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—aby dojeli na rybník podvinický
pro rákos Záhornický rychtář
vsak neuměje dobře čisti sešla
Likoval to v ten rozum Že maií

jeti pro víno do Rakous Z toho
nastal v obci poplach nemalý ne
boť v celé Záhornici neměli ani

jediného koně a se svými volky
nebo kravičkami nedojeli by do
Vídně ani za pal roku I vyslá-
na deputace k panu vrchnímu s

poníženou prosbou aby je této
tak těžké roboty sprostiti a rozkaz
ten jiné obci kde mají koně udě
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V ZaukXdck (u Lcdče) takto
chytají zajíte: Umluví se čtyři —
to nejsrdnatější chlapíci — a ti

nejprve vyhledají za dne lože v
němž zajíc nocuje V noci pak
vyjdou na lov Jeden nese lucer
nu v níž musí býti svíčka loiová

protože 'milich' v Zahrádce nedo- -

stanou což by ostatně také byl
na zajíce holý luxus Druhý vezme
uuuen s paličkou třetí kropicí ko
nev s vodou a čtvrtv" široktf nvře!
Io špičkách přikradou se k loži—

uyva to obyčejné nízký smrček —

pozorné rozestaví se koem něho
začnou: Ten první máchne ně

kolikrát nad smrčkem rozsvícenou
lucernou při čemž zajíc všecek

rozespalý sobě myslí: "No no
se fiák začíná blýskat!" V tom

druhý uhodí několikrát na buben

zajíc rozumuje: "Ahahrom už

bije!" Načež třetí pokropí z kon

janka který podrbav se za
uchem potichu hořekuje: "Sa
íraporte už prší! Toť abych se Vo

honem někam schoval!" Hop
hop! vyskočí — právě ďo roztaže
ného pytle jejž čtvrtý byl nasta

Zahrádečtí chtějí si vzíti na ten

spůsob chytání zajíců patent ne
tím ušetří mnoho prachu a

žádný z nich nepřijde k úrazu ba
ten ne co drží pytel neboť
má pro jistotu přes obličei

kuklu jaké užívá se při přebírání
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Severov Zlatí mul na Ji
odttrant každý tánSt oči 35c

g r Ztláfital leky sa 1300
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Cechách £e o posvícení musí býti krkono&í bedlivé sbírali kamení
pranice nestrhla-l- i se krvavá rva- - mohli tam býti dnes samí milioná-čk- a

při které musejí býti aspoň pravíť zajisté ctihodný Halbin
vytlučena okna roztřískány skle- - ž " Vysokého hodí ninohdykrát
nice spřeráženy nohy od stolic pasák za kravou kamenem jenž
nepoíítaje v to množství raněných bývá často dražší než kráva jí

že letošní posvícení za nic ma"
nestálo Jenom ve Vraním (na Vvm)Km Visícím říkají kujtkddVltavě nad Zbraslaví) jsou lidé To povstalo takto: Vysokomýt-příli- S

krotcí kteří nemohou videti stí honosívali se výbornými pstru-kre- y

a jelikož o posvícení pranice hy Přihodilo se pak že císař
býti musí perou se aspoň mouly Josef II konaje cesty po Čechách
a tabtjeji prám což působí Zbra- - mél zavítali též do Vysokého Mý
slavikum veliké nesnáze protože ta I rokováno o tom kterak bv
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"jamkou choroby ledvin Ob-

tíže movťnl nálenl íeitvíu via

chny choroby ledvin a měchyře
vyléčí

Kererfir Silite! led via a Jater
75c a $135

Boleitné zoubkování horko( bo--

nCATMI 1 lení koliku

" ♦spánek nc- -
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SETEROTY PILULKY

pra játra

Severova Mať proti vrabu a
vrraženintn vždv pomfiže 50c

pošlete-- li poptá nemoci 3
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VkwčtÍ labužníci jídají rádi o

obžinkách pečenou krev Aby jí niž- -

li s dostatek za tou příčinou krmí- -

vají do obžinek staré hbřiny jež
pak zabijou a mají krve ažaž!

Kdo cestuješ na Krkonoše ze- -

ptej se ve Vkchubí kam dali toho
mořského hadil Kd ♦

se vzala: najednou se oblevil
obluda v tůni pod iezern a len
hlavu z vody vystrkovala I sběhli
se hned srdnatí Vrchlabáci každý
s jinou zbraní a všichni s velikým
křikem a rámusemi nastalo hrou- -

dami klacky a kamením takové

VJ F SEVERA
CEDAR
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bombardování jakému by zdi Je- - £ f Skoda lřch Pstrula- -

rišské ani na okamžik nebyly odo--
ab'chom sani" ° nich se da- -

laly-je-nom 'mořský haď jako by
d°"CCt k? a S'1 "ageho ntÍ'

bylhluchý a slepý a desateroná- - "J!1'5' krále ch použili?"

sobným železem okován: ani si kdyP°S"d "eby1 návrh přijat
toho hrubě nevšímal Teprve

!ak iednohlasfné a " debaty ja-kd-

k° te"ta C0 čeit nechtřl mí'přibéhli hasiči shákv na

llamhurslío-Am- or akciová paropl spol
— L-t-
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parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai h

Po parolodích expressních
t pravidelních

Union Unie rJ700 I3fl50
„ ílaltlmořská linie 12700

„ Ualtické linie do Štětina 12700 ze Štětina '134' ÓÓ

dlouhých tyčkách podařilo se jim
čahouna ulovili a k břehu přitá- -

hnouti a tu se vylouplo z té pot- -

vory-neob- yčejně silné lano a její
hlava proměnila se--v uzel IMo
by toto kuriosum stálo za vycpání
ale Vrchlabští nechtěli

Ve aATKovt o posvícení snědli
dráleníka Tu přišel malý dráte- -

nický chlapec se svým starým
strýcem do Vrátková a každý šel

Ohledně přeplavu

HAMBURG -AMERICAN LINE
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