
Zprávy z Čech jez aáraaiaá Vlerá jVsesa vytI
pět kvant mlaJdh piva a daea
aA o— boiaral !

rAKtya smi raJDetA- -
Tk Bohemian Weěkly

několik soumara ' s rozličnými

potřebami pro svého chotě vý

pravá tato byla Turky přepade
na pr5 vodí í zahnáni a veškerý
nlkUdodňaC l
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iLodé
"

rakouské '„Radecký"
„Frondtberg" a „Xautiloa přibu-
dou do Šibeníku

Dáma: Ack boa to jeeaa aa
aevěděLa Ie jte lAt! Eé-kájvlf-—

V Boaži aa aaerw

Kapitán : „Veleběý paae jeas--U

ta boafe aepovoll jaaae aa 19

taiaat v aebi I
PraaUlkáa: „Pá klk ale ri-l-ll

earáait~

Baron : „o drahá elečnao

Vy jte měla vidy svláitai aákio-ao- et

k koepodlratvt aajblijete
aa Vali eeaté ve Ivfrarakýdk al

koute schouleni Toř obrázek
našeho nynSjlíbopfisobení Ho-

stince a hospody jsou ovšem přes
plněny a náramné horlivé se ta
vede "vlastenecká" politika při
džbánku A na tom není dosti !
Col máme říci o poněmíováni
jaksi ui systematickém nejen
řeckých Ikol středních pracných
(viz: poněmčeni re&l gymnasia
▼ Hranicích a zřízení paralelek
německých při gymnasiích y Tře-

bíči a VaU Meziříčí atd) nýbri i
v germanizování Seských Skol

národníeh kde ee útlá srdce nalf
mládeže německým duchem a pu-

chem otravovati počínají (vis
nejnověji: starovlastenecký Rož%

nov) O literatuře české na Mo-

ravě ovSem není ani řeJfi Potud
"Pozor" A není také divu že

Tyavěiíeaá
Pani Mariňáka:

pcháAÍ le Tál Tácfav má piaH
xTkoliWk 7rJ vla- w-

PaatLeey: „Ta j je&aoda
cké ! Teaoalek aa aaxodJ ve dae
a tt klilak v aoes a pnc ataal

týt Teaoalatk Cberál a -- ÍVr
alsraaaoatáa I '

Uráikaw

„C Ja4 VAasv je aejk

„Nu na jen se tak
"

nemračte
mn cli oválený jane synoyčer
chlácholil mne atrýc vida jak čej

raSj při podivné oné titule
taře zkysal „Copak říkáte Palí
ží ř

"" -

„Strejdo r Viee Jsem nemoh—

byl to mfij nejsladH výra
„1 jdi k Šípka — kluku 1" smál

ee strýc hledi vyprostit sebe re%

cte požehnané své blílko s vroucí
ho mého objetí

kdy pojedem? ptám ee dy-

chtivě

„Pro mno třeba zítra Ale to vil
bodel mým tlučhubou — eh par-
don í — tlumočníkem !"

ž

:'::V íi7" ~y'['
Byli jsme tedy v Paříži Kone-

čně hleděl jsem tváří v tvář této
bohyni věd a umění této králo-

vně módy a rozkoši a alyiel tlot
kot onoho velkého srdce jehož
lehká a bujná krev probíhá--

BataswIjMTeatSak 3--lT

práv avaé tekla au žvaa ie 1 21 Bar Lm 5-2-

: V takovém asi siava b 1 atrýc

když jsem na Itěsti vstoapiL Jo-aíf- ka

— ty darebáka r svolal

polo plačtivě "pólo radostně vr-

haje se na má prsa „pro boha té

prosím zbav mne těch lidi r
„Prcč ř C ae vám etaldl-ptá-

m

ae bledě a podivením aa
„madame Piccard stojící vedle
strýce aa jedné traně a mokrým
ručníkem a na neznámého cizina
ce s „hrdelním aparátem
„Co ee mí atalo ? Uaed ee do-zv- íl

kloačka ! Chtěl jsem jíst a
na místo jídla se ti to aa ae se-

bralo jako voey Jedea tni dával
mokrý hadr na krk drahý mi
ekoaiel tepna a naposledy ni
tenhle páa chtěl vstrčit něco do

baby Že bych toho byl met do
smrti dost !
Lze st představit n&J srdelaý

smích kdyI asi neámoraý jazýček
„madasae Piccard vysvětlí! zri
činu věeho neltěsti A! strýN
kaT prav ía trocha ee apokojiv

„vIJjf jste Ura v lira sára vtaea !

Vy jste ukazoval eeaaláJe da ást
a U lidé cayslilt Ie vása v krka
něco — scháxi ~ —

Facit vleka byl le musil etrýc
zapřestálé trampoty lékaři jakož
i hezké „mademoteelle sa ceeta

zapiatiL yJokfka jeďme doalf
pravil ke saně kdyl byli vSkhai
odeil

„Vždyť jste mi strčka eUhU

že se zde zdržíme as týdea ! f

„Koupím ti a „Suché ho zlaté

hodinky f
í Za hodina jame jeU „taaao od-

kud alance jasno vstává

Jea nic s tliml !
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i V I -- II f ibo a aaptwí iva romaaa ?

f která jedaá lásce je tak tívl !

_ápanaov ze au aeeit tae jiaaa y
-

eeu aea aea fe vee jeao aaaia
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_u_ a a a a I
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fJaiapee : A ta tesae a aua2
mna ji al t# aattoa !~

UdlvwdaáaA vděoeZ
Lákat : „I kle kle atil fřttaLt

Jak raae to UM Váa opět adre
vého jak ryba vidlU- -
Paa v reka! s „O a2j orkraače

předamrti! Kterak ee Tásaje
aeaa aavděčin
Lékař : Já— Talia ochrán-

cem ? V!Jyt jjeeea já Váa aa ae--

ičd!
Vrchal : „To je právě to sl

Táaa k dik la aaváaáař

Káráni

Leeai (k evéaa pea) : „Ale Jdi
Peldmea aeliaej sai pořád raka
—naseď přece takové prase I

a

Moderai

MAUaka : „VUil Betty Ty by a

přece aeeaětA Tvéke aaaie tak ty
raaieovat kdyl jea srna tak— ave

věrná ee ee a néaa aeaaUe ttet l
Betty: „Tobě ae to eaadae)

ratavt! Kterak byek aobé a%akia

taaieváltktrf— aoeA parohy!?
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PrGásaoe: wly asái takde féii-a-é

aové albaa Maríaka — to TI

masí ea kaed do aěho aécw aapaaC
Máriaka : ie ae pana preéa-a- or

! Talia povídal l ee to
albaa aeeaat kalie aaasuk!
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VScdí lotert t j rof řeh
ci-rodnt-

div dl t Pntíe bjl po-to!-d

m 1osoviní její jeat od vý-

boru n den st Y4clt-- roka
1S7S nUnovDO Pl plÁn a vy-

dá 100 000 los 3 po třech la

tých Výher uaUaoveno

2605Í v cn u 600X) 1 První

vfhr tvoří niprsní jehla pak
medailon ipendlik a nuinic
Ti s brilUnta v cenJ 10000 íL

drahá výhra Mtiv4 s farmtaiy
vklidajfd z nirrakn brolo a

ciulnic til ae aacaých brillaBt&

t cn 5000 U třeli Týhra jest
velký stojan na tabuli a dvěma
meniimi poatranními atojany a
dvěma ramenovými vícny vo-tm- li

to alříbra v oe 3000 aL

dile joat it výher v cení po
2000 al ostatních 2600
rmmiáÍcu % ýher jat v cenS 500 clt
250 at 100 al atd Velkeré

předměty k vybraní Bríeni badou

před losovinlm veřejné ca odiv

vjsUvenj
lvacet TojikS na exekoci

i Okresní hejtman malobolealavaký
rozeslal dne 14 pros starost 3m
obci vokreao mlaJobolealavakém

a beuát&kim přtpla kterými
ie i vymohl dovolení

aby k vymolení diolních daní

do dotývných obci bylo roaeslino
20 vojáka na exekuci 1 Zirovea

podotýká v připito ie ae vojes-tk- á

exekoce dříve t obce nehne

dokud nebude vie na krejcar no

Uváděje le toliko škol-

ného dlahuje malobolealavský ea

600 al a benátský 12000

al praví že by j"nk částky ty
na viecbny poplatníky snová

roivrleny býti moaely ! Vojákovi
na exekoci ae nalézajícíma při-

slali prý sluiné obytovánf a celá

tráva Kdyby voják bez povo-

laní berního ůřado t obce byl

prvi odeslán bade josIán nazpět
a obec jest povinna zaplatiti na
za cestu jeden zlatý KoneSni

praví v připíšu tom ie jakékoli
liJCítí o posečkáni badoo zamít-

nuty a výkazy o podání žádosti

k vyliím instancím Ie exekuci

nezastavějí pokud avolení k po-

sečkáni od vyiiiLo úřadu okr

hejtmanství doručeno nebude —

Kolik exekučních prodejů bude

mít toto Jednáni v zápětí !

Poitovnictví v Čechách Na
keaci roku 1Š7S bylo ▼ Čechách

jedna polta ca 0 839 ítvr mile

aneb 4627 obyvateli (na Moravt

ca 095 čtvereční m neb 4932

obyvateli a ve Stezku na

řtvr m neb 4425 obyvateli)
Nejvíce poit je v Horních Bakoo-íc-h

(poita na 2S38) nejmónS r
Halili (posta na 10055 obyvatel 3)

Čechy zaujímají tedy atřednl sta
noviiko Co ae vnitfni dopravy
psaní dotýče zaoj (maji Čechy pá-

té místo v pořadí zemí předlitav-skýc- h

připadlo totil na jednoho
obyvatele 8 031 psaní (na Mora-

vě 5 431 a ve Slezsku 4 863) V

mezinárodní poitovni dopravě
zaujímají Čechy r cfjfajtami se-

dmi místo připadá toUi na jednu
osoba 6

psaní (na Moravě

2 731 a ve Slezsku

Mezi lenakými cestujícími z

dřívřjlkh dob zasluhuje zmínku

choť pralftkžho lékaře a přírodo-zpyl- te

dra Helferta Paulina
Helíertová rot de Grangee Opu-

stí U so svým manželem dne 14

duba 1F31 Prah? a odcestovala

do Smyrny Odtud odebrali ae

ma&leii do Kalkutly a nastou

pili vědecko pouť k nařízeni
britaká vlády Procestovali a

dvěma slony a 130 tuzemci sever-

ní Indií Birmu a Malaga Kdyl
byl dr Helfer na £ikoharakých
osirovet-- zemřel navrátila ae

jeho choť liti do Evropy VeL

kou sbírku přjrodnia kUroq by-

la pomohla settavOvati odevzda-

la národnímu musea v Praze

Ivlruli provdala ae za hr No
stif-- t nimi ae r 1'hříih usídlila

i i t ™ í
k

O trudných poměrech na Mo

ravŽ rozpisuje ee liře olomoucký
Poz mimo jiná takto : m

á kazem naleho li vo-

la nárvdaiho jeiti donedávna
tak krásné a bujně rozkvřtajíd-h- o

jtit jakési vieobecná ochab-

nutí jakási málomyslnost a ce-teín- ost

Oviem ie ae to dá poně-
kud vysvetliti a řásteni oml ovi-
ti tru 1 u fmi řasy avšak nikdy i
za casSv jeltS berlích nesmíme

příportití abychom tak hluboce

klesali Že hyneme aspoa na
Moravě netřeba dokazovati Sko-

ro co den dolítáme ae ▼ novinách

smutných svistí o rozpadáváni
tu čtenářského spolku tam

tpeváckébo onde zase ochotni-

ckého divadla a jinde opfit "So

kola" těchto dřivijiich balt za

brkajících aUtelni přtlivo od ro-

dilatví nataiaoiU a ponímčovácí
a lířk-íc- b mocni vsdfíání trUu
a nvSdomSnf národní mezi lidem
nalim A spolky které ae jeitěl
nerozbily iijí-l-i akotelnl iiyo- -

tera jarým cinuýmf Odpovězme

apřieaai s Nikoliv l Živořit bídni

přebídni ! Zpivácká spolky kte
ré druhdy a nCřenia af kApaJem
uUechtiU BsaScf Lt-- C

piatojí
o bylj chloubou nalí jsou ny
aotvaato aby sutp(vajy spolu
bratra k poaledníma OupoZtnka
Čtenářské spolky v n lehl ae byla
pastorál nileehtilá zábava a po-

učováni s četných fzaopisji a knih

liroM aotva při jedoon ob tro
licttck o fctxtts piti csi c
oJvvl A t dira!4xí ocz}
garderoti pochutnávají ai nliis
w kouti myti Uerci dTímajf a
Thalia sí C-oi-

fvé a ochro

meuýiai Xli-- iJ Btlitijl jsj t

Ze severní Bosny se telegrafu-

je „N W T" : V poslední době

nastal ade velmi řilý ruch malé

bitky opětují se denně Tarecké

vojsko vystupuje viude útočně

proti povstalcům dosud však ee

mu valně nedařilo U Strugy utr-

pěli Turci opětně porážku Ras
koňské vojsko obsazuje četněji
hranice nei posud
Petr ŽLaraďbrděvec objevil s

opětně y Bosěě 8 m m přibyl
do Jemnice opět pod jménem

Mr-koni-
ce

Proslýchá ee že přinesl
Karaďorděviě dosti peněz a že má
značné zásoby zbraní Ttm by na-

bylo povstání tr Bosně zajisté o-p- ět

větiibo dSraza

O porušení hranic srbskýco pís
Ie se „Istoku" : 14 tu m překro-
čila Seta Turka srbské hranice v

kraji uiíckém o oloupila Mi tra
Di mi trijevíce ze Zaoviny 15 ra

m piiili čtyři ozbrojeni Turci do

vesnice Beresoviny a zabili ta tři

Srby 16 m m odehnali Turci a
obce Uremovice 3 koně 19 na m

nSinili totéž v lUnku Vláda srb-

ská obmezila ae dosud vhledem

k tomuto ustavičnému ruiení hra

nic srbských ca pouhé diplome
tické osvědčení v Cařibradě

Z Hercegoviny se dovídá „Xar
List" ie do rukou povstaleckých
se dostaly důležité dopisy tnres
cké po vítězství a Trnovicí V

jednom listu kterýž byl zaslán
Rauf palovi se oznamuje že ae

nachází vláda cařihraáská ve ve

likých nesnázích že nem3že vy
alati nové yojsko do Hercegovi
ny aniž rozmnožili dodáváni spí
Ie Server paa siusi ne dlužili

peníze od kupců hercegovských
a odnímá a prodává soukromé

etatky

Z Podové 15 prosince N L

Již po několik dní se proslýchá
lo že bude posláno 12 tureckých
lodí se spíži nábojem a jiným

potřebami do Nového také ae

vědělo Že se chystají povstalci
na tyto lodě

Plán pbvslalck byl však

předčasně Tu rkSm prozrazen tak
že sebrali veškerá sily aby lodě

zachránili
4 m ra aaadilo ee asi CO pov

stalco vybraných střelců na o--

struvka rtvnaku vteče Lne o--

čekávajic příchod lodi Na konci

ostrova postavena stráž na jejíž
výstřel měl nastali útok na lodě

turecké Když se přiblížily lo lě

na dostřel padla rána na znauies
ni a ae viech stran zahřměla

prudká střelba na turecké lodě

Větií ěást balibozuka již prová-
zeli po břehu lodě klesla pod ra
nami po vstale Q Lodníci již vle

kli lodě proti proudu padli na pr
yní výstřel k zemi přivázali pro

vazy k vrbám na pobřeží a dali

ae na útěk Byli to skoro sami

křesťané Zalím zaslechli nejbliž- -

Sí čety turecké střelba a spěchaly
ke břehu Z Nového přibylo asi

400 redita a 000 balibezukS Ma

stala zuřivá střelba Turci atříleli
řadami na povstalce aviak ep2t
sobi li povstaleam jen malé škody
poněvadž atříleli povstalci a ú

kryta Za to neminula skoro ani

jediná rána povstalecká Stálit
Turci na plochém břehu

Boj trval asi dvě hodiny Když
povstalci přestali atMleti povstal
é&m dcáel náboj Pro povstalce
nastalo patrné nebezpečí Pov

stalci ae dostali a velikým namá
háním na malé lodici na břeh ra

kouský í A

í Mezi bojoiii thtily řást vojska
tureckého přeplouti na břech ra:

koňský a jen na domlouváni ně-

kterých ¥dc5 tareckých nepro
vedli avfij ámyaL
Z rakoaskycn oba roaove a

Zamlača nesměl během boje ni

kdo na naci necntej-- n so sut o--

bětí tureckých kují t i
j

Nyní tu panuje opět pokoj ale

zdá se I# povstalci co nejdříve
novou výprava proti TurkSm po
dniknoa 5=

-

Řáděni turecké Horvatský
Crrr" Anvítí ň c TnrinsV-- a -— — - —

11 m ta odebrat ae občan rakou

ský Stojan Iiajlič do svého lesa

pro dřiví Les ten leží při samých
hranicích "

'

Turci přihnali se do lesa a jali
ae střílet! na Stojane a jeho Čeleď

Stojan klesl k zemi byv raKen

sedmi kulami To vlak ještě ne-

bylo Turkfim dosti Vytasili han-dlár- y

4 fowíkf!í §hcj t$ lft-s- y

} hlava Stojanová odnesli s se-

bou Bratr Stojanfiv jenž byl ta
ké přítomen podal o v lem ihned

správa politickému úřadu Vyslá- -

Že byl Stojan zabit na rákooskéfit
území ve vzdáfeností 812" krok 3

od hraníc tureckých --— Z Bani-Jok- ý

e sděluje tlmpž liela že sa-bi- ji

Turci mest uafiálukou a "Sta
rou Gradiskoa rakouského obča-

na Ivana Bakotiče t

k Naaml 4 faaaa

"

i -

Strýčko pojedeme letos sesp
nékam?" ' :

„Hm 1 namlsal jsi ee kloučku
Tiďí" -

A já odbyl právě prvni rigoro
eamf

VeUbaý pe litltlH IfT edeie! podi aáú
mal iae4 velaai al blul ka Ie je4s) ťaVma 4a Lmy
Račte jeskoca pamyeLu oa Ue j uetáv aaae v Cíacianaca aaza -
fe celý boi{ de- a-

lým dáekeaa a visa ae arráxi
j P
f

aVÍT

jsou poměry na Moravě tak trud

ny když i tam prohlašuje ae v

jistých kruzích po přikládá Sta-

ročecha v Čechách nečinnost vfi
beo aa prostředek jedině spasný

Přilil velká starostlivost AŽ

améiná jest starostlivost c k

úřadu o spolkové záležitosti na
Moravě Tak pile ae a Bzence

le stanovy tamní čtenářské bese-

dy po ítvrte opravě byly stvrze

ny a podmínkou aby spolkový
prapor byl okresníma hejtman
ství okázán

Dvě scény z porotní síně

opavské Těchto dno stála před
porotou opavskou Terezie Lin
dovská % Březové (a Vítkova)
obžalována s vraždy avého man

iela Obžalovaná neumí ani ne
rozumí německy obhájce její (ex
offo od advokátní komory' ústa
novený) neumět pak ani nerozu
měl česky Předsedou porotního
soudu byl rada zemského soudu

Trapp jenž se podle možnosti

přicifioral aby obžalované po le-

sku srozumitelným se oSinil aě

byl jeho sápas s češtinou patrný
V tomto přelíčení odehrály ae ty
to dva výjsvy : Dopoledne Před
seda (německy): Má pan obhájce
nějakoa otázku na svědka f Ob

hájce (německy): Vždyť jsem mu
nerozuměl !— Odpoledne na kon
ci přelíčení) Předseda obžalovat
né (!esky Máte ještě co přidat k
tomu co pan obhájce pověděl?
Obžalovaná (česky: Dyť sem mu
nerozuměla Předseda domnívá

je ae že obžalovaná pana před
aedovi samému nerozuměla opa
kuje otázka česky: Máte jeltě co

přidat k tomu co tady vál pan
brance pověděl T Obžalovaná

(lesky:) Nic! (Ne!)

Fara hobiovická a Slaného by

la časem avymhusjtak a

také po bitvě bělohor ! é zrnle
na Pozemky k faře té náležejíc
a ?4 korce byly odevzdány dě

kána slánskému L užívání který
měl povinnost slsrati ae' o yý kó

ny cíikevní y kostele hobiovi- -

ckém Za císaře Joseía II byla
v Uoblovicích zřizeoe lokali a

později opět fara Muhlo by ee

myslili že při znova zřízení fary
připadly i pozemky k ti faře ná
ležejicí laráři bobiovickému ale

spoň r době poadějaí pří aprázd
nlul děkanství slánského jak
viboc se děje To ale nemohlo
nikomu nápadnou li poněvadž ae

o íárnkL pozemcích v iloblovi
cích netídílo Sulyf e totiž s

pozemku farních a Hoblovic po
zemky Lraběcí a a pozemka hra
běcich a Slaného— blíže kláltera
františkánského — pozemky dě

kanské na základě úmluvy směn
né mezi tthJjljm (asi okolo r

i30j uexanem snsktm a mezi
hrabětem Martmicem co majite
lem panství slaného a dvora Iob--

lovickébo: Yfte viW má háček

Výměna ta stala se jen tajně mezi
těmito dvěma Scontrabenty a ně-

hy lf nikdy ani od koasiatof e at
od ku berní n'áL oAzdějí ' od míi
stod ržiteM ví - schválena' ano ani

"

o achrálefií žádána -

nebylo a v

neprospěch faráře hobiovického

přiila věc v zapomenuti ř Jmoí
bude se nepochybné žádat! o za- -

— _

Povstání v CssnS a Hnt$o- -

" "
vteJL"-

(Od zvláštního zpravodaje)

V Hercegovině bojuje ae nyní
iakřjta den co den 3 m m sra
žili so povstalci a Turky na řííce
Sek ulanS y kraji yasojeviíJ V

boji stály 3 prapory tureckého

vojska Boj trval pět bodtu a skon
Sil porážkou Turku jichž 'ostalo
80 na boj liti Povstaleijkhl by
lo kolem 2000 zmocnili ae značně

zásoby spiěe a zbraní- -
' Téhož dne ulíniia pohádka pe
vnosti Berane výpad a adehla na
obec Boře Povstalci odrazili po
krvavém zápaaa átok turecký V

boji too pjdlo a raněno asi 200

T Jr0 m m přibyl do Hového £r
ceeu bývalý pobočník Qarlbaldj
ho podplukoyník Paaqua Víval--

di kdel jednal a Ljabibraliřsui

jemuž přinesl vlaatnoruíní list

geaefil&r Tirftldi hodlá navití

viti viecbny náčelníky povitale-ak- é

2Ta spáteění cestě zastaví ae

Viraldi a knížete líiknláie v Če-

ty i i

Sbora yojvody Ljubibratiře

kterji ee dosud nezo tavil velí

Luka Petkovif yojyodoa Zubců

jeat nyní Tripko Takaloviě legii
eUíxiak ▼e!i eonU Frasila

Před ' nlkoKba dny vyslala
cnoť rakouského jednatele ▼ Tre-ti-ni

YríeTi5 Dakroycíkií

la žilami celé ropubliky
Pohodlný omnibus dopravil

nás do hostince „otce Piccarda'

„Roe de Temple" Mladá dosti
hezká „toademoiselle" vykázala
nám v prvním poschodí pokojík
sice malý aviak dosti vkaaaý
Všecka čest „otci Piccarda"! Ku

chyně byl znamenitá vína k po
hledáni obsluha výtečná — více

jsme nežádali
'

„Jak se vám libi Pařil TT ptám
se druhého dne strýce
„Znamenitě! Tak dobrého vlna

jsem hned tak nepil A aa dakas

vyprázdnil milý strýček sklenka

burgundského al aa dno
Ale strýčka — já myslitn ka

příkladu - Tuillerie Boulevar

dy —"

„A což víerejíi řízky — Iťavoa--

tost viďř"
„Vy jste nenapravitelný strý

Sk a ! Nepůjdete se podívat do vý
stavy obraz 3 f
wNe —jdi sám mám toho cho

zení již dosti ! Ale Jesifku přijď
brzo vii že e těmi lidmi ade ato
nesvedu !"

„Za hodina jsem zde!" —

III

Mezitím co se já utápěl v

rozkolí prohlížeje čarokrásné vý

tvory francouzských umělci stát
pěl so strýc v iumicím toku traa
(íouzského vinaNeni divu ie při--

íiíuým utápěním se trocha nastři
kl a že lozum jeho následkem to
ho mu počínal — plavat
„Um bručel roztahuje se po

hodině na pružném sola „klouček
dlouho nejde Což abych —

Zazvonil
V brzku vstoupila „mademoise--

lle" „Qa y a-t-- il poar votre ser
více T' (Co jest k vaiim službám!)
„Tak tak --— andílka servis a

něco na něm Nebyl bych řek' že

je těm FrancoutSm tak lechce ro
zuntět ! Jjminil strýc spokojeně
Na to nkazuje na sebe pravil
„Mademoisello — je— -- je — hm!

jak pak bych ji to řek f— je mám

hlad!"
„Vous t — vous malade J (Vy

— vy že jste nemocen 7)

opětovala dívka pohlížejte e po
divením na zářiči objičej atrf
cav

'Oui — oui ! přisvědčoval ten
to Živě ukazuje do ds

„Voulez-vou- s aa mideoia t
(Chcete lékaře ?) ptala ae dále ja
ksi soustrastně

„Třeba — ale brzo T

Hezká mademoiselle odběhla

Za chvíli ťukal někdo lehce na
dvéře " " '" ' " '

„Dále !' zahouk strjc
Do pokoje v stoupil fotec Pk

card" za ním ctihodná jho polo
vice a natuočeným ručníkem v ra
ce „Qu' aves-vou- s Moasieur r
(Co vám schází paae f) tázal se

„oten Piccard" mačkaje pod pa-
-

£d(m obligátní čapka ae zlatým
třapcem feí

„Kafé — ne děkaji pane Pich

eard — až po obědě! odtalil
strýc „Ale něco bych jvdl--"

nXynÍ spastiU ctihodná pant
Piecardofa Slyleli jste ji nik

dy klepat mlýnské kolo ? „Mada
me Piccardová" klepala jeitě čer

ratvěji Konečně doklepala přis
stoupila ka strýci % saiU ma ob
vazovat mokrý ručník kolem kr
ká

„Ale dovolte aoáia' Piccard"
bránil ae strýc ustupuje do koa- -

ta „Což pak blázníte V

„II e- -t bon !" (To jest dobré)
tvrdila pani Piccard chystajíc ee
k novému útoku s mokrým ruční

"' '

kem

„Co bon l Tokte že je boa ? %A

d eky buqo nemáte roum a- -

nebo jste blázní ! '

Zaťukáno zase na dvéře a
vnich objevila se mladá tnaderaol- -

selle utádějíc KtarsiÍného' fána
S ob roní nimi oku liry na nose f
tec Jticcard přititai Jej uctivě" po
krátké roamluvě přistoupil plív
chozí k strýci a uchopiv raka je
ho sledoval pilně tlukot tepny
Pustil ruku a sakroolil povážlivé
lkavou Jakpak jie

I odpravíl iej- -

měneciyry nouieiiiea tepna b Bá-

na perou tolika lahví vina' tloa

k] j perlík v Ieesných h

Uch

Tento pak by) jak a vyjevenL

Chtěje lidem tím vysvítili ie ma
vUstné neecházi nic nei jldlo na

kazová! pfstem do etevfebýeb
ást Tím ái ale teprvé alkodil
Neboť dotíravý lékaf vytákaav
hlubokosti svých lc

jvfedtnět ssalil ae jrj
akc-Mx:- 5-

u strýci vstnt clo txt

Muleme si isyslit jak rydle
strýc huba zavřel „A kdyby viz
rřďllo Jeíti de-- 't L":Z z tij--

yy STÍ r---

-- r:" iilea „Ct Cl zdi
néímie iMvutl —

T MzaOaat - 3J—
F rcaemm 32—

J Tavfeaak 32—
Ft V Zjhgtek av a 22—
T T áftuaV " ak a ýa_at
Cza Xastra 33—
FvRllďkm 33
3£a£ veaia 32—
Vato Paeoak Na 42—

I Váťt Taeaeái - -
a ZS

laa —
IJJlSeaffai Wl a

a a m

Car Cotx a a

Joa Ta4k C--rh 31--XT

Xe --

faajažm 5o 43---

FaaaitSa43am 34—V

ilTaaSam 34—

Kdyl jseea byl ikolákeea aa
nižlim gymaáaiaaa chodíval iseaa
často na Cara Bentcky tarál byl
yyhláleaj kazatel a já pě--
vadž jsem aměl pěkně čltelaě psát
opisoval jsem mu k jno žádoeti

obyčejné káaáai pro přllti neděli
an čisto předči talť je maje ala- -

boa paměť aa kazatelně a lieta- -

Jednoho čaa dat nu aae aěko-
lik archa poškrabaného a přeškr-
taného papíru a dokladeen že je
v neděli pouť V ten 4e bývalo
jeho kázáni aejalavaějlí Opisu
val jsem a chuti a rychle práče e
vlak přece zdržela do soboty
kdež měl jsesa opsali peeledei
arch Nemito náhodoa atrfil
jsem toho večera ve rvačce aěko
lik modřin tak že jsemeepíeová-ní-m

hotov býlí nemohl a pana la
ráři po kuchařce zkázal že to la-
de jistě zítra riao v osm bodla
Čaaaě ráno vstav dopsal jeesa
rychle zbývající arxh a vle re
chvatu zabaliv epocha! jseaa aa
faru Bylo právě pil desáté Na

prostranném náměstí stály jíž tla-

py domácích a přearolsichlělice
se na krásné kázáni pasa tarář

jeal je vždycky dovede tak roe- -
brat Pan farář e patrným potiá- -

ním schoval práci do kaay a v
livéra hovoru a občaay pokrajo-
val dál
Nadeiel očekávaaý okaaaiik

Se zjevnou radoati pokUžel jseaa
na kazatele jenž mé pkato pí4-čita- ti

měl a pak aa lid jímá ko
stel byl přeplaěa Po evaageíiasa
pronesl pan farář své therna ka
kázáni a uchopil rozbaleaé již 1K

sty Ale v toea sbledl jako atěaa
a nemohl prosála viti Vie hledělo
naa a ážasera Po pěti trapack
minutách pravil konlě třesoa-M"- ra

se hlasem : „Drazí bratří v

Krista t Pro aeaadáloa alabosl
nemoha k vám k aéjvětU litoeti
mlavili a mátnýat krokaia
yeiel do zákrystie- -

: Vleobecaé btováaf aastalo v i
bee Svíčková bába d aJo vala se
že al včera viděla aa paaa fiaráři

ie ma neat dobřePaa tarál ně
mou l tioajiu au svatou pro ae
noe a kaplan prqto ie a jU byt
najedl A tak ae shxomálděaý lid
mrzutě roaeial

yQíraJe ee já pak doml byl jeea)
savoláa k íaráli Tento hledět aa
mne s vf čitkoa aačel pravit mír-
ně jako vždy: „Vidii 4lojka
ca-- e mat vyvedl Ir 4

Já třesa ee přietoepfu a vtdisa
e přiaeal jsesa partu tVáti z&leto

káaáai — své počet ai ftloáy

Mateřské ponaučeni
Drerelká „Ata avaatiak od--

kaď pak mál opětně ta saaloa ae--

střiiku ?--
Matka : Přiaeal ji čáp
Dceralka: „čápf Tždyť aaie

ačiulka fiká le cápové aa alma
tábaoa do teplejlíck kraj ia
Mtkai fíaa tlL čap ktíH

Tvóó malou aeetHčka přisealje
přivě domácí čáp který ji! nesmi
lítáte " -

j fááiooilr
"

Venoalck : „Tatínka kdypak
pOjdeJ m mnou na procházka
Otec j Hl ai drotet dřtava 5

Vena „Jak dloabo badal
spát?--
Otec: el noviny pleéta

iVtvracmt
1

CAron :' JÍm aanJ je dae adk

jak krosně L!op3 í W
C!aka: „UUoatráa taky doca
pcíUvvkUr

: - a -

PřtkvcTGri cavira
Váaa

tíJT--'aaaiaá aáaa 4#fim dma

7Ž

Farář i „T r ala isks bea-- j

bolaé sailá leata J

2eaa Jas evásas tejA isa{
ale račte dovést oo ta klealje
přece jeaoaa jako jedo átecboa
a radoati kteraa aa evéU ci

"
l

Debrá rada

Lea: „Pravla Tí aec4oX
Xxm krejčiaa Kelaam-vt- a je hafea

vLaapř
Ferda : „Ní awiaá --

w

Loáaa: „Proaiaa T- ě- aaal to
bada tepěa vědět at Ty—Oa ja
a saé vša tam aeatojt od fřede£a
vaaáka ai ía sXoaky lada aa

Spravedlivé tvakorleal

Riíák t „Ta člověk ktoréb

jeesa ektět da v aoci okráata-a-i

být a graata Ipaiaý calap Ca%

to aoc aeapal Xajíeté ka trápi-
lo zlé evfcjjoamt ie saa aedaio po

keje a tak jeeea aa a ttíki miaer-aék- o

Člověka aeeaakl asi vlope
tír

Proco

A : „Kterak to jenosa phcsAa

azdý příteli la v VeAaaa &aU

ja af dnota4 tak výaoraý ř
át: „laa vidsus aaAe Ukalové

BAlokf ae aalis adravýaa k semiti

— esy aAeUv4an a tiva ř

Za avy ka

Paat : „Bohuslave ! Taf e

lee Ubal kackatka t ?
MU: (Iboeajaé) Ovlafas !

Jindy bývál vUycky Ty a ptot
ay kdyl rříeháaío Ajet oa-d-a

ie U3 býka sbaem knebaTka
do Veka mi aát aeeJL— Iok3 vtl
le já od asých avykt alkdy
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