 374 v ni jmeuuje svého

bratrovce dra W L Coolidga

pprávcem svého jmění které od-kazu-
jo

ku podpoře 90letě tchýně
své Mary Ilowo a ku vychováni
iCleté Evy Wilsonové Co pak
se týče jeho díla ''Dějiny povstá
ni a úpadku otrokářské moci v

Americe" tude odevzdáno Jeho

příteli S lluntovi k dokončení

Z Texas dozvídáme se io dle

vypočtení kupecké komory v

(íalvestoně při bouři a zátopě
břehu tesánských před několika

týdny sběhlé přišlo o život 321

lidí Pouze v índianola zahynu
lo 200 osob Za $3000 000 ina

jetku jest zničeno Nejvíce utr

pěla Iudianola kde bylo na 1500

zámožných lidí a teď shledalo se

jen COO bídnveb a schudiých na

starých místech svých mezi ni-

miž mnoho lupičů kteří sběhli se
se všech stran aby v kalu lovili

Neštěstí na dráze událo se asi
4 mile od Buffalo N Ykde osob

ní rychlovlak vrazil od zádu na

vlak nákladní Vfiz pro kuřáky
a první osobní plný cestujících se

překotily parostroj osobního via
ka projel a dvěma nákladníma

vozy zkrze A zadních vozS vlaku
nákladního a porazili je na bud

ka strážníka jeni byl rozmačkán
Z ceetojícloh zabito jest pí II T
Wood Lima N Y J D Colhna

uražena noha pravá a vdov Kat
Wilson z Fon du Lack Ws vel

mi těžce poraněna

Při soudním dvora vo West--

roinBter Maryland stala so ta
tváltní nehoda Jo se jistý advo

kát £ F Crout dne 20 listopadu
v pravém toho slova smyslu do

smrti umluví 1—Zastupoval ji-
stého Ben Byers a jeho dcera v

obžalobě na odškodněnou za vy-

konané přepadnutí —As o 2 hod

SchromouU koni na prednich
nohou povativ obyíejně pře
cbvceniia za Joby letni při nut-

ných pracích polních Angličané

pomáhají schvacenin$ tím le c

lího konS věchtem slaměným
řiml se mu uleLÍI a aby

neopfral e brzo na jednu brzo
na druhou nohu přední obě mu

taic upoutají 2e je od sebe dAti

nemňío Neučini-l- i se tak tu si
kOK hoví a nislokem toho snadno

chromým se stane

li fa ípravt!la jh1 tván i roti-
lin

Alr polívánt rostlin zahradnich
neb kxetm vpokoji chovaných
náleiitft mohlo p&sobiti zacho

vávejrae následující : Říčná voda

lepši je k polívání nei studničná

proto za více pro vzrost byliny
nlitffných látek v sobe chová

Přihlížejme bedlivě k tomu aby
voda kterouž polejvárue byla

teplejlí než vzduch v kterémž se

rostlina nachází Proto jest rád oo

polévati v zahradě ráno před
bluncem východem neb řifná vo-

da pře noc málo na své teplotě
ztrácí rostliny ale přes noc vy-

chladnou Dále je radno kropení

aby voda al na kořen pronikla a

toto íastěji e opakovalo

Vejce Ittrttise dobře zaehontji

VieobecnS známo jet zajisté
ie e vejce ve vápenné vodě vel

mi dobře zachovati roohoo pro
čež se nakoupí v letí neb v&bec

kdy jou v ceně levné a do vápen
né vody uloží v níž dobře vydr
ží a pak teprv v zimě ueb kdy
e cena dostatečně zvýšila prodá

vají Ačkoliv tento prostředek k

zachování čerstvých vajec pro lá-- ci

a jednoduchost svou všeho od

poručení zasluhuje naučila nás

přece zkušenost že má též ranos

hé nedostatky a vady Mnohdy

jsou vejce tímto způsobem za

chované na pol vyw-hl-
é a skoro

vžJy mívají odpornou příchuť po

vápně kteréž je více méně pro-

niklo Právě proto nemohou sea- -

le co do živnosti a stravitelnosti s

čerstvými porovnat ano mnohdy

způsobují tkutečně bolest v 2a

ludku a pálení Žáhy Kromě toho

obyčejně pukne skořáoka při va

řeni Patrno tedy že svrchu uda-

ný prostředek k zachování Čerst

vych vajec pouze tak dalece chvá

iy zasluhuje Že ře jím nutná po
třebě vyhový — Mámo ostatně i

jiných prostředku k zachování

čerstvých vajec Tak na příklad
vejce skutečně čerstvé velmi do

bře vvdrží kdvi se do su

t licho popele uloží Též natřen
slaninou olejem nib jinou mast

notou (ovšem že čistou a ne ilu

klou) aneb arabským klím atd
zkrtáka látkami jimiž se prQda

thy neb pory ve vaječí skořápce
ucpou prospěje protože se tak

přístupu vzduchu brání a tudíž

počátek hniloby zamezí

Vejce do roztoku vodního skla

ponořené a pak opět usušené té

velmi dlouho vydrží

Hrůzná vražda v Nebrasce

Malé městečko Blair nedaleko
od Omahy na sever bylo svěd

km přelíčení tajemné vraždy
která - stala v únoru t r
Před soudem stojí jistý mladý
muž jménem Willard Randali z

vraídy té obžalován Tajemný
Čín se líčí takto :

Filip Kleinburg mladý Němec

a Funtanelle Neb vezl dne 8

února t r ráno na blízkou staní
ci obilí Jsa teprv krátký čas s

mladou krásnou ženou oddán

loučil se ní srdečně jako by mě

tuření že jí více živou neopatří
Tulení jeho očekávala hrůzná
skulečoost —KJyž se téhož dne

ai opolednách vrátil domu fh!e

dal dvéře zotvírány kamna stu

děná a v prostřed sině stálo o

Židli opřené pomello iako by
maižtlkA v metení byla přestala
avšak nebylo po ni v Žádné mi

tnotti ani slechu

Vjjlouc před západní dvéře
které nalezl pootevřené shledal
ve Mičhu který pfedellé noci na

padl stopu jako ly bylo něco

tudy smýkáno Sledoval stepu
jot na 20 kroku % tu ae zhrozil

pohledem na mrtvolu své man- -

želky —Mladá žena kterou ráno

ziravou a květoucí opustil leže

la zde ve své krvi maje krk p

celé íířce rozříznutý
Na pokřik nešťastného manže

la sběhli so sousedé a opatrně

byly skoumány veškeré stopy ko--

lrm mrtvoly se nacházející —Od

mrtvoly bylo Šlápěje vlděti k
sou--Jru-

as pal míle vzdálenému

domku vedle nichž zase jiná
trfut k domku zavražděné aa--

chiítla
V sousedním domě onom bydlí

rod 'tia Ilammingova která před
2 dny byla někam odjela Doma
zůstal pouze čeledín Willard Iían-da- ll

by měl dohlídka na dobytek
—-- Zoám byl tento mladík co le-

hký bujný zhýralec—Není sti

ie dobře věděl o vzdá

lení se Kleínburtra a že tudiž

mladá žena jeho byla samotná

doma—Když se sUl pokřik po
nalezení zavražděné slyšel vše

dobře avšak nepřišel se anipodí-vat-i

co se to stalo
V domě kde Randall dlel na-

lehla rir rjtřouvacích střevf- -

kiPOKROK ZÁPADU"
-- rHOQRCt OP Vt T"

tfoi aifl chrp mdrrniung nH"am™ f

1 a C uy f OnwW buuw- -

sUua-Jit- y rr4uc it

ZATt--l Oř ADVIBTISISO

Lcal tic HU I--r llff T L)hUinirt SBjtie U-T- lio

-- taUii airtuii
C woalU :

" Zi lAa

Lirnr fac-- a by np 11 eouirart

Jízda drah v Omaha

' í OSI AII A I OMAHA

l EK Ukodp 11 '
Itailr tet r 5 ooUK

Uaity rrifM_ tóodp i l rJ
i- „

URillA Bť MISOTONSKA

IAim ra~ Uodp-
-

l# oat 3U ru

CUICAOO BOČU ISLAND A PACIFIC

1 M roo
_ H Mrua --1U oJp

ClltCAOO A úRTHtt'ZSTZaJI

_ ! m p „_-- ! raao
! lM- -

K ASsA ClTV hT JOC C BL

jlHkj tt?i-
- 1 riw A AJďip

H'T- - - - 8 oJť

OMVUA X WE-S- T JHrX CITT

řACiric

15 '-- "Lit- -

POŠTOVNÍ 11 UDINY

tlollkodmrwto

d
Yo ! IKolo-i- p

J' llZ i rmuo

t BJH iT - l U A l aJl- -

l#aal Mcbil '

1 JOoJpZ tl ——-

II w rtoZ raltl- - —- ——

JI Cfl-)iba
1 W

zJVrvrr -

obchodní přehled

1'OKHOK ZArADU

rřu U —

I f 1 UH ri !

IJT

OMAHA KER

TtDESXÍlí

01IAHA WEEKLY BEE

THE OMAHA DAILY BEE

i iiiuHwnlra
t4 Ou luk — "

rotiiioii ZAI'AlU

m o-- 1 I Frnlim Htr

La ímy ul tim ndl 41

BAlfcsř AUVkKTl"lNO:
:ímr yrmTHt~ ~

—
" r VI Hutl lSti

Čoslsý liostinoo

VXCLW KUfiEiU

OMAHA NEB

Ptejte e na "IloHtMlA! IIall"

UUUUBj

'-- ) TklCtItA

Franty Pivoňky

MOVY HOSTINEC ČESKÝ

V OMAHA NEB

tsí-- rot 7aJohion ulice

Eral tohle loI' i Uytky

Čechové v Salině Co 1

ChčtUM dobré v oboru

W8EDLXŘSKÉM
klajt tři

lg F Steidl
CVíte ca Main Avenue proti

řeukórou kováři
Xi taimtmtUí rrttl

Wír wrjUWtljli prci 3roHH -

Milwjt Zrn vhechao tUtUi prfcti rťl

41-- ii kuMt ti o--l tkU ttál f

Nenech vypadánu si vjasy
kJyl to mSiei umeziti nlívÁním
ít!l' YgetaM Sicilan Hair
iU newer

J)j Fremon t Xeb a okol it

tito(iiř vl v IrkMl iks lattaM

SAZ02T
rob o!íc It-- oa l 4 Čtvrtí

tuekf r k7 W: ci

Jnn WUnei

FAnUERS' HOME

český

nOOTXITEC
1 Ié'ira Hanka

řfcbtiylwr ColUx County N1

U4auaú# ro-lA-o t mé tWbo fr

S ZDAR 1 PCTEB 1UBK

C:~3v farcerfiv „

--v: t:bzTt::zc
' - T Jitufí3

f úar:i tv!'í ektk---v ze

j &a vjik vmL Odpvi
v m ia I mm avai iiza4cki
vt%í psMď--- o í c h a--i aazÁÍ
1 tAtd-- 1 jk pravda
Sl'iBvd lajie alai ptt IfÚIjsa vv3rdNá4 mm

aÁě prav%iv% Wat pfde
kiálÁ dakÁaala
C w Ik lékali pKkd4L#fc

1 - taká uia --Áii a £m

i r4p- - WW zaj- -

t'r'1 fitmmájtS
eaAk4í

j iWa IHrJt X Tav

aadálavlkei
d I MÍ wckcá iv-'- k a BA--
ia kl- - z kíkáh a parta
a- - v cesídk' p Átrjk 'dk-a-

aSkAvll
' I1 e- - í ící # a

"Uiiti }rWvÁ e--

í

tV#
ií -" rr& tay xxxtni

zy ešO £arjMrkf jstIr vvtfCeai v ah'
4 a i-uI-

:ATr -f l mt Uk

iw ii
y aaív-

a?:lM tt tá'Ai til2 mpH--

2+mm Hrksf jít AŽiviaf

T---
í Zi závadai ekci--a

ti iviai-- v i ?ri
' ? říŤA f řk-i- ČAa vý-d- y

aiiTiel zar£
te-- -

jWa v ta-- i: aaaa4 vJiv p
v j ! íía: j o j --

ddi a i tn I ri UIaa!1-- od--
pv 'A'

Castorovy olejd - y a li- - a --
_AajK v tět&t

3'f
"

rW"#

Z W ier
i _ NEWTOEJL

i l-
-í 4k

0iřt8 seté b tspHí
WEBSTSUY

[ Nl2a!LAClL LoVNIS
I ti- - ima'-- i v

wuitivi acai
J

ry ta l4-%tvr-- ii n aeraa
i t ta HZ

— m s

mr mm mm mmtrn- m

sm+-m- smt

2 m a

mT tr -
_ _

u- -i
m mcv i3r z

ía j!-- o- a ai t a I íraav
arr c-i fv k £a-ra- c

kíwe ki'i sATt-a- J vfs
L rt !v --Ta 4

Naticnal Pictoral
Otctionary

l a — (Vai S—

W" Ta Xaíaa" kirl"
DUii—20 ?r3ti L

Pf La v La p W lr!ew vfv% %

i I v celd li-- ai b r tsTI
ii ki p-- iřK--

avauctK-i- —Na

ym+K aa

5 L HříTll
!- - l-i-

X JlJkS

1 4 11Li: U

V'--
- VvtAtmi %

UkAÍ)
a

fcíw Uo ew w a— --

Mgwat
~a

' ' !a - % aoK kaw
aa

prar t a tm ac m a um
-- aa whaaa ir- - - -fwii

ii - na uga St aai tku mm

:mmmt)
?

mmm ky Qyaaaad-M-j- r mmmmm awriaaaMta
iai taaiir A a aii Aa m B-itwa-

Aiwa# kat a A Bwna L tk

k—y ii k ii — m „i9— mmmm éwmtm
--mm ntaa-l- g aAMaak

ka mm a aiil ti naw a mi

_ - v
mmt

AínA k kaatmaaaajit k 4aZ '3aaaa

novin a pak mni 'titi t řej-d- e

chaf k navráceal ae do Cecbi T"

"Pak nulý taliaka spakaj ta-

ky zlrovea — koalrbake
knihu na r k daně r

"Slyšte Idka ti staH lide ma-e-lt

přece velkýmt klapiky hjú
kdyl — aechali Moltšem 4} tet v

poašli voditi!"
"Já Vám něco hovím pkaae

Pbytliku MoíjJ byl moudrý saai
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m
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Dáma : "!! čLo Uk ao li-

te !--
Cizinec : lrto že e z ie dv
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Nevčasná obratnost Nedávno
oženil se v New Yorku jistý Jíms
mie Wharton o němž Šla pověst
že dřivo žil velmi veselo Báno

po svatbě požádala ho manželka

jeho aby ji pomohl při toilettě

poněvadž služka měla jiné nutné
zaměstnání Manžel ochotně že
ttužce posloužil a když byl živ J-

itek řádně zaŠněroval ulekl se že

mladá choť dala se do pláče "Ale

proč pláčeš mSj andílku?" tázal
se Jimmie "oo li vynucuje slzy?'
—"O Jimmie Jimmie" odpově-děl- á

v usedavém pláči "jak často

jsi asi šněroval živ&tky že to tak
dobře umíš! O já nešťastná oh

oh!"

Civilizace v Japonsku Mladá

jedna Japonka poslala z Ameriky
dopis jednomu časopisu japonské-
mu v němž přimlouvá so za zave-

dení rozmanitých oprav kteréž

maji Japonci s kulturou evrop-
skou sblížiti Nejhorlivěji přis
mlouvá so pisatelka za všeobecné

obráceni ku křesťanství dále pře-

je si snížení daní a konečně by
ráda zavedla americký sp&sob
svateb s řádnou hostinou koláči

družičkami a žampanským Jest

patrno že se mladá Japonka
v Americe ničemu přiučila Aby

jméno tohoto reformátora v suk'
ní nezůstalo skryto sdělujeme je
Jmenuje se UJe Tsuda

O oku píše jistý anglický list :
Okem jevívá se povaha lidská

Velcí válečníci měli takřka vždy
oči šedé a husté obočí Lidé vy-

nalézaví mívají jasné oči Nejzna-menilěj- Ši

filosofové měli oči vek
ké hluboko zapadle Všichni

praví básníci mají velké snivé

nebo jasné oči kdežto oči velkých
hudebníka vyznačují se neoby-

čejným leskem Bnfiln má za to
že oči modré a černé jsou nejkraS-- 5

i Byron praví 2 gazela sly
?í-- li hudbu pláče Oči gamety

nazývány-
-
nejkrasšimi a Arabové

nemohou nčiniti svým milenkám

lepší poklonu než když oči jejich
porovnají s očmi gazely Anglis

cký básník Robert Burns mě! ve-

likou sílu ve svých ořích Cerly-l- e

o něm vypravuje že kdysi

když pře I Četným posluchačstvem
přednášel novou svou báseu byli
všichni přítomní pohledem jeho
jako očarování Kleopatra měla

oči černé Marie Stuartka Šedé

Tmavé oči jeví sílu duše světlé
laskavost a šedé něžnost Co se

vypravuje o magnetismu ocí Ivo

tygru a hada je výmysl

Tuto krvavou událost která so

přihodila senátorovi O II Brew

strovi jí

časopisy z New

Orleans: Senátor O II Brewster
z Onachita vyjel 21 m ro z New

Orleans aby v Parish Laíourche

zakoupil plantáži Na cestě noco

val v liac-elan- d u jistého Herrin

ga který mu poukázal pokoj i

zadním dome —As vil bodin v
noci bouřil někdo za ustavičného

klení na dvéře Brewster nemy
slel jinak než že je přepadnut

loupežníky Tu pojednou skočí

někdo do pokoje a chytne ho za

krk načež Brewster vystřelil
trefil —Potom přiílo najevo že

to je synovec domácího pána

který přišel podnapilý domu a je
likož mu nějaký noční host před
krátkým Časem z téhož pokoje
šatstvo ukradl hodlal neznámé

bostý vyhoditi Brewster se do

stavil ihned k soudu a ndal se

sám z tohoto činu

V středu dne 1 1 m rozlámala
se jedaa bedna v otUcu "U S

Express Company" v Chicago
která do Chicago došla z venko
va na adresu Thomas Green &

Co Iowa City Iowa —V bedně

té se nacházely mrtvoly ati 22
leté ženské a předčasně narozené
dítě —Adresa so zdá býtí pravá
a bude to nejspíše nějaký mladý
lékař kterému mrtvoly k studiím

zaslány byly

33 mladých ČinanS cestuje na

východ by tam na ůtiaty čínské

vlády studovali

Vesnický advokát

„Médie Bobii oák ti je Se

najednou začínáš věsit hlavu?"
„Kdák by si nevěsil kdy i neví

kudy kam s bryndy f Ty víš sta
rého kozla 6 takových věcech ja-

ké mi leží vhlavSI"
„Dobře dobře víme již kolik

uhodilo Kdyby se mně to stalo

pomyslil bych si 'Projedná pan-

nu klobouk na stranu' — vím ale
že u tebe to tak nejde ala ať mne

husa zadní nohou kopne kdyi ti
x té bryndy nepomohu jako ty'a
mně z ní o našem po'coní poma-
lil kdyi jsem měl tuto jako po

Prajzích 1 ' Při těch alovech plácl
e Joza Vranov čeledín na pra
vou kaja svých koienek "IXuv

s!i mračit do města bii oba

I přfmo k notáři jeni ochotně vyx
slechl jejich sttžoot ! prý Júca

jtodie nemocného Snopovi předli
kával a Že udělal naschvál chyba
a oni prý si toho dříve nevšimli
Pan notář napsal ochotně IaIo- -

bu proti Józovi napsal toho pla
arch zapečetila potdal iha4 —

do "Palečka "P"

Žert a pravda
CMK

Podomnik : "Khoapíte bivjle
nebo nějak bej cvikr!
Host: --Ukažte nějaké brejle T

(vezme jedny a kouká skrze n

na iidáka) "Ale tohle joa po
divné brejle vidím skrz ni samé
taškáři !

Pod mnik : "Dhovolte vzácnej

phane ! (Vezme ty samé brejle
a kouká &abola) "Sowhr jaeb
leb vzáenej Dane! Vv raáthe

pravdu I"

Dva veřejn poslahové přivé-
-

doo ženě na mol Oťhtneleaébo
muže doma : "Paní zde Vám při-vádí-m

Valeho pana manžela zlá
se býti drobet
ZenA : " opilý ano ano

vidím to děkuji Vám srdečně mi
lí pánové za Vale namáháni
Pošlo ha : "N tuhle to je po

n o j p r v ie nám Jena již přive
deme opilého muže doroi na mí
stě nadávek zdvořile Uekajef
Žena : "Toť je docla pochopi

telné vždyť děkujeme již kdyl
nám někdo přinese jalernkovoa
uolévku jakpak teprv přivlečVli
— celé prase!"

Otázka: "Proč je tak málo

těch jeni by toužili sami el

poznaU r
Odpověď: "Poněvadl většiaa

jich se bojí že by oiě!a!i velmi—
c ha trnou známost !

Soudce: "Nemohu jenota po

chopili kterak jte mohl amoj%

diný tak silné dvéře a zámky vy
páčili"
Košťák : "Inu ovšem to rád

věřím le to nemSIete pochopili
U není tak snadné jako a4 v

kanceláři seděli drobet škrábali
a nbobé zalřenci odsuzovali ! Na
šinec kdyl se thee světem pro
tlouci musí se něco vic ačiti acl
někdo jiný !—

Jistý Študent se chystal hrát

maloměstským copařera v karty
a míchaje tázal : "Jak vysoko
hrajeme ? —

Copař "Vy hrajete zajistí vel-

mi dobře a já bych nerai mnoho
ztratil"
Student : ''Kdyi je torna tak

pak h re jme o č e s l !"

Setník : "Tedy hoši abyt to
věděli zítra přijede pan plukov
ník a ten ae ve škole neiáJe j#
nom tak leda bylo a pravidel vo

jenských ten dáva také otázky
ryze rozumové ku přikladu V%

mačko k čemu pak asi dril stát

rojsko 1

Vocaáčka "To jcu si ui také
kolikrát myslel !

"Berto obrať ae přece kdyi si

uvazuje! podvaze" vi Jjť táaahle
na loaee stojí mužský !

"Ach mama to je pvxn-- J a

dlákT

"Pane komisař já e advořile
LLUittt o těch 5 zl odměny já
jsem zastřelil na alk--í toho vzte
klého psa"
Komisar: "Obdržíte 5 zL a%

však nemáte zbrojní a to po-

dléhá podle § 792 odstavec 6 li-

tera k) všeobecného tretaiho zá
konu vydaného dne 27 proiac
1601 doplněného dodatkem de

dáto Wien am 30 Oktober Kil
použitím zmiraajícírh okolaoati

v 1112 odstavec 7 lit y) uvede-

ny k ]okutě 5 al —Dá pra ne

opatrné zacházeni nebezpečno
zbraní rušeni veřejného pokoj
střílením na veřejné ulici podle
§ 777 téhol zákonu k dalšf poktt
tu 10 al—Máte tedy k dplieei
po odrážce odměny jiě 10 al

pokuty a flinta te Vám koníUka
J Jirsl tam na v&li poaecna&o
během 21 hodin ohlÁMti a do 8

dno podali zde áředni proti to-

muto rozsudku své námitky čili

rt kur k vylfi instanci--

Občan: "Po&ieni děkeja za

odměru"

Osvřdfený prostředek proti stý
tání

"Tatínku pro? pak berel ea ce--

ttu do Ameriky tolik 2aopil a
skoro výradn vládat avláítě ty
Pre:ita s Vídní pák "Pravte

Osecký Hájek zemřel VOsíku
o ničem jiném ee nemlnvilo než o

této udaloti zvláště ale každé'
ho zajimal kšaft Nikdo o něm si-

ce víc nevědět nežli ie jej v ne
děli a Hájku pa! Snop a co svěd-koy- ó

že byli podepsáni Józa a
Franěk a tito jak by jim byli

zuby k sobě přimrzly ani slova

nechtěli říci j za to tím větší vol-

nost byla v doménkácb a každý
ovšem svou domněnku považo-
val za neomylnou
Sotva že nedožtika k„svaté

Anně" doprovodili odebrali se o-b- a

svědkovéi Snop a Hájková se

svou dcerou na rychta kdei byl
kialt uložen a kdei měl býti též

otevřen S nimi přihrnulo se též

několik "strýci a "kmotr!Sw i ry-

chtářových i nebožtíkových aby
'z první ruky měli bezpečnou

zrpávu Také BobŠe přitáhl a

boa Jóia na rychtu U vrat se s
nim jako maně zastvil cosi mu

pošeptala veIí do světnice
Zatím rychtář a pravou notář-

skou bravurou rozevřel zapečetě-
nou ltetinu a odkašlav si několi-

kráte počal : "Poslední vale — --

hm — hra — Já Václav Hájek
an cítím ie poslední moje hodina
se blíží Činím následující pořát
dnost: Hříšnou duli svou porou
čím bohu a tělo své vraoím semi
Jmění moje stane se od této chvi
le majetkem mé neteře 'Marie

Hájkové dcery po mém vlastním
bratrovi a tato bude jen povinna
zapraviti výlohy pohřební Kdy
bych se ale na nf dočkal toho ie
by si vzala za maniela Josefa
Vránu připadne celé moje jmění
ditkám mého bratrance Franka

chalupnika v Oujezdě Václav

Hájek a svědkové Josef Brázda a
Tomáš Snop"
Vítězoslavně pohlíieli Snop a

Franěk brzy jeden na drahého

brzy oba na Mařenku kaldý On

všem s jinými myšlenkami
Já myslím" začal řečnit! Fra
něk "sousedko abychom to hned
zde u kmotra rychtáře vyjednali
co my slito dělat myslím le ne
budete chtít svou dcera nutit aby
si někoho vzala koho nemá ráda
a myslím tedy io se tak v pokoji
vyrovnáme jaksi toho nebožtik

přál Já ostatně nebudu na fiákoo
tu stovku hledět kdyi byste prj
Mařenka potřebovala rád váta

jí — pujčíro„
Jen a rozumem na to pant kmo
tra l„ ujal se alova Snop "Naí by
to bylo dobré abyste se jeěti do
dluhQ přiváděla a děvčeti život
kasiU r iíařenktt al kaidý rád

!::!- - i n?j J:hine
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