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fekli? jak lltedntl na břeh a id' i
obouvat druhou bolu biu juna
pojednou mní t týl a l f ať prý
mu difti iojť Katč an bo prý to

ho b"dl míl dot! A naplahuj" mí

tftj ohu! k a bťiřkou kůrkou

irovna nad hlavou

Obyčejní říkávají Mh žiot
nebo penfe ef i jd4bi !"

O livot n ho O kalhoty Ji fie-j- i

in tak bojli ftý h l v tinhífli
jtem vám byl leknutím tak díeČ-n- ý

fc jem ani neek a i

čal kalhoty avlkat
Ale pojit hnaná fuk toho kn j

Čího co jp Ida Je itdUta nolia-vi- t

pill oioily dole lak Oke J4

ko pUkory

"Počkejte to nejde píe boty"
vyavčtluji taíkífi a tu imí v

toni mí projd hlavou nápad ja-

ko jeltčrk Naoiihlm ' jako

byh neriMihl btu otit akoliv
mi byly volné jako harmomky tm

tojí naď riintni a t r nttuj'-
-

"Nic na plat barátomt" poví-dá-

"mám j ltč vilika nohy mu-nít- ť

mi pomoeí t mt!"
A chlapík mi dl pro kalhoty

na lep! Xara1 ni obult k do nič

ec pod břeh a aČn' nifie Zou-

vat Ah- - já příčím MhválnČ nohu
v botČ až když nierčím ž- -

pcipadl
a táhne vlí ailou pustím pojed-

nou bota mu xnutanc v ruce a

chlapina i a ní Žhlufík po zpátku
do voly

Já ale vyskoč ím jako by do

mne elektrika vj la popadnu jeho
obušek hup na jeho konč pře-

táhnu kliinu vU silou přes zádi k

a ujíždím a ní jako vítr po pusztč
v jednom h tu pořád pryč až do

Tam jsem ji v první krčmě za

desítku prodal a "netek lusztrk"
— tu to máte: tak se musí Člověk

znát světem protloukat!"
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stihy itní "1 ivílhovanýnií" ná-

rody počnou znovu I)á se po-

myslili voIh-- něco grotesknější-
ho něco Šílenějšího? A ti kteří
šílenství to provádčjí chlubí e

že jnou praktickými politiky kteří
rozumně s "danými" poměry po-

čítají kdo ale v této "praktično-
sti" v tomto "rozumu" jich

pozná nesmyslnost kterou odsu-

zuje- toho zovoii zde "fantastem"
onde "nepřitíhni říše"! Jaké to

tiijié zvrácení všech pojmů v a

všech přirozených poměrů"!

fVrJsfila republiky francouzské
Itlas prý na Kus ui — ntpojtde
"Ik-r-l Tagblatt" přináší zprávu z

pramene prý dobře informované-

ho že upuštěno bylo od toho aby
pan Felix Faurc vykonal letos

ohlášenou už návštěvu na Kus
kterou měl oplatiti návštěvu cár-

ských manželů loni ve Francii

vykonanou Berlínský list k tomu

dokládá že příčiny rozhodnutí to-

ho nejsou prý v berlínských kru-

zích diplomatických ještě známy
ale jest prý jistě pozoruhodno Že

rozhodnutí stalo se nyní kdy cí

sař František Josef právě sc z

Rusi vrátil a kdy nepochybno jest
že císař Vilém II také ještě letos
návštěvu v Kusku vykoná Zazna-

menáváme ovšem sdělení to s na
servou ač ovšem se popírati nedá
že v poměru

rusko-francouzské- m

nastalo jisté ochlazení aspoň po-

kud se veřejnosti francouzské tý-

če a sice dílem následkem ruské

politiky na Východě s kterouž

"i ilipa" a jíl zatím rtkairt in-tav-

na latinou legraci Po o

nHylo lak dal-fc-

a okolo nřho Irkla Frká nebylo
ícp n ni na míl lidnlio mlýna
al nátura ~-- jr nitura mne ni lak

vod vludf láhnp k ol- - jako jín

fiopoda"
A když ai byl t vleoltff fi

lo%ti inova notní přihnul mďi-dovin- y

jako na doklad M vodní

laJnií aíly — pokračoval:
"Pobrl Kob-ndrov- jwnt le-

dy po Idi hil li řniM řeky kouka-

je poiornř není lí anad nJkde

políknuto na rybyj nčjaVl Irojli-lutn- l

ítika nibo parma byla by

i mi lak irovna hodila N jí

aliy do toho milion uherkýth
krok(Nbln: nikde ani udiky ani

candálkal

Když není v !oln ly jdna
uhrká tronho co lovit lol e

ahpoft v lob vykoupám I k ta a

t (hvíti ni jmiii Iptotihal jako
hastrman

Tu kdf ai vzal lam viaf na

břehu chlap na koni a hup ko-

ně a k mým řatnrn Mnou to
trhlo Tohl by tak jeítř ilovřku
ucházelo abych pfílel í o ten luť
rál a zftstal na puaztě jako Adam

"Hej" volám naft po maďař-k- u

"nelezte tam je tam hadi"
Zarazil se a koukal do trávy ja-

ko čáp do rybníka nrvidél arci

nic ale přece ai nedůvěřoval od-Hour-

se o několik kroku dál a

začal Se také svlékat
Ah takl zasmál jsem se v du-

chu on se chtěl jen také vykou-

pat a po chvíli jsme byli vc vodě
uŽ samý diškurs Musil jsem
mu povídat o tom hadu jak byl

tlustý a jak dlouhý on Že ne ha-

du moc bojí já Žc taky nu a tak

jsme mluvili ještě páté přes de-

váté o všelijakých leccosech a při
torn chtěli jsme jeden z druhého

vytáhnout kdo vlastně jsme Nu

to víte Že jsme se nabírali jen
což Já se mu vydával za nešťast-

ného mlynáře kterému vzala vo-

da ženu i s mlejnem on zase prý
vede obchod s koflmi povídal Já
si ale pomyslil v duchu: které
tak pokradeš a dělal jsem abych
byl z vody venku Jedva jsem
ale vlezl do košile chlapina už
měl taky vody dost a lezl z ní
také na břeh To mi hned bylo
trochu podezřelé však nedám nic
na sobě znát Pohvizduji! si a
oblékám se dál On jak by smet
Už mám na sobě kalhoty už jsem
v jedné botě tu jak chci si obou-va- ti

druhou on najednou vykřik-
ne jako by ho na nože bral:

"Jcj jej j'j jeJ jej!" a chytá se
za gatě do kterých byl právě
vjel
"Co je vám?"
"Az Istenért" — křičí on a svíjí

se "pomoztel had — mám hada
v gatích!"
Já nevěděl mám-l- i se dát do

chechtu anebo dělat hloupého
"Hada v gatích že máte?"
"Mám mám" — vřeští a prosí

pro všecky Isteny abych mu ho-no- m

rozřízl gatě na stehně

"Dejte mi svatý pokoj — aby
mne uštknuli Ani za jeden rejn-ský- !"

On ale že prý mi dá dvacetník
No dvjtcetník Pišto na lačný

žaludek — to není k zahození i

vytáhnu tedy kudlu — šmiknu
kde mí ukazoval po gatích a tu
máš: — z půlloketní díry vyvalí se

jeho prázdný tabákový pytlík se

Ženglí To byl ten had pro kte-

rého se mohl zbláznili
Nu neptejte sc jak jsem se po-

padl za boky a kutálel smíchy
Také on se dal v první chvíli do
srdečného chechtu ale když se

pak koukl na ty rozříznuté gatě a

vzpomněl si že mi má dát za to
ještě dvacetník— tu se vám ku-

jón zaškaredil jakoby chtěl deva-dcsátdev-
ět

vesnic vypálit Pořád

jen samé baszam — a teremtette

jak to jen Maďar umí

Klej si jak klej myslím li jen
mj jtpUťi Avlk co byst pe

M' nkmi mcm tfr
Cítí neU) ilvot

"Al j'fi pfavdii l'iift l

váni yuÍhn" liffil Mirek a

Upíiínř lajifiin ťiérnťvím 'nalič'

kniti futiiahlriiti jako řtnť fiM

mu kr Inkovi ktrý li dl r
tolim A nutným ilVch4fVm

- kidlHi j
Ut- nťjíkí to rki

od "itbUW u niny

ji7ln mu dr f '4ri íili f J'f d t hvíll

iimímI in juti tu "liííJfukou" hulili

J4kmilr ! Vili t do

mlýna to ťlo a fok toi
faito ho lmd Jln4 lalan- -

A a i hdiiík i mlýniif
Ji In 4 trli llU tavýdi nitiiř

kt iým'j4kad4ř nvHil nUIAh"

Ít'lfo"tl takovou i jmi huha

ji-
- Wt ařml-'- l tin

do iiot ijakoliy rMfiMall luhivf o

ví tu a o túíini a jdi M-
-
j Mř nikdy

thmií rn-v- ) inlu vili

'itta ah Í1 kroiuA toho oriiíí-náln- í

cMapUko Nikd' niinl

jiohíd na toulkách řtvřMiii jřc'
Sak ho to vidy přitáhlo domftdo
toho rodneho krajr a tu

M' potloukal tak dlouho až ho

už zat- - mí li krajan "zatím dost"
Tak jim vyjH-íikova-

l co do nich

v'Mo: jKxiválu hlupákft n'vdří
níkft a kundrátťl i zmicl zse na

nřjakou dolní do uvita jakohy ho

vítr odvál Chodil po Uhrách

po Polsku po Valašku po Srb-

sku zabrousil třeba ai do I! ssa-rabi- v

"kde roste na lukách Šťovík

tak náramný Že z nřho řežou fo5-ny- "

— ae pojednou přiSla naft —

Škytavka
"Aha! to už na mne zase vzpo-

mínají" řekl si sám u sebe a buď

kde buď zaměřil zase k domovu
a než se kdo nadál byl tady Nu

a pak rozumí se Že umel pokaždé
vypravovat kroniky Snad ani

Casanova nezažil takových dobro-

družství co on Urzy s dřvčaty
a brzy s mužskými tu s hlupáky
tam s dobrými taškáři vždy se

vysekal z koudele svým vtipem
svou Svádou a svou Číperností jen
to luplo!

"Což — říkával — cestovat s na-

bitou kapsou to dovede každý
trulant-ftá- k Ale projít svřt kří-

žem krážem bez vindry a při tom

být pořád veselým pasažérem vy-

zrát ne snad na nějakou pověrči-
vou bábu a hloupou selku ale na

vykutálené hospodské na polské
Židy na koňské a obilní handlíře
na "kozáky" na maďarské beťáry
a cigány: to je kumšt to ať mi

někdo dokáže!"

Však poslednč "u toho bakoft-skéh- o

lesa v Uhrách" to prý už

v nžm hrkalo tenkrát už myslil
Že nevyvážné se zdravou knží

"A co vás to tam Pišto potka-
lo?" natahovala honem celá šalan-d- a

krky a uši

Jenom stárek byl tak zlomysl-

ný že napomenul Pištu — neboť
tak se náš povedený český Štěpá-
nek kdesi tam na Dunaji z legrace
překřtil — aby mluvil čistou boží

pravdu
Na to PiSta zvedl vážně ple-

cháč a jakoby k nčmu přísahal:
"CoŽ jsem cigánř Jak Živ jsem
vám ještě nezalhal kromě" —

ostatní dobručel do plecháče v

němž sí pobyl hezkou chvilku a

sice jak sc na jeho šibalsky rozve-

selené tváři pozorovali mohlo s

nemalým zalíbením

"Z té historie kterou vám teď

povím" začal pak vážně až se to

vůkol kuckalo smíchy "uhlídáte
co zmůže v Životě dobrý nápad a

třeba to nebyl ani váš vlastní"
"Bylo to v loni zrovna na sva-

tého Petra a Pavla k večeru Já-

řku kdo to nezná co to je neděl-

ní odpoledne s prázdnou kapsou
sto mil od domova: ten houby ví

jak sc na kudlu píská! Zkrátka
a dobře já mři tak deset chutí
fackovat svět křížem krážem na

potkání tle poněvadž jsem to

tka li Í4 l'k- -
j
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Jaroky ! Taroky!
Stojí pouze $100
Se zásylkeu $110

Použijte nízkých cen ! ZaSlete

objednávky pod adresou :
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a 44 millionu nwd — rythln-itřiln- A

—polní dřla opatřilo si bez

hluku ano skrytě skorém — Ně-

mecko AŽ říšský sněm úvěr na
ně obnosem 44 milí marek doda-

tečně Žádaný povolí budou nepo-

chybně uŽ všechny pluky dělo-

střelecké mít i novcu tu zbraň k

disposici V příštích dnech chce
ministr vojenství Gossler dáti stří-

leli z nových děl před vojenskými
zástupci cizích státn V případě

potřeby může prý batttrie těchto

nových děl dáti až 60 ran zo mi-

nutu Nové šrapnely z děl těch

doletují pak až na vzdálenost
8000 metrů tedy na vzdálenost
větší jedné německé míle Zpá-tečn- ý

náraz i také posun na stra-

nu jest zvláštními zařízeními té-

měř úplně odstraněn tak Že zno-

vu namíření děla lze daleko ry-

chleji vykonati Vůbec jest ob-

sluhování děla velice prý usnad-

něno V této věci budou se za-

jisté i Francie i Rakonsko snažiti

aby Německo dohonily co nejry-

chleji Může se tedy i poplatnictvo
těšiti že brzy se mu dostane cti

aby znovu své krušně vydělané
groše klopilo pro — velmocenské

postavení říše A co díti se bude
až tato nová děla všeobecně bu-

dou zavedena? Mozky bystré
budou se namáhatí by mohla býti
nahražena hned zase vynálezy
ještě — "dokonalejšími" to jest

ještě vražednějšími A při tom

trpělivost a obětavost náVodftv

bude i na dále stejně — nezměně-

na — O záležitosti té psal jeden
z listů berlínských následovně: —

"Až pak nová děla u všech států
budou zavedena — čeho bude tím

dosaženo? Bude mocí potom bý-

ti říše klidná? Chyba lávky! Až

bude velké to dílo dokonáno až

lid opětně ohromné obnosy pro
nž dá v oběť --— potom budeme
zrovna tam jako před tím Ani

o krok nepřítele nepředstihnenie
Bude zase vše při starém Tech-

nikové počnou znovu Sysifovu
prácí svou sestrojí vražednější
ještě stroje válečné které nejen

setniny nýbrl celé prapory ně-

kolik set životů lidských zniíí v

rnjnutce Osudné Ptrašljvé do- -

valná — filhellenská — část fran- - V

couzské veřejnosti nesouhlasí a j%±
dnem 1 následkem pozornosti
mladého cara k Německu takže

anglofilská čásť Francouzův kte-

ráž se v posledních letech ani oz-va- ti

neodvážila dnes stále směle-

ji počíná doporuČovati Francii
sblížení a Anglií poněvadž inter-esse- m

Francie jest prý — vzhle
dem k cílům odvety za rok 1870—

'i I

i'
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jiti s těmi kteří jsou s Německem #m
v rozporu

WhImnIi želcznlěnf paropla- - í
VIMIIII HpOMTlIOHt

Jízdné do všech částí Fvropy i

zpít v nfjlfvnřjttch ttnách
O dobu odjezdu lodí drafty vy- - 7

stavované do Kvropy aneb jaké- - 4

kohv jiné podrobnosti hlaste se v

úřadovně WABASH dráhy 1435
Farnam til (Paxton Hotel Blk)s
aneb dopište na

OKO N pLAYTON
7P'tf)

'
Omaha Nb


