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vat! se názornému vyučování

Spatříme totiž vyvě-
šenou tabuli s namalovanými svíč-

kami § jedné a mýdlem se strany
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ale vypiv tvůj deputit a ja ívy klý

pívali 4 nudy iih'1 lfz ft a kdyl
mu nic ii 2 mdivali rohorlil a

(val neustále: "Ví no! " l
c to po c kru Kocourkovi fozlč-hal- o

I uvolal pan primátor ojtradu tlil předvést! tíí býka aby
i j ho slovo bylo ílyřáno Kil) 2
t ti pohromadě učinili k býku
slavný dota zda-í- í by byl spoko-

jen ktlyhy místo 4 sudu vína dl-va- lí

mu 4 siuly piva dobře vaře-

ného a chmeleného? Uýk chvil-

ku to uvažoval a rozmysliv se

odpov&M: "Nu nu nu!" Vý
bornČ? schváleno? zatleskala tlav-n- á

mřstská rada a vře hýla vyří-
zena od té chvíle dostává Kocour-kovsk- ý

býk 4 sudy piva mníme-rac- e

ale za to hovězí doby tek

tamější uŽ není tak btijuý jako
býval jindy

VSak dovedli KocourkovŠtí své-

ho býka i jinak zamČstnávati
Kostla jim totiž ta vili tráva přk-n- á

zelená jako brčál a Setmí né

nechtějíce aby přišla
na zmar radili se kterak jí zužit-
kovat! Posekat ji—to nešlo: kdo

pak by tam lezl aby dostal závrať
a srazil vaz? ''Bude nejlépe
když tam vytáhneme obecního bý-

ka ať si ji spase" Uvázali tedy
býku na krk provaz vylezli na
vřž a táhli až jim kšandy praska-
ly Býk Škrte se vyplázl jazyk z
čehož oni mČli hrozitánskou ra-

dost volajíce: "lile! hle! jak má
na tu trávu laskominy! už po ní

jazyk vyplazuje!"

Stalo se pak že v Kocourkove
Důl roku nepršelo z čehož noSlo
náramné sucho a pád dobytka

: iuyz 10 uz náramné dlouho trva-
lo požádali Kocourkovští pana
íráře aby vedl nČkam procesí a
zároveň objednali si u kantora za
dobré zaplacení přiměřenou pís- -

aiČku která mela obsahovati pro-
sbu za dčtť a za odvrácení pádu
dobytka ale to sobe vymínili Že

nesmí prošiti za žádnou jinou o-b- ec

než za Kocourkov V nedtli
odpoledne vyšlo procesí v nejlep-ší- m

pořádku: družičky nesly Pan-

nu Marii ženy sv Barboru a před
nimi kostelník— chuďas na jedno
oko slepý — pána Krista Zprvu
se modlili pak počal zpčv a ten
velice se líbil Každý byl zvřdav
jak to asi kantor vyvedl stran to-

ho dobytka I obrátí se pojednou
kantor k zástupu a předříkává
vři 5:

J'tM pins Kr!Vm nlmIt
rotc ř ni k"Cmirk"Vká tenvmU:

V tom se kostelník ohlídne ja-

ko by chtěl říci: "Co to zpíváte?'
Ale Že málo vidčl převalil ře i s
křížem do příkopu a nemoha hned
vstáti křičí: "Holt s Barborou!"
Kdy ž pak procesí v podvečer do-

mu vracelo pokropil je pán
Bab hojným lijákem tak žo okřál
každý i kdo mél mozek
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ženských nemoci $100

Dobrým měřítkem zdrávi Jest

tT" kjídlu Kdo trpí
1 1 1 II I rcl£Aivnoniilabo-- 4

ul po nemoct ses-lot- tí

toho udrzvi
Hwrova ŽahidoČnl Hořká
čisté bylinný lék

50c a $100

fLAkJl Icikll dodávají
oblíťcjikráiiy Chcete-l- i il je ta-

kovými uéinitl udržctl nalez-
nete nejlepnlm lékem

SEVER&V H1LITEL' VLAsť
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Severovs Zlatá m( na
odutrtní každý zán?t 25c

žĚ IW ZrláMní leky za f100
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okri4 byl liíidvii f f tpfv
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Při přvnř ftUvn rni prpvoiili
i vdlnoMÍ 114 OtUvti dudkovu
datlovu noví loŽ noti p(niHu

♦ fc4 Avttn
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Ale Vito h!í (l4ti Je kot I to-í- í

w iiiítě n příli žitm a rádi by

jj poíinipli pnam kdyby byli
vřdtlí jsk Z nesnác léto po-

mohl jim vandrovttík který jmi

poradil aby na) pali nu zem krá-

tím a kostel po nřm strkali lí po-
slechli rady j ho nasypali na zem

hradní a rntká rada primáto-
rem v ii b I veíki ré oby vatelstvo

jali e tlačíti Aby pak vfdeli
zdali kostel se hýU z místa a jaký
kus jej postrčili položili si na to
místo kde jej thtčli niti plUť a

tlačili ojčt Vandrovník zatím
svinul plášť na polovic a zvolal:

"lile put pláštč už je pod koste-

lem:" To jim dodalo nové chuti

opřeli se statečné o kostel a tlači-

li dále V tu chvíli milý vandrov
ník sebral plášť a vzal da zaječích
Kocourkovští pak domnívajíce se

Že kostel stojí na plášti byli spo
kojeni a přestali tlaČiti

Sotva že tato záležitost byla od-

byta nastala Kocourkovským jiná
mela Jeden občan tamčjSÍ přišel
v létč k potoku který byt už hod-

né vyschlý nalezl v malé kaluŽin- -

ce raka Nevida jaký to tvor
sebral jej a přinesl k primátorovi
Ten se v tom také nevyznal í po-

slal pro policajta on Že nejspíše
to pozná protože býval na vojnč
a vidčl už všelicos Policajt při-

šel podíval se na raka a povídá
že to bude krejčí protože má s

sebou nůžky "Dobrá!" zvolal

primátor "neboť právě potřebu
jete novou uniformu ať vám ji te-

dy ušije" Zavřeli raka na radni
ci do kanceláře a dali mu sukno

aby šil Na večer pak šli se po
dívat jak daleko pokročil vidou
ce však sukno posud neroztříhané
a krejčího pod stolem dovtípili
se že ve dne pracovati nechce I

koupili dvě svíčky posadili raka
na stůl a rozsvítili aby mohl Šiti

v noci Na zejtří pak časnč z

rána už byla slavná rada zase u

dveří krejčových Avšak kdož

popíše jejich ustrnutí když spatři-
li sukno popálené svíčky poraže-
né a krejčího na zemi v koute!
neboť rak byl v noci svíčky pora-
zil a se stolu spadl Teď ale do-

pálili se naň a umínili se nevdčč-ník- a

potrestat! Ale jak? Roko-

vali rokovali až konečné se roz-

hodli že jej utopí Ihned poru-
čeno policajtovi aby ubožáka
vzal a na most donesl kdež jej za

velikého hluku do vody hodili a

se zalíbením naň hledčli jak ve

vodč se smrtí zápasí

Potom přišel do Kocourkova

nčjaký cizinec na noclech Přede
dnem —bylo ještč tma—otázal se

hostinského kolik jc hodin neboť

by byl rád dorazil ještč ráno do

nejbližšího místa "Nemáme ho-

din" povídá hospodský ale po-

čkejte já se podívám na sluneč-

ní"— "Ty nám teď po tmě málo

prosj)čjou" vece cizinec "A to

by bylo pěkné!" řekl hospodský
se vší jistotou rozsvítil lucernu a

vy šel ven Za chvíli se vrátil a

vyřizoval: "Jšte múicte spáti
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KEVERUV KRTEČISTITEL H
$100

BOLESTI
známkou choroby ledvin Ob-

tíže močeni páleni fezavku víe-ch- nr

choroby ledvin a mšehýře
vyliti
SrvrrŮT Sllltrl ledrla a Jater

75c a $135
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PSOTHIKaB!
pokoj odstrani
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Utiší upl a vyléčí delL
agc

frni zácpu nepravi-
liVři II T dělnou olice

I mm I I bole%tl kolem
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SEYEItOVf PILULKY

pro Játra

35c

Severova Mat proti tvrabu a

vyraeninám vždy pomilíe 50c
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druhé pod tím pak pro snadnější

porozumění n4pis: "Totoť jsou
svíčky" a "Totoť jest mejdlo"

V Kol-nofjí-
i 11 fřfmHají til hny

a ilarl panny (jen že se jim slože
ní už dávno porvalo mfli nejspíš
příliš velký nákyp a Špatní při
tom "mazali")

Jako v Kolodčjích přemílají
staré báby a panny také v Kotov-č- i

kdež mimo to nikdo se neopo
váží zeptati se kolik je hodin
Oni si tam totiž za onoho času
dali od znamenitého malíře Ami- -

dlínka namalovali na radnici slu
neční hodiny aby však tyto

de-Étč-

sluncem nevyrudly dala

tehdejší slavná rada nad nimi udč-la- ti

stříšku

O původu rotumu Koitouinsk f-

eno poučeni jsme byli přímo "z
radnice" v Kopidlně z pramene
to tedy nejlepŠího a sice následov-

ní:
Náš 'rozum bude bez mála sto

let starý datujeť se z doby jose-íínsk- é

KdyŽ císař Joseí II rušil

kláštery a íondy náboženských

společenstev mčli zdejší 'literáď
nadaci jež z hezké Části pozemků
záležela Jakmile uslyšeli že se

na rozkaz císařův pozemky ty od-

jímají a jiným účelům odevzdávají

pospíšili si rozmilí 'literáci' a od-

stoupili nadaci svou fondu Školní-

mu který aŽ podnes ji drží Přišlá

tehdáž komise žádného jmění u

'literáků' nenalezši odjela dále do

okolních městeček kdež podobné
nadace konfiskovala Vůkolní

pak měšťáci pozdě bycha honíce
říkali: 'V Kopidině měli rozum!'
a od té doby posýlají nedovtipy
Jo Kopidlna pro rotum

ťokrrfoviul bud

Záchvaty trvi vlVny ZicItvHljr
nrvfwiMNt trnlxf u lnMlniiWn uštváni
Ir Kllno' (irfnt Ntirvn llmuirt--r ZiUIpUi nI

pni 44 Ishv h ikoutkn Olxlritp JI lHrm
br li II KiliMt IUI m Aďh Hf 1'hiliflt'l-IiI- h

HTKIITW-I- T

Navštívíte Omahu?
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J Ondráčka
1312 jižní 13 ul

Oa m pro vt vWy nrjlrit OtnittkH
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ka I lolr rtoulniky Mo} ItupitrtoVkná

gHmkk wt ]nlla4 Ui ho druhu Bitě
Ztvu M Ir"' pfmvMřWto Irl

faV' Předplácejte na Knihovnu

Americkou ouze I100 ročně
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" CEDAR RAPIDO IOVA 3
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i'o parolodích expresních nejrychlejSÍ jízda přes moře za 5 dní 31 h'
ZNrwVorhu 7 Itnmliurka
tlo Hamburku: do Ni-- Vorku:
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