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son Nebr uvádí tímto ve zná
most všem blízkým i vzdálením
osadníkům že postavila nový
válcový parní mlýn na pšenici i

na žito jakož í na Šrotování kuku-
řice a jiného krmiva pro dobytek
Máme nejnovější složení strojůna
kterých se nechá vyráběti mouka
kterou na jemnosť a lehkosť žád
ný jiný mlýn překonati nemůže
Heslem naším jest a bude vždy:
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odbyt a stálá vzrůstající přízeň
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"Až nebudu troubit ať to řekne
o mně také ale dřív ne!"

"A hleďte dělal byste mu křiv-

du moh' ještě pískat a byl pískal
kdyby byl měl nač"
"Ztratil píšťalu?!" kuckal se

Holina smíchy
"A našel v kapse jinou aniž si

toho patrně vším jak mu tam
vlezla — ale neptejte se jakou!"
"To mu zas v Starovesském

něco ukutili?"

"No pěkně děkuju aspoB tro-

šku Místo jeho píšťaly podstrčí
mu tuhle tu bzíkavku Jen na to

pískněte mečí to jako koza"
"Hahaha dejte sem!" ušklíbne

se Holina "ať to okouknulí1 — i

prohlíží si padělanou píšťalu z

bezu nasadí pro špás foukne a

— "set který čerchmant!" vzkřik-

ne do všeobecného řehtolu šalan-d- y

neboť oblak koptu vletěl mu

z infámské píšťaly do obličeje a

z Holiny je mouřenín Povedený

prášek mu pak ke všemu ještě po-

dává zrcádko aby se na svou

krásu podíval Ale stará dopálená
vojna má duchapřítomnost Mži-

kem strhne práškovi čepici a utírá

se s ní jako divý až je čepice samý

kopt a Holinúv obličej samá mou-

ka s koptem s

"Tak! Teď vypadám teprv

pěkně jako popeleční středa"
musel se dát Holina konečně sám

sobě do hlasitého smíchu když
zas do zrcádka nakcuk' neboť

řehtot celé šalandy byl neodolatel-

ný Mokrý lavičník brzy zase

všechno spravil a Holina měl

aspoS důvod žalovat soucitnému

nováčka sekerníkovi na tu boha-prázdno- st

zdejší chasy "Bože
co jsem to tenkrát zkusil za ty
tři dni o té velké vodě když o

mně myslili u nás že jsem už

dávno utopený!"

"Ale?" divil se sekerník "Vy

jste se už tady jednou utopil?"

"Tady v pivě Byl ten
letní den jaký se dá my-

slit Já jako obyčejně okolo-pát-

na přívoz a dám se převézt sem

zatím co Pazourek zase naopak
dal se převážet do Staré Vsi

Máme to už tak ve zvyku já jako
host sem o tam Jen že jsme
tenkrát ještě jezdívali bez inštru-

mentů Nač pak se mám s tou

troubou za dne světem tahat a

nač' on s tou píšťalou však jste
viděl co z toho pochází Ulebe-dí- m

se tedy jako dnes tuhle na

tom fleku zde přinese se pivo
žízeň v tom parnu jako trám pije-

me tedy o sto šest a klábosíme tu

najednou se stmívá a horem pá-

dem stmívá ač bylo ještě dosti

časně "Dostaneme bouřku Ýřku

ale nedbám hrubě Prosím vás

v letě bouřka co z ní za strach?
Ale ono pane od minuty hůř a

hůř vichr až duby praští hromo-

bití krupobití inu zkrátka: boží

dopuštění "Tohle bude pěkná
měkkota cestou domů" myslím si

ale pořád mi ještě nenapadlo že

by mohlo být hůř než zle Však

tu se vám pojednou strhnou mrač-

na než se nadějete rámus ve mlý-

ně jako když hoří a — velká voda

1ALBUM

cení které se slaví u nás jako
v Staré Vsi zároveň Rozumí

se Holina zamluven na posvícení
k nám Pazourek zase tam Tu

nám napadne kdy tak jdeme se

Starovesskými společně ráno z

kostela jakou bychom si měli

s oběma těmi našimi strejdy

ztropit švandu Ten

návrh' to druhý ono až nás ta
velká voda přivedla na řízný ná-

pad Oba dva parolové večerem

jak táhne devátá rozumí se

vždycky domů každý na svou

hlídku Smluvili jsme se tedy Že

každého z nich v jednu a tu samou
chvíli doprovodíme na přívoz a

o ostatní že se už postaráme Nu
a ta starost nebyla tak těžká
Prosím vás když se tak ob božího

poledne do devíti do večera pořád
jen jí a pije když teče piva jako
vody a švindy jako piva inu to by
přemohlo i Holinu!"

"Žádná pravda! Já nebyl pře-

možený!" durdil se náš uražený
hrdina a jako na důkaz nasadil

korbýlek k sáhodlouhému doušku

při němž mu ani Čípek nezavrznul
Mládek však vesele mrkaje na
Hrazánka pokračoval dále:

"No ať tomu bylo jak bylo
zkrátka: tak veselého jako tenkrát

ještě Holinu neviděl svět Veď

jsem vás na přívoz Holino sám
vím tedy nejlíp jakou jste měl

tenkrát — váhu Vždyť jste ani
nemerčil jak se přívozníkova pra-

mice točila uprostřed řeky s Pa-

zourkem!"

"Poněvadž byla tma jako v

pytli!"
'"Hahaha! Ano vy jste měl

pod čepicí Vnoc silné osvětlení a

proto se vám venku zdála taková
tma ačkoliv měsíček na tu švandu

posvícenskou špulil hubu jako
Petr na jelítko Zkrátka a dobře

přívoník dovezl Pazourka do pro-

střed řeky tam se s ním tak dro-

bet potočil a vez' bo zase ve zdra-

ví zpátky odkud vyjeli: na Staro-vessk- ý

břeh Tam ho vysadil a

přijel pro nás Dopravíme šťastně
zmotaného a funícího Holinu do

pramice dojedeme do prostřed
řeky tam přívozník Šikovně začne
zatáčet po proudu zatím co já
pořád se s Holinou objímám a

bratříčkuju a za pět minut aniž

by nej menšího merčil je Holina
zase na našem Novovesském bře-

hu zpátky Já že ho doprovodím
až na náves a že se podívám do
do hospody k muzice na Staro
vesská děvčata "A — a nezapo-
meň na mne bra — bratře" —

muml "a přines mi fla — flašku
slivovice na hlí — dku!" i dřep' si
na pařez u naší kovárny mysle
že to sedí před Starovesskou Za

nějakou chvíli rozlehne se naší
návsí neslýchané neobvyklé: hú
hú hú hú až se muzikanti v ho-

spodě zarazili a celá hospoda
v zápětí toho hú-h- ú pak

přímo pekelný štěkot všech po-

bouřených psu z celé vsi že i

konšelé od stolů vstávali a z ho-

spody se vyhrnuli Na štěstí jsem
tam právě dorazil abych jim mohl
taškařici vysvětlit by ji nepokazili
Bylo to smíchu než potroubil
Což ale když hnedle na to do-

slechneme ze závodí ze Staré Vsi

opět našeho milého Pazourka jak
on zase tam udatně desátou hodi-

nu píská Tenkrát se novovesská

hospoda mohla zbortit A tak
vám aŽ do rozednění každý z nich

myslil že troubí a píská ve své
domácí obci a teprv když chtěli
domů k Ženám a nemohli najít
svůj barák rozbřesklo se jim a
oba s náramným vztekem ale zcela
zticha pěkně k přívozu kde si na

vzájem popřáli Šťastné dobrýtro!"

DĚJINY

AMERICKO - ŠPANĚLSKÉ

VÁLKY V OBRAZECH

JSOUCE přesvědčeni že mnozí z čtenářů našich přejí si

na památku vše co vztahuje se k této památné
události zaopatřili jsme toto válečné album kteréž doplňo-va- ti

bude "Dějiny války" jež odběratelům co přemi nabízíme

a Dczůscávati bude z osmi sešitů a sice jak následuje:

Napsal KAREL TI 31 A

Má li tak strejda ponocný roz

toulané boty
Chval každý duch Hospodina

šťastný dobrý večer vespolek!''

pozdravoval šprýmovný dědouch

s modrými vojenskými kalhotami

a pivoňkovým nosem veselou

Novovesského Byť ani

neměl pod paždím toho tyranské-
ho rohu z polského vola již po
kalmuku a po kované "břinkovici"

poznali byste v něm strejdu
Jen že byste si myslili

že je to zdejší pomocný A pane
to byste se zatroleně zmýlili!
Tohle je Holina ponocný ze Staré

Vsi za vodou tam se troubí na

roh kdežto tady u nás v Nové Vsi

panuje píšťala na kterou píská —

pokud to jde — mistr Pazourek

a to je náramný rozdíl Ne že by

snad jeden nedokázal tolik co

druhý máte je vidět když se tak

do té milé "breberice" dají jak ji

znají vyhlazovat ze světa! Dobře

pan otec říká: akciovou společ-

nost která by jim dávala nalejvat
a náš Holina s Pazourkem vypijou
všechnu švindu co se jí v Čechách

navaří a bude po "kořalečním mo

ru" '
Co do "troubení" tedy

Žádný žádnému nic nezadá na to

můžete vzít hostii a také co do

zkušenosti jaden druhému se vy

rovná neboť co zkusí do roka

chudák Holina od té nezvedené

chasy v šalandě Novovesského

toho nezkusí tak hned nikdo kro-

mě zase jediného Pazourka od

neméně povedené chasy v šalan

dě Starovesského A přece divná

to moc přírody: jak se vám boží

odpoledníčko k večeru schýlí
allou — už vytáhnou "jako ty dvě

sluky" na táčky: Holina odtamtud

přes vodu sem Pazourek zase

odtud tam a na přívoze mají svůj
— "veksL"

Veliký rozdíl mezi oběma par-
-

kosy je ale v tom že chudák Pa-

zourek od těch dob co mu tenkrát

při pranici v hospodě jeho tumpa-šk- y

tak rozkřísli že mu z nich jen
kolečka zastala v hrsti a minuty

protekly mu skrz prsty — povídá
se: že od těch dob ubohý Pazou

rek jakživ neví kolik je hodin a

musí vždy jeu čekat až "kolek"
Holina ve Staté Vsi odtroubí nebo

ten má zase — stará vojna z té

supernance — hodiny jaktěživ
v hlavě Ať si jich vylousk' sebe

víc ať klímá sebe lip: jakmile

přijde hodina jako když to vněm

cvakne protrhne se z opice i ze

spaní a odtroubí jakorát kolik je

hodin Rozumí se že už vynalo-
žila ta poťouchlá chasa plavajzni-ck- á

všecky možné nápady a vše-

lijak ho pletla ale nespletla Pro

tento neobyčejný kohoutí talent

požívá Starovesský Holina nepo-

piratelné ponocenské autority před
Novovesským Pazourkem z čehož

přirozeně nemalá závisť a pifka
na straně Novovesské tak že zde

o každých obecných volbách hlav

ní spor bývá o to raají-l- i se koupit
Pazourkoví hodinky na obecní

outraty anebo má-l- i mu obecní

starosta po případě první radní

svoje vlastní cibule na hlídku půj-

čovat Strana rejpalú by tu po- -'

vinnost ráda hodila starostovi na
krk tento si ale myslí: "Jsem
blázen? Kdo mi za to co dá při-nese- -li

zase jednoho dne Pazourek

kolečka z mých hodinek ▼ hrsti?"
A pořídit mu je z obecní kasy? To

by zas bylo křiku na hospodářství
s obecním jměními A tak tedy

ubíhají léta jako voda a v Nové

Vsi zůstává pořád všechno při
starém
Však přece nel Ve mlýně na-

stanou novoty: pan otec bude sta-

vět Přidělá jedno 'složení s no-

vým kolem a koupí velkou "pucc-vačku- "

z Prahy K tomu konci

aastoupil včera nový sekerník

Hrazánek podle všeho tůze dobrá

kopa a pašák k pomilování Jen
se obfál hned si se všemi zavdal

na bratrství a jen dal několik kou-

sků ze svých vandrů k lepšímu už

bylo vidět Že sněd v životě bodně

vtipné kaše Rozumí se tedy že

jedva se Holina po svém "Chval

kaídý duch Hospodina" ulebedil

na lavici ul tu byl také Hrazánek

z pily hnedle ne to pivo a za čtvrt

hodiny nejveselejší legrace "Víte-l- i

pak Holino začal mládek

"proč Pazourek včera nepískal?"
"To je těžko k uhodnutí! Po-

něvadž byl bezpochyby zase ty-

ransky natroubený" usmál se

ikodolibS Holina
"Ale taille přece nemáte o kol-le-o- vi

mluvit" iiral bo stárek

"ji~xJi kíyty es zas naopak o

ríi ji Hmr

r

SEŠIT I

eplaine a její
zničení- -

Jest málo událostí
v dějinách americ-

kých kteréž by byly

spůsobily větší rozči-

lení a rozhorlení

nežli spůsobilo zni-

čení válečné lodě

Maine

J

ProftáTáme ty neálepší druliy

tvrdého

i meKého uhlí

pro domácí potřeby a za ceny
vždy nejlevnější

Zaručujeme Vím poctivou plnou
váhu a bezodkladnou zásilku Zkuste ob- -

jednati si uhlf u nás a jsme Jisti že jinde
nebudete k u povát i než li u

ITebraska Fuel Co
1414 FARNAM ULICE

8m6 aneb na Jackson a 7 ulic

JPostarejte se
o budoucnost

svých rodin
přistoupením

'

k rozvětvenému
radu

PODIN á WORLD

Jenž vyplácí pojistné

správné a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se Jednatelé

k založení nových tábora Víhodné pod-

mínky

Doplíte o podrobnosti ieaky neb angli-
cky na vrchního velitele

J C ROOT
Sil Sheely Block OMArM NEB

Texas! o Texa! o Texas 1

Společnost Missouri Kansas a

Texas dráhy bude prodávati i a

15 listopadu 6 a 20 prosince
cestovní lístky za velmi snížené

ceny Lístky ty budou vystavo-

vány ze všech míst podél oné drá-

hy do všech míst v Texasu budou

platící pro jízdu tam a zpět po
lhůtu 21 dní ode dne koupi líst-

ku Poskytována je tímto příznivá

příležitost hledajícím domovy a

výletníkům by prohlédnouti si

mohli bohatý a úrodný tento stát
Bližších vysvětlení podají vám G

A McNutt D P A 1018 Union

Ave Kansas City Mo

č 13 do 27 j- -t

Draná s pfiovtow nn
DO TEXAS

1 J

Mejlepií drak do vieek míst

fidiaaskésa ázeazi Texasa

JUxika aa Pacileaia fkML
Jda primu do

Scsina firm CttsrrGav

Tti ftVará122Láscm
UaxahidUVxca tep!
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Maine Zničeni Maine Přistav havanský a kotvišti Maine §
Vsti přístavu havanského Dllostřelci na Maine Pohled na =

mužstvo Maine mimo sluiby Divadlo na Maine Námcř-- §
nictvo na Maine Skupina poddůstojníků na Maine Důstoj §
nickd kajuta na Maine VySetřovaci komise v sezeni Pohřeb §
obiti katastrofy na Maine Prodával ovoce v Havan Ml- - §
kař v Havanl Palác velitele v Havanl General Blanco §
Y Arenas Pohled na hlavni ului v Havani §

Sešit druhý obsahovati bude upomínku na první obětě

války totiž na hrdinnou smrt praporečníka Bagleyho a jeho
soudruhů loď z kteréž první rána vypálena byla první zajmu-to- u

loď bombardování Matanzas a jiné

I i

tady Pardie šúviks teď to ve

mně začlo brkat Vyběhnu na

břeb ono už vody s ním zároveň

chvíli už jsme musili couvat na

pilu zkrátka: já vidím Že se už

Žádným spůsobem na noc domů

nedostanu a že ponejprv za celých

pětadvacet let nebudu v Staré Vsi

troubit Neptejte se co je to pro
starého vojáka! Já tu byl jako
v tureckém zajetí Kdybych byl
měl aspoň svou troubu s sebou

byl bych vylez1 tamhle na stráň a

byl bych odtruboval hodiny našim

aspoň přes vodu ale já troubu

nechal doma a žádný trouba tam

na ni nedokázal zatroubit A jak

povídám u nás nemyslili nic

jinak než Že mně někde ta velká

voda vzala už mne oplakali a už

si chtěli za mne vzít Pazourka

toho pískoře který zase uvíz' po
celé ty tři dni tam!"

"Hahaha! no tak by si byli ští

zase nechali vás a bylo

by po Káčině svatbě Stará Ves

by pískala Nová bý troubila a

svět by se točil dál" mínil Hrazá-

nek

"Však se už jednou taky přiho-

dilo viďte Holino?" poznamenal

Šibalsky mládek

Holina zrudl jak fopan: Kdy

byste mlčel!" okřikl ho -- "Není
žádná pravda samá vymyšlenost
taškářská dobrým lidem pro
zlosť!" —

Ale čím víc huboval tím Hrazá-

nek na ta vymyšlenost zvědavější
a ládná pomoc — mládek už vy-

pravoval:
"Od té velké vody brávali tedy

ni Holina i Pazourek pro strýčka
Příhodu vždycky ty své iaitro

centy s seboa Bylo to o posví

Sešity ostitní budou jak následuje:

DEWEYHO: Boje v Manile

SAMPSONÚV: Dobývání San Juan a Morro pevnosti
HOBSON ÚV: Loď Merrimac a její potopení
ADMIRÁLA SCHLEYE: Zničení loďstva Cerverova

SCHAFTERÚV: Oblehání a dobytí Santiago
MILESÚVa MERRITTČV: Válečné operace na Porto
Rico a Filipínách

SEŠIT

SEŠIT

SEŠIT

SEŠÍT

SEŠIT

SEŠIT

Baltimore M- d- Pí Marie Blelrer
ová jei bydlí v čís- - 2029 Herbert ulice
v našem městě je nadšenou obdjvova
telkou ehvalhě zuámébo bylinného
léku Dra Petra Iloboka a pakli pří
pad její ve všech podrobnostech jest
pravdivý nedivíme se tomu I'res
pét roků" pravila "neměla jsem krev
pofádka a játra a ledviny mi cbura

vely Trpěla jsem silně zácpou a zlatá
žíla toho nejhorSIbo druhu ae vyvinu
la Nikdy byla jsem tak atouavou re
jsem ae nemohla bnoutl a1 když Jsem
ležela celé tělu mne bolelo Zaplatila
jsem lékaři a do lékárny mnohý
krušné vydělaný dollar ale přece jen
tentýž pocit zůstával Laskavý tousml
přinesl mi Jednoho dne láhev byllnoé-b- o

lék o Dra Petra Hoboko a nutil
mně jej zkusili Povolila První
láhev Hoboka nebyla Jeitf prázdná
kdyi jsem jakousi úlevu pocítila Po
kraěovala jsem a lékem Zlatá lila
smisela a bolesti v zádech rovněž plet
moje změnila se ta Žlutavého zbarveni
v tdravoo m každý mi k mému svéf í
Bon vzezření blahopřál Dluhuji svůj
život a avtf zdraví tomuto obdlvubod
nému léku pravda to kterou povfa
viem kdekoliv ae sni poskytne pHIežl
toeU"
TíafeoT svMěill v podobném způ

sobu O podrobnosti adresujte: Dr
Pater rahroey 1U-1- H Bo Hoyt
Ar Ctiosco UL

Všech těchto osm sešitů překrásného tohoto válečné-néh- o

album každý sešit o 16ti stranách velkosti

I 11 xi 34 palcích nabízíme naším předplatitelům co prémii za
§ nepatrný doplatek 30 centů Sešity posud vyšlé obdrží ti kdož
§ si válečné album za prémii vyvolí v zápětí Ostatní Sešity ob--

S drží tak jak budou vycházeti totiž každý týden jeden
'

Crfkea tsžca ctsitovttl tyto sešity tsf 200 krásoých vy- -

n ctraze cí a ciiese Rjistitl kilieto it tzit testo
Is

Yydavatehivo Jokroku jtdpadu


