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vtácného koně chová jest po celé

dny naplněn lidmi kuti tt pli

chárrjl dívat na tento div Mnotf

t těch návMvnlků se anilí rfttnv''
mi ctáikamí IIno iplíitl N

kuli se ho puť která osoba i
pMtovfch i mjtlustíí která

ncjvyíU nnoho li je v hloučku

vojáků hflt dělí chlapců holek

a Hana na všechny ty otázky od-

povídá s vyvinutým rozumem ho-

cha

Třes dvorek jest natažena Můra

a na ní visí pruhy látek v různých
barvách a když sc Hansovi rozká-
že aby se řfiflry té sejmul barvu

uniformy jakou má ku př nřkto

rý z přítomných důstojníků na

sobě aneb barvu klobouku jako
má ta neb ona z přítomných dam

Ono obsahuje výživné látky Čisté-

ho jrčmenného sladu a Živost' a pří-

chuť importovaného českého chmele

Naře artézská studně jest 900 etop
hluboká Vaření se děje processem

přesně Storzovým Pijte je v městě

Obje Inejte si bednu pro domácnost

Jiprz Brewinp Co

Umaha

a Hans bez vanám to uaeia

kdy lalclný ion tu hněvivě ude-

ptá pravou nohou

Kdyl mu II Osten na malém

dvorku seřadí kule razných barev

a zeptá se ho: "Která z nich jeit
zeleni?'' Hans odpoví úderem

kopyta kolikátá jest v řadě a na

rozkaz "přines mi ji" Hans ji

vezme do zubů a donese svému

pánu
Každý pochybovač může srov-nat- i

koule do řady libovolně a

dát kteroukoliv barvu vždy na jiné
místo ale to Hanse nezmate od

pověď jeho je vždy správná Ano

otázku tu může kdokoli napsati
na Černou tabuli křídou a Hana si

)i přečte a přinese kuli jaké barvy
si kdo přeje
Jsnu někteří kdož si myslí Že

jest v tom nějaký "triek" a Že Šl

Osten naznačuje nějakými tajnými
znameními Hansovi správné od-

povědi ale i ti se záby přesvědčí
Že tomu není tak neboť Šl Osten

odejde na vyzvání ze stáje a Hans

odpovídá na všechny otázky a

luští početní úkoly se stejnou

přesností
Někdy začne Hans revohovati

a nechce odpovídat na dané otáz- -

Kfin který umí myslet

Ještě nikdy žádný kůň neupou-

tal k tobě pozornost nejen vědec

kého světa tle i těch nejširších
kruhů v takové veliké mlíč jako

ji upoutat kafi nazvaný "Haas"
Je to kafl který skutečně umí

myslet umí počítat až do sta umí

sčítat a odčítat ba i dělit a zlom-

ky vypočítávat lépe a přesněji
nežli mnohý desetiletý Školák

Myslící schopnosti "Hansovy"
sáhají však ještě dále neboť on

umí také slabikovati Hans též

dovede vybrati barvy duhy dle

přání umí dokonce i hráti na har-

moniku a vezme-l- i náhodou něja-

ký falešný ton tu se sám na sebe

zlobí tak jako pravý umčlec když
vezme falešný akord

Hans není ještě celých osm ro-

ka stár pochází z ruské race a z

výrazu jeho ušlechtilé hlavy a z

bystrých jeho očí každý kdo na

Hanse pohlédne může vyčisti Že

je to zvíře neobyčejné intelligen-c- e

Majitelem tohoto vzácného

koně jest šl z Ostenu bývalý uči-

tel matematiky a dle jeho výroku
Hans byl vyučen za Čtyry roky

Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového Života za parného

dnejest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu

Pijte "METZOVO" k vůli svému

zdraví

Xcíloíon HO

Zvláštní komise sestávající ze

tří důstojníků dvou ředitelů zoo

logické zahrady jednoho specia-

listy zabývajícího se studiem

mozků a konečně ze dvou ředitelů

cirkusu zkoušela v těchto dnech

Hanse a byla tak překvapena jeho

výkony že nejpřednější ředitel

cirkusový Bush prohlásil Že

Hans má cenu milion marků

Na Hanse přijelo se již také

podívati mnoho důstojníků rus-

kých anglických rakouských a

též několik podnikatelů z Ameri-

ky kteří šl Ostenovi nabízeli za

Hanse $25000 ale on se jim vy

smál Pak mu bylo nabízeno
METZBR0S BREWING CO SWSM
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I Dewsy&Stone FurnitnrcCo
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Není vám
známo

že mámo na sklarté vel-

mi velko zásoby všeho
druhu iiábvíku u že lei Bil
prodáváme za NKJNIŽ- -

Ol 1'UIIJí

Dubové houplky ři 75 a výše
SkříB na knihy dubová neb mahoganově polírovaná 750 a výše
Dubové stoly do jídelny 575 a výše
Železné postele (dobré) 225 a výše
Skříně na nádobí 1700 a výše
Kredence dubové 1300 a výše

Hans kSfl ktrý vztozuje pozornost v celé Evropí Prádelníky dubové x 100 a výše

a vůbec vše jiné do oboru našeho spa-

dající za stejně přiměřené ceny
$4000 měsíčně engažment měl

platit na šest měsíců v každém ro

ce a to oa tři roky ale ani tuto

skvělou nabídku šl Osten dosud

nepřijal neboť ebee nejprve aby

Hans vyzkoušen byl zvláštní vlád

Iní komisí a pak teprve hodlá koně

poslati s nějakým důvěrníkem na

cestu kolem světa neboť llOsteu Utvořené
bohatství

jest již příliš starý a namáhání a

ročilení takové cesty — by dle

vlastního výroku — více nesnesl

K tomu podotýkáme že podob-

ný kůfi který dovede též myslit
ale Hansovi ce rovnati nemůže je

vystavován na světové výstavě v

St Louisů Koně tohoto vycvi-

čil jistý černoch a jest to také

skutečně podivuhodné co všech

ky ale když mu Šl Osten řekne:
"Hans nebudeš-l- í hodný nedo-

staneš dnea nic jíst" to ho zkrotí
neboť hlad jest je Jiný trest který
Hanse přivede k poslušnosti
Hans umí také slabikovati slova

jednoslabičná a všechno svědčfže
užívá svého rozumu a své paměti
k rozřešení úkolů mu daných

KůB tento byl podroben zkouš

kám nejpřísnějším od nejpředněj-Šíc- h

učenců a proto všechny

"tričky'' jsou vyloučeny

Jedním z těchto zkoušečů byl

prof Moebius ředitel zoologické

zahrady v Berlíně jedna z autorit

německých v oboru přírudovědy a

ten o Hansovi napsal pojednání
v němž dovozuje Že Hans má du-

cha takového jako některý hoch a

že dospěl k výkonům svým jedině
uvažováním o nich

Prof Moebius dal koni něteré
otázky které mu nebyly dosud dá-

ny a to ho utvrdilo v jeho přesvěd-

čení Tak ku př se tázal Hanse

jaká číslice je výsledkem sedmi

desetin připočtených k pěti dese-

tinám a Hans udeřil dvakráte ko-

pytem Moebius neustal na tomto
úkolu a předkládal koní ještě ně

které jiné a odpověď vždy byla

správná %

Hans se stal nyní předmětem
pozornosti celého učeného světa

přírodovědeckého
Malý dvorek do něhož se otví-

rají dvéře stáje v níž šl Osten

Výchova jeho započata byla jeho

majitelem systematicky neboť šl

z Ostenu chtěl nabýti přesvědčení
do jaké míry může býti kůB přive-

den k přemýšlení a vzdělání

' Když se Hanse majitel a vycho-

vatel jeho zeptá du př mnoho-- li

činí dohromady 12 a 15 tu Hans
dá správnou sumu údery kopyta

přední své pravé nohy ílans
dovede sečístí jakoukoliv sumu až

do sta a dovede také sčítatí a

odčítali zlomky Hans rozumí

hodinkám svého pána a dovede

údery svého kopyta naznačit! ko
2ík j oa nich hodin raiaut 4 se-

kund On dovede i zodpovídatí
' otázky jako jest ku př tato: "Ny-

ní jest 17 minut po dvanácté
mnoho-l- i minut schází aby bylo
tři Čtvrtě na jednu?''
Hans udeří svým kopytem 28

Kromě poČtářství umí Hans

hráti také karty a zní rozdíl mezi
králem a schorkamspodkem a de

sítkou a dovede udati co platí ve

hře údery ivého kopyta V pe
nězícb se také Hans dokonale vy-

zná a dovede jpoČítati marky a

pfeniky a jiné mince německé

aniž by mu ío činilo nějaké obtíže

Hans ie také dobrým muzikant-

em- šl Osten mu napíše na

černou tabuli nějakou písefl noty
: označí na ní číslicemi a Hans za-

hraje píseS tu dle not na tabulí

naznačených na harmonice zvlášť

pro něj upravené- - Vezme li ně- -

Něco za nic— zahrada utvořená z pouště Taková jest historie

zavodňovaných krajů Vezměte půdu která nemá 50 centů

ceny za akr zaveďte na ní vodu a prodáte ji za— co? V zavoď

fiované Části Colorada jsou pozemky které nekoupíte za

$20000
A přece v Iiig Horn údolí ve Wyomíngu a v North Platte

údolí v Nebrasce můžete koupit! zavodněné pozemky od U15

akr a výše Klimatické poměry jsou zde zdravé vody jest
zde hojnost ocvyčerpstelná a paliva jest dostatek za laciný

peníz

no dovede Tak ku př úplně ro-

zezná druh papírových peněz od

$t do J20 Dále vytáhne písme-

ny z nichž sestávají jména států

v Unii zastoupených atd Tento
kůB umí počítati pouze do třiceti
a nazývá se Jim Ker

Tozar na ěíwla Při kupováni
dra Petra Hoboka hleďte vidy k

tomu aby láhev měla registrova-
né číslo a nebylo-i- í vyškrabáni
nebo poškozeno Schází li číslo

můžete býti jistí Že jest něco ne-

správného v tom Nic nei zlý

úmysl přiměje jednatele k odstra-

nění Čísla Číslem dr Fahrney
dává lábví svou osobní

Požádejte si o popis v kterém podány
jsou tyto láce Pošleme vám ho ochotně
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