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Dvř proli jedné
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t ff mír h korun j tloUlioW
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Jl Hoviifi (ti J ulínku) při-ofnřn- ař

ř hloupého lida

rufí k ri v ii íiffciii i? chléva

Vy!! JtftJj Vf m prodali
naďlavSe i opatrnosti nu ní !(
Iftb 'Mrak' Káno jb luHa a

do t hléra " kráva Čfril
tatam b'ot řklo Jibivi v

hlavě foball kůli a hledi lfi
tečně Je koupil kňJi vlažní krá

Kdybynt" meli pfílelitoM vydělali poctivě t

tlolarft a be práce poulili tyt! ji ne 1 KdybyM v#léti ji-

stě l jistým dpůsotwtii vydělíte pt dolarů ikusilí byste lo
ne? Kdybyste si umybli koupilj íaty nt b kalhoty a po vy

fřán{ a laplatrní jtc h úlu hodník dával vátu na riiístí ribleku

jednoho dva neb dva páry kalhot vali byste je tieř Nule
obraťte stránku t i v nalm novém katalogu Uífíle tam vzo-

rek těJké Ktrsey lálky ní! zhotoven jet nál zintník za

ftyry folny a 'lt tt Známe tylo kabáty Prodávali jsme je
po minulé čtyry séony — prvý rok za om tlolarft n minulou
sézonu ca Člyry dolary a půl Víme ? jsou to kabáty dobré
víme le vydrlí Toto jest pobdní séona v níž budeme
moci kabáty tyto lak lacino prodává) Pííítí rok mohou stou-pnou- li

na sedm nnl deset dolarů Jestli chcete koupili lacino
dobrý zimník objednejte si jej hned Pude to jako byste
obdrželi pět dolarů tnm aneb dva zimníky za cenu jednoho

roh Fa ni a tn a

Jaii kfefá v Htlnh slila na
mott Jp budou Vř tVřeti( ivéfll

prví ř ocIm bud h Jíme
fittivífí ofhu odvrhli a tím pfiio
bi mohou nftit t fihibift 1

'it Imi jil mají
le by ' vedlo frnfknvi kt4

tf by v KtfMovf (ti jihUvy) rlitl
fiHliki kupovat Nrthcť-l- i rt í

to koupeni ftho utfíít mini e

ptSt na 'iviftky' nbo 'vtpííky'
ale běda mu kdyby lirýlilí

Km proplula v okolí tvojí Ká
Jftiu kterou lam ptiřád fwfěfcávajf n

jíž Ant kalí te nemohou Proto
řktu--h ko: "AI přijde KiU t
K le" naměřil tolik ro t 11

h rký řnxír A ponvadž j' tam
skoro samý Ivec nemají nikdf
a)ířé tolik tmúh jako v Krlčí

S- -

ípafnou ty ne poi4a komu

by napadlo v Kiotutnth 1111 Hrna)
otaali se kď' maji tr Puthtf
Taincjíf velebníek měl fotil bílé
ho holuba jejž ni tak vycvičil že
na pouhé zavolání přiletěl $ t rti

ky mu bal liricti Ostatně jej
chovat na půdě pod sítem Jednou
před káánim když panáček vzý
val líne ba sv by sestoupil na

posluchače ozval se náhle ' ne
be hlas: "Velebný pane kočka
ho snědla!" Pyl to hlas kostel
níkův za oltářem který slýchaje
že Duch sv zjevil se druhdy v

podobě holubice měl za to Je
tímto Duchem sv byl holub pánS
íaráfňv

Jednoduchým síc ale velmi ori-

ginálním spůsobem volívali rych
táře v Knimmi fen Zde mělo pře
dešlé pokolení ten zvyk že muž
ští chodívali v krátkých po kolena
koženkách a ve střevících tak Že

jím bylo holá lýtka viděti KdyŽ
měli voliti rychtáře scházeli se
do volební síně jeden po druhém
a za každým jak vkročil honem
zavřeli dvéře Který z nich měl
nejdelší chlupy na lýtkách toho

phskřípli mezi dveřmi a ten chtěj
nechtěj musel býtí rychtářem A

Knihničtí zas přezdívali okolním

posměváčkům nevymetaných horáků

protože tito chodili v punčochách
jako jest v punčoškách nevynieta--

ná ještě pšenice
Do Kochova se chodí o posvíce

ní na podmásU jež tam rozvěšují
po plotě a prodávají na lokte
Stalo se ovšem jenom náhodou
že jednou v neděli o posvícení by- -

o na plotě u kostela rozvěšeno
nádobí a prádlo jež tam byla ve- -

llejší sousedka sušila a zaporněla
uklidit — ale pošklebek už jim však
uvízl

V KojKTÍNf seli pepř ale nevze- -

šel jim za to však ujala se jim
přezdívka pepřkářů která je pálí
hůře nežli pepř

KomAkovsk'm jazyk už patrně
skoprněl pozbyv původní ivé slo-slovans-

ké

ohebnosti a nakaziv se
němčinou i nedivíme se pranic
těm kdož po nich zpívají:

KornArovsky zvony
mají pokaý 1m rbliuu
re Jt oiícm byl u panenky
větra pudu za?

Však dobromyslný Hanák do
vede posměváčkům také spláceti
Dopálí-- h ho soused Horák jenž
ku slovům začínajícím samohlás-
kou přidává přídech 'h' vyslípne
mu hned že kdesi u Kosice "ho-váza- le

Hancikrysta ho hocha (u
ucha) ho potynke avon se jim ho-tr- hl

a hotekl"
V Korouli u Kouchovan prý

'pečó chlib na jedné straně' pro
tože ta osada jest jedním řádkem

V KtjsTíixi (u Prostějova) mají
na radnicí věž na té věži hodiny
a dále Špici a na té špicí pověše
nou kozu která ty hodiny potahu
je Ale co pn tom nejhorsího ze
kozu nikdo nechce krmit pročež
co nevidět pojde—a hodiny uváz-

nou

(Pokračování)

Illíwl-ít- II "hr otbfldnf ridtUnl a
Hlt II nTtroU nJ
U iil tukový 4l n tiuxlf lotli OiDKlia
liiinitit-- 1 I - biiil in k i liini t)rot- -

chu kitrt m phliltl- - dUre u vyiavlltr

divha Mho rriííftí SUvuý
ttnilr4l llniiKkí tifnťival om

tff'i Ml' ltMtkot kh]A

tinithltt ftitfiť" ?t } Jdhv4- -

ti iifi4v)fre Umo j't luno
betu yftlt řnto ruJli JiltUva '
tudíJ! I W lrMřfik( tel vlHl lilu
přNIul titulovali ji v fifrfdní tt

vť(h doiuorrfi íakl' "Sihn-- f

n nif t : 'ť? Hni ih nih hhgf

trnu'" No dvořili jtími
tlí fieruohli!

I(ivn ) pamtihodfio jrut kt

o Chťli ji pot títi kvlou ale
4rovň latinou hotitioti prott--
na ťm uniesli l tbj{ avařiti
do polévky fit kolik knnlličkft
f jpkiir jí rnotiky pro tíafovriu
ft-in- í pak knedlíky t U t vť mou

kv pro titaitrát Stalo e Pfi
stol- - brala sobě fíafovna dl l h

d jíího zvyku íarna i rnťy a r4
bodou V)lovtlatlva čtrné kneillíč

ky a jd u bílý Purkmitr po
orovav to poprotil n tdubokou

poklonou: "Veličenstvo rattt
ty řrrnť knedlíčky viátití do mí-

sy ty jsou pro rás a račte si vy-

brali bílé je jich tam je&tě něko-

lik"
A když do Jihlavy zavítal císař

rrantisck dála se jemu ke cti ve
liká ovace Císař děkoval což

Jihlavákům nemálo lichotilo I

jal se purkmistr rnliiviti v tato slo

va: "Veličenstvo! je&tě skvěleji
chtěli jsme oslavili VáS příchod:
chtěli jsme také střílet z kanónů!"
— "A proč jste nestříleli?" ot1zal
se panovník ~~"Z 99 příčin" od-

povídá hlava města "předně jsme
kanónů neměli za druhé " —

"Dosti dost! Ostatních důvodů
netřeba uváděti" doložil císař —

Jindy zase dali Jihlavští k slavné-
mu uvítání zeměpána pHpraviti
skokovou hlavu na kyselo domníva

jíce se že jej tak vyčastují zvláSt-n- í

pochoutkou které on posud byl
nezakusil I bylo by se jim to
mál-- podařilo jen kdyby byl
chtěl císař pán to jídlo — ochut
nat

Jihlavští vědí též jak se jméno- -

rali oba lotři co byli s Kristem

pánem ukřižováni a kolik bylo
kterému let Jeden totiž se jme-
novat Rettri a bylo mu 17 let dru

hý slul Vatum a bylo I:íU 47 let
Kdo tomu nevěří ať se tam ide

podívat na horu Kalvárii Na je-

jí temeiio vede křížová cesta na
vrcholu rak stojí kříž Páně a po

jeho stranách jsou kříže lotrů

Všecky tyto kříže Inly obnoveny
r 1747 Na památku této opra-

vy umístěn na levém a pravém
kříži tento nápis:
Po:! Icvf iH litrem pod prNvýnilotn-m- :

HENO VATUM
17 47

Za těmi kříži stojí kaple a v ní

e hrob Páně Asi roku 1850 by
la kaple obnovena a nový oltář v

ní postaven V den zasvěcení šel

velký průvod ke kapli Když
kráčeli po schodech vzhůru mo
dlil se starší bratr bolestný růže
nec Nežli přišli ke kapii byl rů
ženec vymodlen Co ted"? ŽaČíti

nějakou píseň na tu již nebylo
času i pomohl si starší bratra
přidal Šestý desátek s novým sa- -

morostlým tajemstvím:" který
si pro nás nově Štaíírován býti
ráčil!"

V Jihlavě slavívali Iíoží tělo
velmi okázale Všude bylo plno
věnců a kvítí zvláště korouhve a

praporce cechův byly nahoře kví
tím ozdobeny Kdy koli se zasta
vil průvod u některého oltáře bě
želi nosičové s korouhvemi ku kaš
nám a postavili žerdě dolním kon
cem do vody aby na jejich vrchu

připevněné kytky nesvadly
JimramovStí nemohli se zmoci

ani na jedinou sochu ale za to
mívali proslulé svou silou voly

jednou povstal mezi nimi a Pale-dínský-

spor čí volové jsou sil-

nější I vsadili se: Uvezou-l- i

ř--y C v iicchul k jnilu labo( tísni mdkhy I
AlvKI I i'''í!"iání kUvt(IŽ4ludku ptn4 I TCt4l' J trívení itálé bolrtl hlavy vyltítí I ' O0

I %&Wijy yygiimt (gfejjljt-Mrr-
ri

1 1 a— clil revmatim dnu tucliti Um4n( I
1 IVfA--F 1 1_--W rtranl vidy jMř úílnKujfcl I PIUU

PRŮ IFn S"'KSf I
volě a v tíev4ch prfljem vyléčí I 5Ct

v kterých cílíte boleí nebo ttuhlokf nabudou I
ScL1VV Pu2n(M' 'xletl reviratlcké a neural- - I tOCl

tj gicke namof niny boule otekliny c ítmtť I

loouwaijMici (atniEnooo
U i i rozbolí í horka % namáhání i příliSného I
~1 I A V A P1' bd5ní e CP JauoU nervu I 2CCt--11 A-- ▼ Ale vždy pomohou výtečné I "O''

w ry w v kříži na prsou v zádech vfibec

tULfcb 1 ituá::"" i"lnom mUl 35ct

P?D iini clzopáníky ikrkavky roupy I er+Vl--1 T I čato í tajemnici z lldtkého těla vypudí I J

v nedávejte prudkých lékft proti xácpě Lék ph- - I
I iPTGtTI jemné chuti a jUtého účinku bez bolettl ntml- - I %

iin{ B tlh nUMk&t vJie(-n-
y

pro„ ticpikolice a velrSm jeit I

vy

V jvoaÍM přijal kdvM liliu --

rán tílo Páně to ekb Ilylo

po zpovědi a tjí fiíir bdu j ni

přistupoval ke stolu páně mnoj
tv( veliké !y tu také Slovi

Ček jenž nemohl rt i dočkat
II yl velmi nctrpcliv trot' to
píchal do lea drva rubat ťcho-pi- v

konečně sekeru svou a prodrav
se davem nastrčil i na ph kato a

volali "Aj pane otče? podajte mi

toho Kristucha ať ho líznem n b

neméžem tak llúho čekat''

jrPMxí (na Ubřežsku) rota

hujl koncové slabiky "Kde pak

Hcbylí?" V Ji dlí "Co pak st
tam jedlí?" Polívku a knedlí

JevíCko jest památné svou fta-fobylo-

rtU která je tak ví tikán- -

ská le do města t tlfosr li en

tak že druhá polovice musila zů
stat venku Ona totiž stojí v šan
cích polo v městě pólo venku ne
vedouc kam vlastně patří
Ježíka (u Pozořic) jsou sídlem

zvláštních řemeslníku ktelf sou

Struhují pemela a posměváčkové

dušují se na to že v Jezerách je
na každém konci 'pornetluř' a ti
ostatní uprostřed

Novojičínstí Xmti proslaveni
jsou svou kromohyčejnou chytro-
stí pravíť se o nich:

Keuoundneunzig Jurfenneun Ziffcuoer
mteben no b niebt einen XeutitNciH-ínc-

(DevčtartevádesfU židft devět cikánti
nerovná se jednomu Novojičíftiinu )

Teď však několik kousku Ji-

hlavských TěSíť se Jihlava té
slavné pověsti Že kdokoliv do ní

jen páchne chtěj nechtěj musí

vyvésti nějaký kousek Jihlavský
(rozumí se Že chytrý) Že Jihla-
va má ve znaku ježka jst vňbec
známo a svědčí o tom i německé

její jména gau ale to bude asi
méně známo že na městské bráně

pod ježkem stkví se nápis: ''Sub
umírá alarum tuarum" t j "V
slinu tvých perulT Poslyšte co
o původu tohoto nápisu vypravuje
hodnověrný dějepisec: "A příči-

ny mnoha nalezených v té krajině
ježkuov přiložili městu název

Iglau (poněvadž ježek sluje něme-

cky igel) Smyslili si ježka na
orla Kakúského Čerstvú barvú dá-t- í

přemalovati vzácná pak rnň-dro- st

p purkmistra i rady hledíc

napřed k tomu že by dóchody
města z toho takového nesmírné-
ho nákladu na nového orla veliké

Škody neztrpěly vydala jest nález
ten by orel na túŽ bránu kdež
se ježek namalovaný spatřoval
byl vymalován na toho ježka
mniece u svém rozumu že ten je-

žek tím nově nabarveným orlem
bude později setřen a jako sma-

zán: Item poručili pod toho orla
napsat i: Sub umírá alar um tua-

rum I stalo se že za nedlúhý
častěn orel jehož byli červená
barvú vymalovati dali (sú Jihla-vá- ci

Němci) od slunečních papr-Slenku-

tolikéž od větru a sloty
vSeliké byl trpěl nacele vybledna
a ten starý ježek se opět objevil
tak le bylo čisti na též bráně již
zovů Brtnickíi pod statečnýrr jež-
kem slova: Sub ambra ajrum iw
arům a tím způsobem vzdalo se
místo opět pod křídla ježkova
Odkudž vede se puovod toho ná-

řku íe Jihlavád sú nemúJří a hlú- -

ptr
A právě že 'sú Jihlaváci Němci'

musí také úřadnf jejich řeč být i
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