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"Kdy pak pfijdei se mnou na pro-

cházku maminko?"

"Ne dnes drahoušku dnes mám

příliš pilno"
"Ale ty musíš maminko já jsem

si to zapsa! již do mého nového den-

níku že jsme byli na procházce"
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slavnostem nemožností To by mé-l- o

kulturní dosah značnčjáí nea mo-
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Paní Jonesová: "Panu lirownovi

jest již lépe je li pravda?"
Paní Urownová: "Arci Lékaři

jsou jeho lepšením se celí rozrušeni
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Stroj k zamezeni neštěstí na kójích

byl vynalezen na Uusi a sice sestrojil
jej prostý itrojník vitebaké dráhy DŘÍVÍ ca hotové rinn eto HťnAifti k tniKlu 1
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Nájemnice z 2 poschodí: "Já my-

slila že jste pravila panu domácímu

že nikdo ve vaší rodině nehraje na

piano"

Nájemnice z 3 posch: ''Ovšem
A je to pravda Děvčata se teprvé

počínají učit"

chránit každého člověka který by se
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dráhy bylo postaveno hříbé se zavá'
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Úslužný prodavač: "Čím mohu

posloužiti stará paní?"
Stará paní: "Vétsl zpftsobnoslí

mladý pane"

"Není-li- ž pak slečna Anna pravým
obrazem kypícího zdraví?"

"Ovšem oviem — ale ne dosti

dobře malovaném 1"

mil za hodinu a zvíře zasáhl nestalo
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vezeno bylo až na nejbližál stanici

Přístroj ten bude zaveden na véech

ruských dráhách
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Poslaba v písárně: "Prosím ne-mo-

bych dostat za tento týden

přídavek?"
Kasín "Pročpak?"
Posluha: "Za práci přes čas mě

se zdálo celou minulou noc o práci"
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Účelem přístroje jest uspati lidi stí-žen- é

bezesností následkem přílišné
činnosti duaevní a takto je vyléčili z

této těžké choroby Patentní kance-
lář ve Zhořelici v Lužici oznamuje o

něm následující' podrobnosti: Pod-statno-
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