
co nejryzejší" pravil purkmistr nýbrž velíc očekává co se nyní
dlli budepozvolna
"Prosím vás urozený pane Ky"Zeptal tam snad nikdo něco

nepravdivého?" vážně tázal St selský chcete nám dát to psaní?'1

KráiM liniehejtman zemský "Jaképsaol?"
"Vlak víte Sám jit { napsal"Podloudně uložen byl do ni

ist ae slovy vylhanýmí —"

"Ukažte ml lístr
£ jsmt zloději že okrádáme obec
a zas jste si je odnesli"

"Ano přinesl ísem jeř" a pan "lá že něco odnesl? A nasta- -
a nvoí vřava veliká Slova neuctípurkmistr hledal po litech "$

bych předložil psaní podložené— vá lítala sem a tam před tváří celé

Poprava v TÍSÍné

KtMl l)r ¥ mámí

liylo to roku 1674 '

Slunce rozesmálo icoi náměstí
těšínské Pan purkmistr vážným

krokem přichází od "vyšší brány"
s kdo ho potká pozdravuje ho

úctou povinnou On laskavě dě-

kuje avým TěŠÍAanom di na rat

hús či radnicí aby tam pracoval

pro jejich blaho aby tam věhlas-

ným svým rozumem tái]y udílel a

Jtfjy dokladným pórem brkovým

podpísovalco zatfm písař městský
neméně důkladně byl npaal
Sotva přišel purkmistr do úřadu

gvého poNadil se ke knize pevně
vázané Liyla to kniha do níž za-

pisovaly se všechny událostí měst-ak- é

Rozevřev ii podíval e na

íiledal pořiď leště— abyen před- - a ouplnéobce ale když purkmistr
v rozčílení nejvčtším rykříkl: "O
mně nsosat že isem zloděj já

ožil Vaší Osvícenosti— ďábelský
ist ani ho nslézti nemohu Valí

člověk poctivý''— a když aby poOavícenosti na místě jeho králov

ctivostí své důrazu dodávaje ude- -sk- é- hrom do toho už ho zas ne

IDO

LEWIS A CLAltKOVY

výnitivy
Portland Ore od í června do 15 října Ujo$

UNION PAOIFIC

Tato dráha poiktuje nám aoo míl podél

nevyrovoatelné řeky Columbie výlet do

Portland a na ttvtrotápad lt% přtttdAnl
% příležitost k návštěvě

ol 1 ěwiia A t IWyirí

Z PjcíuII ) oíbo Ogleo-skříí-
e Monídu

TaJSle m r

il ae v prsa ruka jeho nápadněmám!"

"Hledejte zvolna vždyť jste v zatřímala se na pravé straně kabá

turozčileoostl veliké!''
"Vlechov záhyby jsem na zám"Ano v roČilenosti myslí a du

cha Dopuzcoosti snad isem psaní ku několikráte prohlédal" pravil
blaženě ae usmívaje "jen na tenv úřadě zapomněl aneb1'— a nyní

poslední zápis kde zapsán byl
vyvalil oči— "snad mi ho někdo to jsem zapomněl Tu je to šered-

né psaní a nyní nechť slyší obecukradli"
naše jak já a pan radní trpíme na"To anad ne!" mínil radní

Purkmistr ohmatoval ae pozno dobré cti člověkem zlým!"
Písař počal čisti pan Kyselskývu a hejtman zemský zatím tázal

"kup toho domu v kterém ni

ryBku sedí Tomát Chvostlk spn
lumfcšťan náš"

Pan purkmistr zavrtěl hlavou

svraštil čelo a obrátiv se na písa
re v zadu sedícího zvolal:
"Co to jeř"
Písař vyskočil a udivené při

blížil se k panu purkmistrovi

Mlstské óřaáovfli 1324 Faroam ulse radního: "A co bylo tam psa usedl si ke stolu a počal tam ru-

kou hýbatinn?" Tlioue 316

"Bvlo tam psáno 20 purkmistr "Co tam píšete?" vykřikl purk
ie zloděj Že okrádá obec—" mistr

"lá si vás jen malujul""A radní že krade též!" ozval
"Co to je?'' tázal ae přísně a nnikmíatr ' "Zde ae nic malovat ani psát

purkmistr drze v rukou psaní "Že okrádáme všichni obec" nebude!' rozkázal purkmistr
celá ouplná obec to schválilakteré vloženo bylo dá knihy "Kdo ONUJpřisvédčoval radní "ale pravda to LINDER velkoobchodník lihovinami

má na skladěKysHský uštěpačně se urmivato přinesl?
'

"Nevím"
není A to psaní zůstalo na stole

ano vím to Vv iste chodil po po ie proslovil:
"Proč dáváte psaní do knihy? "Dobře namaluji ai vás tedykoji a psaní leželo na stole Náhle likéryHorná 1 mácl vlna mm i

jindy a opis toho psaní vydali mípravíte "pojďme" a už jsme filina

musí slavný magistrát neboť jstestůl isme ae ani nepodívali a psa

Přečtete mi to psaní'

"Já tam žádného psaní nedal

bránil se písař
"Tedv mi to přečtěte!"

zvláště ale proslulou zr 1881 OFCcV J3-Ttylo-
r

Za jakost všeho tleli ae ručí
mne obvinili že jsem to psalní vzít zapomněli"

"Toť tak!" svědčil purkmistr
Heitman zemský poradil hla

svědka nemáte Obvinil jste mou

poctivost Že jsem psaní ukradl aPísař drží psaní v ruce dívá se

do něho tvář se mu kabonf a ku vám otce aby psaní hned hledal nosíte je v kabátě Ještě je tu pra
vo zemské a jeho milost královČtení se nemá a na ně dobrf pozor měli a sil

"Proč nečtete?" durdí se hlava škál"bil že člověk zlomyslný a lehko
obce V knihách zámeckých nacházívážný který takové věci píše na KaliforniePísař počíná Čisti ale hlasem

se tento rozsudek:postrach jiných takových zlehčo

válela řádně potrestán bude "Na místu leho Římské Císařnesmělým:
"Purkmistr 0—0 — 0 —"

ské též Uherské a České králov
"Co o— ? Dejte to sem co je

m

rozkázal aby na magistrát ihned

konvocírována totiž povolána by-

la celá ouplná obeca aby jí onen
ské milosti jako dědičného těšín

ského pána pan hejtman s dožávám Že čisti neumíte?" A purk
mistr počíná čisti sám: "Pukmist

danými pány soudci v příčině ně
o o'— o—" A též jemu to ne

jakého podvrženéno paškvílutoto
jde Přiblížil se radní a nakloniv

paškvil byl komunicirovan Cíli

přednesen zdali by z prostředku
obce takového palkvilanta nějak

vyptati ae mohlo

Purkmistr potom Vrátiv se do

úřadu svého hledal a radním i pí

"se k purkmistrovi odňal mu psa
vyměřeni učinili ráčí: Ačkoli pí-

saře dověděli se nemůže protož
budou takové paŠkvile zakázané aní domníváte se že on lépe um

čisti než hlava obce A rychle da
dotčené písmo skrz popravního

sařem Ale marně Vlechny knihy mistra zjevně u přítomnosti ceiese do čtení: "Purkmistr okrádá

obec okrádá sirotky takového obce na rynku při pranýři roztrzobraceli dvě hodiny hledali vle
zlodě e isme v Těšíne ještě němé báno a spáleno A kdyby se buchny papíry přeházeli ale po psa

ní šeredném ani památkyli A radní kradou též a dělí ae ti

Někteří praví le není na světě místa tak krásné'

ho k obývání jako Kalifornie Starší lidé obzvláště

libují si v teplém klidném vzduchu v modré oblo-

ze jemném solném vzduchu mořském Mnozí jdou

do Kalifornie na předpis lékařský aby se léčili

podnebím

Osobní průvod
cestujících v turistických spacích vozech jest význač-

nou předností Kock Island dráhy jez se velice za

mlouvá těm jíž nejsou zvyklí cestovat! Všech

svízelo jste ušetřeni — pečlivě jste obsloužení — a

cestujete šetrně

Snížené ceny po Kock Island každodenně od i

března do 15 května Pište si o brožury a jakou-

koliv potřebnou informací

1M ItuthorfordDPA
1323 Farnnm Kt Omaká Mt

doucně o tom paškvilu dověděti
zlodéii — "

?atfm ao&la avnlanl obec mohlo podobným způsobem má
Pan radní už tak rychle nečte čeká 1 dívá ae na spocené hlavy ten paškvilent podle práva skutec

Pan purkmistr vbtal a čtou nyn netrestáni trpěti'obecní jak se hledáním namáhají
ootom i obec pomáhá hledat aleoba ale potichu: Dne xi února 1674 na rynku

'U písařem to je šelma velká
Čili náměstí těšínském rozsudekpsaní šeredné zmizelo beze stopy

Purkmistr znaven hledáním a

ročilením klesá na své křealo Za
před davy zvědavého lidu přečtenNeskládají počty ze svého hospo

daření iako zbojníci boha spuště a purkmistr odevzdávaje papír la
ní vydírajíce každého kdo jim do

chvilku pak vzpamatovav ae táže se kýsi mistru popravnímu káza

hlasem slavnostním paškvil spálíruky padne
A bvlo těch příjemných věcí je

písaře:"Kdo zde po odchodu mem

bvl?"
Stě více v tom psaní napsáno! Pa

"Nebyl zde nikoho jen jedna
nu purkmistrovi a radnímu noe

baba ale ta zůstala ve dveřích

ptala se ien po panu radním Povem se ruce třásly
- 'Kdo to sem dal?" volali nyn tom přítel pan Rudolf Kyselský-- "
oba na písaře který tu zdrceně Purkmistr divoce vyskočil že

písaři zašla řeč a vztahuje ruku k lil =3
radnímu zvolal: "Vidíte? Co jsem

stál
"Sám pán bfth ví!" odpovídá

plačtivě "Přišel jsem před chvil

kou nikoho tu ještě nebylo ote
pravil! Pravil jiem varn že ten

vřel isem skřífl a vybrav z ní kni
čertový jurista to napsal to je

A nyní to zas odnesl

kdvž nás pozlobil abychom neměhu položil jsem ji jak obyčejně

ti
Z lidu ozval se hlas: Nechť pa-

škvil se přečte ku větší potupě
skladatele!"
Purkmistr se obrátil a už tu zas

uštěpačná tvář ďábelského juristy
"Čisti se nebude nicl" odvětil

purkmistr
"čisti číitil" volal lid

Taltef' káže purkmistr podá-

vaje papír katu

Ale v tom pan Kyselský ocitl se

u samého purkmistra nazřel do

papíru a zvolal"Vždyť je to čistý

papírl"
Všechen lid se směje a purkmi-

str odevzdává papír katovi a tento

papír do hranice klade

Papír hoří poprava je vykoná-

ni '

Málo poprav při nichž obecen-

stvo nechovalo se plili! vážně

Snad žádná al II února 1674

Proto jsme jl a její příčiny

li na něho důkazu A co zde rosem'
Purkmistr přešed dvakrát po bil?" táže se dále písaře

"Přilel sem k stolu—"úřadol jizbě s čelem zakaboněným
náhle zastavil se u radního a zvo "Aha byl tedy u stolu!'' velal

Durkmistr a radnímlah
Užhomáml''
"Koho?" tázal se radní

"a tázal se" pokračoval písař

"Toho Člověka darcbnéholoho
"zdali pan purkmistr už v úřadě

byl''
"Chtě! se dovědět jestli jímepaŠkvilantal Víte kdo je to? Ale

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepšení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milwaukoe & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích ža mu přispěje v honbě jeho ta šiě

itím a blahobytem Adresa

1 A NAMII (lcn'1 WeNtorii At 1BVM Farnnm St

OMAHA m:h

ul nřeíftal i Sebral zde psaní ak my mu posvítíme! Pojaté
nyní se nám směje!1' křičel purk
mistr

trhnou!" A opa spěchali 1 úiauu
ven Písař tvědavfi hleděl ta nimi

Hořel ivídavostf kdo je páchalo "Nesebral byl bych to viděl

oa hned odešels lem neboť I jeho cti ae psaní do- -

týkalo šeredně "Milý pana písaři vy máte

slabé oči na takového juristu TenNa zámku těšínském pan hejt
man aemskí vyrušen byl návště mrkne jen 1 ul vás napilí Ale ji

běhám k lomikému hejtmanovi
svolávám na jeho roikai obec a

vou náhlou purkmistra i radního
Třesoucím hlasem počal putami

MASIJY KRIM
na Jtl stráni mtita vUainl kujiul

UriitiM ICuiuilovtf
ftth l44jilt #J

Mtjvilll siiuty mu vliho tlrukf

maník iftUwft luník a v&beo vluO co

f dUor tento ipatU

Cíny Icynřjil cel kdekoliv Jinde

a pianl on ul tas má a směje se
atrt "U otce máma knihu do

nám čertový juils '
které konají se ilpliy"

Dvéře se otevřely a kdo vitou
uiLbvl onen Celtový turista Cell

x "Je mol mámo Uyla vám anad

sktadrna?"
l)o rl lapiiuje te vidy pravda ouplná obc nyní zvědavě nemálo


