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Hodlajíce pmtupovali pdál-ke-
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V Al 'HM MIM (i m Oi T)ni'třj
kdež nám povědí tí rv bar mít i
na Jtni' od ítoiutvc ukáal jim In

kdysi jejich kantor náleduj(cím
posed m: rotáhnuv ruce změřil

průměr Jtoudve a potom rozta-

ženýma taktu riikatna pimtil e

rovnou cestou do TýniStě k bed-

náři U bednáře mřli zavřeno a

kantor nesmě ic zakhnati rukou

aby míru neztratil poěal do dvc íí

kopati nohama bednář vsak do

mnfvaje se Že se to do světnice

dobývá jeho vepř popadl obušek

otevři I dvěře a vyrazil na vejde
Takového nehorázného přivítáni
ulekl se milý kantor tak že ruce

rozpřaŽené je&tě více rozpřáhl a—

míra byla tatam

Nevím zdali to byl týž kantor

nebo některý jiný 'co maje o vt

líkonocích v kostele zpívatí píseň:
"Třetího dne vstal Stvořitel" ro

zumoval takto: V Týniiti zpívali
tak UŽ včera dnes je tedy uŽ den

čtvrtý— a proto spustil při počát-
ku mše hlasité: "čtvrtého dne

vstal Stvořitel" a když jej vedle j

ší zpěvák upozornil na omyl od

byl ho: "I den sem den tam!'

V Bakové dělá prý sám purk
mistr kabely 2 rákosí A když se

jim tam hodiny opozdívají postr
kují je bidélkem Kdo jsi vyhrá
terno bet oka dojdi si do l3akova

pro výplatu
Nikde nemají o posvíceni tolik po

llvky jako v Iíalkovech (na Kla

tovsku) Kde jí tolik nabrali o

tom vypravuje kratochvilná histo
rie jak následuje: Vezl kdys

tamnější hostinský ze Cvrčoveské

ho pivovaru pivo a když přijížděl s

vršku k Litenskérnu mostu spad
mu palsud s vozu a jeho dno po
volilo Hostinský sice pospíšil si

a postavil rychle půlsud aby vše

cko pivo nevyteklo ale nemoha

jej sám nikterakŽ na vůz naloŽiti

vypřáhl kobylu a běžel domů pro

pomoc Nežli se vrátil přikročí
la zvídavá kobyla k pňlsudu dí

vala se povyraženým dnem co v

nádobě jest a spatříc a čichajíc

pivo pomyslila si: "Proč bych se

nenapila? Deztoho mám žízeň a

nikdo mne nevidí" I dala se do

milého piva a táhla nejen až se

hory zelenaly ale až byla úplně
na mol a potom jakž v takových

případech bývá když hovado pře
bere převalila se natáhla všecky

čtyři a zůstala jako zabita Iial

kovští pak když přišli a kobylu
nataženou viděli majíce za to že

pošla chtč-l-í aspoň její kůži zúžit

kovati a jali se ji staliovati Al

nastojte! Sotva Že byla stažena

přišla kobyla k sobč a počala se
bou hýbat Tu teprv sousedé

zpozorovavše svůj omyl sebrali se
a horempádem běželi do vsi kdo
měl jaké sádlo ať husí jiebo sle

pičí nebo kachní musil je dáti

aby mohli kobylu namazati a tak

jí opět ke kůži dopomoci
ejhle! neminuli se s ťičinkem ko

byla skutečně začala se hojit jen
že po všech těch sádlech místo

chlupů a hřívy narostlo jí peří

iim j J posýlají do Hořovic oko
vat a do Strakonic obefánkoval
b k Vůli jednomu t bývalých
urkmislrů který e vyznamenal
akožto Viliký pol) ((lotla čili I11110- -

ifiinliivkrt ( j ort mluvil mnoha

ja)ky) coj dosvědčuje historie
'řisloť b B n sova onáiti' ní Je

tam zavítá císař pán I hodlali
1 j ]U ui lovii i poilíti ílikou kte

rouž nemajíď sami žádného ryb-

níka - obj ilnali nevím kde a po
láli pro ni )a Nai jttí stihla
vě-- že lisař tiž přijíždí - - a po-s- i

I se Štikou posud in přít li'i I

V této msaázi vytel purkmistr
(saři pánu bez řliky vstffr aby

jej uvítal 11 brány řečí slavnostní
ale v tom jest uchvácen babylon

ským matením jaykťiv a spustil
v lato slova:

frif lU li v lliiit
Mrťi ttUovlum
Itim tifWt odli k l

efll ImU--t In k 'pk"
koininfn tlume- n-

rt muM nti-le- komincii !

O BiKoťNsKťt 11 koláilch jde po

vlasti nasí thvalná zvěst' ale naše
lévčata (ač ráda sladké I rotí ví

ce na hochy t Iicrouna nežli na Be

rounské koláče třebas byly sebe

mazanější
Víte-l- i pak Že máme už o jed

noho čerta míň? Postarali se o

to v Bfsiovitít 11 (u Chocně) jakž

doliČnje kratičký ale důležitý po
ičvek:

V Itfxtuvli-iY- lx l lávkou

(ttlřilll fiT t nlilávklMI

Jak ho strávili nevíme patřil k

tomu ovšem pekelný žaludek

1'iikm'ovini tiuil

Xové řasy v Rusku Počátkem

května droŽkař Balašov ve Volo-gd- ě

pohnal před tamní městský
soud knížete V—ského pro urážku
na cti slovem i skukem Kníže
V—ský před nějakým Čašem vyše
ze Šlechtické besedy a volal po

"izvoŠčíku" Přiběhlo jich hned

několik mezi nimi Balašov Kní

že sedl si do jiného povozu a Ba

lašov slovy "račte sem" ještě
jednou jej pobízel do svého Kní

že jej okřikl aby mlčel a přípoji
několik nadávek Na to Balašov

Chceš — pojedeš nechceš

nepojedeš a nenadávej doba ne

volnictví už minula" Tu kníže

vytrhl svému izvoŠčíku bič a Ba

lašova Šlehl do tváře Balašov

žaloval Kníže nabízel smír ale

Žalobce rozhodně prohlásil že

peněz nepotřebuje a na smír při

stoupí jen s podmínkou že je
kníže odprosí před týmiž izvoščí

ky před kterými jej urazil a ude

řil KdyŽ kníže nesvobl soudce

vyřkl rozsudek jímž žalovaný
uznán vinným a odsouzen na pět
dní do vězení

Ovoce a jahody jsou dle vašeho zdán

velmi dobré 8iůsobují však zároveň

Troll přetíženému za

ludktt není lepšího prostředku nad
1 r August Koeuiga hamburské

kapky jež všechny neduhy žaludku

vyléčí

Přeplavní lístky
do anebo z Čech

za ncjlevnčjSI ceny kupte Í od

JJHavelky
vrchního přeplavního jednatele

ťtkárna otevh-- n r nK'll od 8 do II IkxI ráno

Alnw povlovní t

J J HAVELKA

144 E V Bare St Chicago IIL

Ilíe Hhorn A Mk-hlrn- Soulhern
K K limna iH

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do
tínl viechojr Uivanelni piy jex vjr

11 v tiKkem r Cechách a nejnou roiebri
n ÚDlnf eznam vSech t)iu sa&Ie

m v5m na poiádánl zdarma V wzna
tnu jaoa uvedeny vcchnjr kuy dle

vjřeh nixva a při kaidím je tivedeno
lakf kun ie kolik jednáni a kolik oob
vvíaduje Viíie o neznám pod adre
mm: Pokrok Západu

Oniht Peb

iimm li ti4 lom l? lolio vejce
uvaří polívku a dli ober že na ni

nule pována a tím íiěilem

vstavili í kotel který jetam
l podiu v ti a vařili v ni

olivku poněvadž l' h)b ptá- -

věphd pmvÍM-ní- tah e !e

ikde ntm' 'i pit frnl lii fvlrtt

1'oněvadŽ v llí l i (u N'ěm 1 kělio

íroduj do n dávna chodívali ko- -

rovrměv dři vřnkái h inávali

e jim okolní zloriiyilníi i že prý
lam v %thtl h iJwl i fťttvjf Jfe- -

Hr Jiouť lani už horáci ktelí
ničehož nevědí o pokročilosti kra
ikftv proto mní divu že si

lák t i't lé snědl thmttt se sttlm
XaMaviv kdysi v Krátké vsí v

tospodě viděl iiotmdy jak si po- -

hntnávají na z ( 1 za

vonělo mu lak že si ho dal uvaři-t- i

plnou mítti Hospodský vilak

nemaje už dosti (peku řozkráj I

kus starého volsktlio chomoutu a

'omastil" jím zelí Nicméně po
chutnal si na tom iiělský sedlák

ak náleží jenom Šjm k mu byl
trochu tuhý Od těch dob pře

zdívají KrátkovesJtí HěJským (ho- -

tHiutn(ků ba pověsili jim docela

olský chomout na jeřáb který

stojí nad llí' loti

Velikou potíž mívali v Utilit ícii
ode dávna se svými hodinami na

rfli jež nechtěly pořádně jiti a

sousedé musili je po střídě postr
kovali kopdtem zvláště pak jede
náctá se jim často ztrácela 1 ne

mohli dlouho vypátrati kam až

konečně se objevilo Že si vychá
zela za městečko na jetel na past
vu

BťxoiiKAii (v Jičínsku) drží mno
ho "na bály" a v tu dobu jsou
tam nejlacinější trakaře

DknkAovstí Povidláci nejlépe vě

dí kde hledati povidla K této
slávě přišli jsou následujícím spů
sobem: Nedaleko Benešova leží

zámek Konopišťský a o tom se

vypravuje že pod ním je zakopán

veliký poklad v soudkách samé

dukáty I umluvilo se jednou v

noci potají několik Benešovských
kteří na ty dukáty dostali lasko

miny že půjdou pokladu dobývat
Šťastně nalezli ve starém příkopě
dvířka (kdež nyní chová kniže

smečku psů) a těmi se vlámali do

sklepů Prohledali bedlivě vše

cky kouty až najednou — ó té ra

dosti!— objevily se před nimi dva

nebo tři zabedněné soudky s pe
nězi Honem je sebrali naložili

na trakař a pospíchali k domovu

Na cestě před Benešovem stojí
socha sv Jana Nepomuka a u té
s zastavili chtějíce se o peníze
rozdělili Odbednili jeden sou
d k— ale ach! nebylo zlato byla t
nfm povidla! Odbednili druhý —

totéž! Sklamaná naděje přivád
člověka k zoufalství ale do našich

Benešovákň vehnala vztek takový
vztek že by byli snad Čerta na

kusy roztrhali kdyby se jim byl v

tu chvíli nachomejtnul Že však

na blízku nebylo nikoho než jen
socha sv Jana svezlo se to na

něho nabrali povidel a potřeli
ubožákovi ústa buď aby mu je

zacpali by na ně nemohl povědč--

ti anebo aby jej uvrhli v podezře
ní jakoby on ta povidla odnesl

snědl Po té odebrali se s povi

dlovým pokladem domů Nazí

tří pak když lidé spatřili umaza

ného sv Jana a zároveň vyšla na

jevo krádež 'povidel nastal veliký
shon a vyšetřování kdo by to by

spáchal Pravil síce Konopišť

ský představený: "Když to udě

lal sv Jan tedy pánu Bohu poru
čeno!" ale jiní když viděli stopy
až k Benešovu pátrali dále a na

šli čepici kterou pak ukazova

po městě Tu se vyskytl klučina

který poznav čepici zvolal: "I to

je tatínkova!" a tak se to všecko

prozradilo Od těch dob není

radno tázat i se v Renetoví na povi
dla

Nedosti na tom Benešovští
horáci zajisté toho zasluhují aby
chom sc u nich trochu déle pozdr
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Jř Dobrým měřítkem zdraví jest Bolestné zoubkování horkotbo- - ZZ !
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g „i po nemoci ie5- - spánek ne- - 3
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Severova Zlatá maiť na oči Sevcrora Matt proti svrabu a

odstraní každý zánět očí 25c vyraženlnám vždy pomůže 50c
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: Přeplavní renj:

- křídla Když pak jedenkráte če

Vo parolcxlích expresních nejrychlejSÍ jízda přes moře za 5 dní 2t h

Z Nw Yorku 7 HsnitnirWn
do lUmliurku: du Nrw yorkttl

ri pitrolMlfch erpreiumfc! 112 00 tsttSO

iirHVIdelnýoh tiŮM t:Utn)
Union linie 127 Ol) 1311)0„
lUltlniomké linie 12700„
iUltlcké linie do Štětina 12700 re Štětinu luyV)

Ohledně přeplavu hlaste sc u

HAMBURG - AMERICAN LÍNE
87 RrMdway #"' dvn I Ji W ror Randolph tt USalle Ntreet

'"ot'"MU- -

5ewYrk i Cblr Illliliu

ledín ji z chléva vyváděl vyškub
la se mu a uletěla na Svihovskou

skálu kdež snesla vejce a byl
to vejce tak velikánské že by ho

ani čtyři nebyli unesli i imisi
W w

pro ne posuti s vozem t rivez

je šťastně do vsi a tu celá obec

kde kdo byl — protože každý by

sádlem přispěl— hlásila se o svůj


