
Pokrok Západu
kolečkem a měli ji divočinu v "Pane Popře rozmyslete si to

CEL KOŘALKAšalandě — prohrajete I"Z českých mlýnů Pánům úřaáníkům spolků

Účetní (obchodní) knihy jako Lodír-er- a

Journala denní kniny a jiní
iSc nahoru u Pokroku "ápadu

Teď ale mládek vzal pěknč "Už jsem lek' ani krejcaru

"Právě proto chci abys
!"

"AŽ dáte pětku!"
"Otevři kluku povídám!"
Žid — ale prášek drží klíč

jděte mi ke všem čertům!" — PŘÍMO ODirilou klec a stěhoval ji ze šalandy
do mlejnice "Nač to?" divili se ujížděl s Icikem Asi dvakrát

ještě ho dal pan otec upomenout
Napsal Karel Tina všickni "No uvidíte nač"

o zaplacení škody nadarmo
Obrácený lub a učená veverka Radš prý se bude processýrovat

A na zejtří když přišel starý
Popr s Icikem mlít hnedle se

uvidělo Ať postavil starý Icika

laťtjry
kvarty ie
sánilkrti!

S3isaž k sedmi kurfiřtům X2'Víte co nového?" vrazil prá
7 Iku koši nebo ke truhle na hlídku Uspoříte tlm vdš- -Uplynulo zase asi čtrnáct dníšek jako s keserem do mlejnice KUPUJTE

cběma a stále jen: "Pětku na
dlaň!"

Ještě jednou to řinklo dál to
nemoh' Popr vydržet hodil prá-

škoví pětku tento otevřel a ve-

verka vyfrkla radostně na zlatou
svobodu jen se po ní zaprášilo
Popr neněl ani toho potěšení

aby jí byl mohl za tu pětku tro-

chu nařezat To bylo za lub

lek překupníka za-

mezíte možnému fal--
lování

chasa jako jindy docházela do

Poprova kořalečního skladu kde
se regály den za dnem hustěji a'

"Popr bude u nás zítra mntr

"Popr?" podivili se mládek

stárek zároveň a zastali uprostře

i'0 80 let Tjriblme
koral ky nejlepii Po-

věsí likér a naloho
lihovaru Je-- t dobři a
Ukrozoihli Jako A- -

niq naplat kluk pořád očima po
veverce a jak se tatík někam ná
minutu vrtnul už byl u ní a už si

s ní hrál Starého Popra bral

čert Pořád se s klukem hašteřil
a pral Vždycky jednu ránu do

lubu druhou Icikovi do zad "To

hustěji plnily nesčíslnými lahvi
mlejnice stát jako dva zdřevěnělí

Kirciímanovomerlka samu a mime
na tisíce odběratelůTomášové rrZD I J Kil— I

čkami se strakatými křiklavými
nápisy — samé to "super" — a

"extrafajn" likéry vlastní výroby

každém atika Unie

O Nabídka: O mmNa tatíjsem si pořídil pěkného hlídače!" Poprovy "fabriky" pan otec
AI Vrozumí se nežaloval neboť kde HAVNER'Slamentoval celý nešťastný dovtí-

piv se ovšem bystře hned že drba VEH YEABOLBpak taková šarapatka to by mu
stálo za proces a Popr ob čas

jizlivě si mládka nabíral brzo-l-i

ná ta plavajznická chasa naschvál

"Eh jdi pecko to není mož

nét" odsekl konečně nevěříc

stárek

"Ale jak pak není když je'
hájil se prášek "přece mám svo

je uši a to rykoukané Vyjdět

před mlejnici ještě tam stojí i

panem otcem a už Je smluveno

zítra mele"

"No tohle už jsem zas holb

rvcht tumoachovv!" dal se mlá

klí

Zníleme kaídému 4
kvartové lib ve Hay-ner- 'a

sedm rok A sta-
rou dvojnásob desti-
lovanou íltnoo ko-

řalku za 3ai a zapla-
tíme I dovor Zasíláme
▼ bednlckáeh obsah

neprozrazojíclPo ob-
drženi kdyi áůxa4
této okusíte a neshle-
dáte ie by byla té
dobroty 'ako zaruču-
jeme můžete na naie
útraty nim Ji zaslrti
zpit a my vám vrátí- -

Katarrh nemůže býtl vyléčen
mUtnlml aplikacemi ponSvadi tyto nemohou
dosihuouU sid la ned u b u K atarrb Jest kraval
neb soustavni neduh a k vyléčeni Jeho zapo-
třebí Jest leků vnitřních Iliill's Katarb Cure
líiván vnitrní pfaobí pfiino na krevasllzna-t- e

blány Halí' Kaiarrh Cure neni lékem

masttčkiřskjm Byl předepsán Jedním z b

lékařů v tito zemi po mnoho let a Jest
dosud pravidelná předpisován Skládá ae
t nejlepsicb sillvek lei Jsou mimy spolu
nej lepíí ml prostřed ky 1c rov iisr ícíml a účinku-
je přímo na slizna té bliny Dokonali kombi-
nace dvou lucbto přísad Jest příčinou tak
zizraínýcb výsledků v ločeni katarrbu Zašle-
te al o dosvědčeni

PJ CHENET CO majitel TOLEDO O

Na prodej u lékárníka za 75c

Hall'1 Family pilulky Jsou nejlepsi

tu veverku se nalíčila na kluka

aby mohla dělat pohodlně "chmát-ky- "

do koše nebo do truhly

už bude to stání pro ten "taškář
ský lub?" —

rÍPn DISTlUlHfii?
Konečně uz to nemon snést a "Vyřiďte mu že už co nej Ds

vm nazačal si stvskati panu otci "Ale dřív" vzkázal mu s potutelným
imtai Koral ku ja-- o

tato Jlnda nekou
úsměvem pan otec načež si se
stárkem na lavičkách v náramnědek do hlasitého smíchu "Já

jděte k šípku!" rozhorlil se pan
otec "myslíte že jste v nějaké

zlodějně? Tady nepotřebuje si
líte pod IftOOII 1

mvslil že na nás pro tu "kozu Zidný líný lihovar
--C In enroríivi snotřebo- -

dobré míře cosi umlouvali

Druhého dne po polednách
zanevře nadosmrti a on zatím vatelům nřímoakdož

Jsou nejlepší trhiu

THE KIBC1ÁN CO

12 W Btt St Soulenrd

onicagro lil
Poz: Nemá li Vá& ob

nikdo hlídat a dostane spravedli
vě svoje Abyste viděl že nám

nejde ani o tu trochu vašeho šrotu
když se tak vědělo že nikdo v

krámě u Poprů nepopíjí přiklusal

šelma kropenatá jen se otřepe í

zase přileze jakoby nic!"

"Toť víte Popr — Popr: vy za lubem — mládku zaražte na tam na skleničku jalovcové prá

Věčný žid
Neif díla které£ by v romanopise-ctv- f

tak poutalo vSechuy vrstvy čtená-
řů jako "Xččný žid" Jest to román
vč'ozuámjř který každý Čte se zalíbe-
ním Toto velké dílo čítající 1216 stran
jest nyní k dostání úplné za tl 8e5it
na ukázku pošle se ochotně zdarma
'taždému kdo oíl požádá pod adresou?

Knihovna Americká
Omaha Mebrj

chodník naie mýdla na4- -

hoďte ho desetkrát ze dveří on šek vystrojený pěkně svátečné a

vim takto kofaiky nabízí nejsou vyrabltell
nýbrž pouze překupnici Naie kořalky zaru-

čuje Havnnr ova dobři pověstí
Odporučeni: První Nir Hanka Jakož Už-á- f
obchod dům v Dayton kaidi Jednatelna

Tle Umo DisiiUi Co-
-

205-21- 1 W Flflh St Dayton Otilo

P 8 Objednivky z Arizony Colorado Call-fornl- e

Mano Nevada N Mez OreironUtab
Washington a Wyomlntr mtii iní na SO kvar-r- t

a nákladní doprava zaplacena Í7ml

třetím a zvedněte lub!" —

Chasa užasla nad tím rozkazem
skladě Řrielte nul n&Al

oknem vrátíse do jedenácté adresušpagátem obvázaný košík na ruce
zmerčí-l- i v tom svůj fortel Jen a Popr vyvaloval zvědavě oči Za "Kam pak kam?" ptá se Popr

pět minut byl koš u třetího od
rXJTJTJ-Lj-

{aby se lu!Sák u nás nezahnízdil

Mně je vždycky ouzko jako holu

bu kdvž ho vidím odřihosta ko
šoupnutý a lub odstraněn "Bude

nalejvaje mu
"Do města k doktorovi"
"Někdo u vás stůně"se křesat?" tázal se% udivený stá-

rek "Ne" poroučel pan otec

"ale lub se obrátí vzhůru nohama
lem mlýna kroužit" — zavrčel

"1 to to ale nesu tam vydressí-rovano- u

veverku tuhle ji doktorstárek tak trochu zamrákaně mezi

ouzkým dolů aby pan Popr ne-

umíral strachy že nám zůstane
zuby

Mládek se skoro až ulek': "My
slíte že má náš starý dales?"

Seríes of War Pictures NjfcTHIS ws tke Events oí thc War pž 'rJ
presentíng by aid of photog- - mj~

'" v

raphcr and artist the deeds of valor (J st
of our Army and Navy Sj# € J=

Stárek nokrčil ramenv: "Kder
pak ie teď v českých mlýnech na

zbyt? — Já bych se tomu ani za

mák nedivil

"No pardie o to se postaráme

u nás viděl a celý po ní pryč"
"To je ta samá co jste měli

tenkrát?"
"Ale kde! Tahle je jinší samec:

tu již dressíruje stárek dvě léta a

pane to je podívaná co ta umí

za kousky Podívejte se tohle

jsou samé hračky pro ni!" I počal

vytahovat z kapes maličkou

čepici — tu prý si sama

nasadí dětskou píšťalku nr tu

vypíská "Utíkej Káčo utíkej!"
— malou pušku tu že drží jako
voják míří a střílí ba konečně

malounký bubínek z lepenky na

ten prý bubnuje jako tambor
Kromě toho skáče skrze obrou

kamaráde aby se ten ostříž u nás

npzahnízdil!" zvolal rozhodně

mládek a bouch' v dopalu čtvrt

věrtel jeho žita za lubem!"

"Hahaha"! — smála se chasa
ale provedla jak jí poručeno
"Tak teď to máte jako trychtýř
teď si zasypte!" — pobídl pan
otec Popra a bral se na pohled
uražený odtud Ale Popr si z té

špičky špicované mnoho nedělal

Naopak mnul si vesele ruce a

chválil pana otce tohle že je
ka-pitál- ní

nápad to že by měli mly-

náři dělat mléčům všude — Ke
všemu taky ještě mládek odnesl
klec s veverkou ze mlejnice a tak

bylo "po pokušení" pro Icika

který se nyní uvelebil u koše jako
roubík Za nějakou chvíli volá
kluk dolů: 'Táto mám klepat na

nětem o podlahu že jelo po ní

jako na bruslích a — zrovna mla

dému Iciku Poprovi mezi perka
Neboť nastojte už tady byl starý
i mladv ostříž: "Pane stárku
zítra u vás melem!'' ohlašoval se

čku chodí po nataženém prostarý Popr s úsměvem milíusa

"a proto tuhle vedu syna abych

ho trochu vyučil mlynářskému
řemeslu" A už se šrouboval s

klukem veirostkem za truhlu aby

lub?" — "No—co škodí klepej"

vázku - jako komediant a dělá

kotrmelce jako klučina

"Aj aj aj aj!?" divil se žid a

už svolával celou famelii aby se

šla na tu divotvornou veverku po

A kluk klepal jako datel do buku

mu vysvětloval "ty mlynářské "JeŠtě té hlouposti nemůžete

nechat" zlobil se mládek "lub
vám obrátíme a vy ještě budete
zlobit?" — "Proč se zlobíte?
Člověče nezlob se — je první

dívat V minutě tu bylo všech

šest Poprlat jako kuželek i se

starou a teď začali práška páčit

aby jim veverku ukázal ale prá-

šek za celý svět Že rcsmí to tak

aby mu utekla že musí za ni

přinést stárkovi pětku

pravidlo moudrosti" — hyzlil se
mu do očí Popr a sotva mládek

"No zamknem krám a dosta

zašel už zase sám ke koši po-

padne klacek a bouchá na lub
udeří jednou dvakrát a hrrr

pro pět ran do lavice: obruče s
neš za ukázání ještě skleničku"

"I ne" bránil se prášek a drželobráceného lubu slítly a lub se

rozsypal jako rozeschlá bečka víko u košíku "co bych si na vás
vzal kdyby přece někam uteklaMžikem je plná mlejnice prachu
Vy byste mi pětku nenahradil!"Zaražte! Zastavte!" křičí co síly
"Abych nenahradil!" nafoukmá v nevýslovné úzkosti Popr i s

Poprlátkem neboť jejich žito lítá se Popr neboť děti už jen se zvě

davostí třásly a sáhal po košíkurozmetáváno fičícím běhounem

"Jak povídám pětku za ni mujako voda z turbiny do všech

stran a kouta po celé mlejnici! sím přinést" doložil ještě jednou
"Zaražte!" ječí zoufalý Popr a důtklivě prášek i nechal si košík

od paní Poprové vzít načež

bonem skočil ku dveřím aby je

letí od koše dolů zatím co kluk
se tam v té chumelenici zmítá

jako veverka v tom kolečku Ale zamk a klíč si strčil do kapsy
V minutě na to přeříz' Popr pokde je chasy konce! Všechna v

šalandě jakoby si byla řekla

I SOUCE přesvědčeni že mnozí z čtenářů našich přejí si zach-o-
vati na památku vše co vztahuje se k této památné události

zaopatřili jsme toto válečné album kteréž doplSovati bude "Dějiny
války" jel odběratelům co prémii nabízíme a pozůstává z osmi
sešitu a sice jak následuje:

SEŠIT VII

V sešitu tomto zobrazeny jsou hlavní události vztahující se ku

výpravě proti Santiagu a dobytí téhož

Obsah sešito sedmého jest jak následuje:

Výprava vojíni na lodi v Tatnpa —Čteni novin v táboře v Tumpa —

Hrubí jezdci — Oblehaci díla před Hantiagem — Odděleni ttrált—
Stan kuchyiitký — Voftko Spojených Stát A v deStivi dobi na Kw
bf — 0$mý pluk ohiotký opouiti tábor Alger ubíraíe ae ku Santi-

agu —Hoj tváři v tvář doou$tránkové vyobrazeni — Chrabrott pluků
černošských — Za valy Santiagtkými —Typičtí vojínové ipanlliti
— Youmuri řeka v Jfatanzas —Údolí Youmuri — Jlrdintký útok
71 pluku h dobreeolnikU- - — Vymtilovdnl starých ručnic
za nové —Palmová chýle v údolí Youmuri —Koni $ nákladem ku-

kuřice zvané ''maloja" u Matanzat

"Zaražte pro Boha mlýn!" vjede
Popr do šalandy — "neštěstí
lub!!" — "Co je? Co je?" tážou
se všickni — "Lub na cimper-camp- r

— všecko lítá po mlejnici!"
lomí Žid rukama

"Aha to jste na něj zase

verky na veverky Když pak
mu ukázal jak se ta kola točí —

a to velké vždycky to menší žene

veď ho nahoru ke koši kde na-

stalo hlavní vysvětlování "Vidíš

tohle je běhoun a tahle ta díže

okolo to je ten pověstný lub"
vykládal mu se smíchem "To

je ta mlynářská wertheimka do

které jim padá jejich rabat a proto
musíš na ni každou chvíli klackem

zaklepat aby jim tam nezůstalo

všecko naše žito rozumíš?"

V mládkovi už všecko kloktalo:

"To se náramně mýlíte pane

Popře jestli si doufáte tím klepá-

ním na lub něco pro sebe vytlou-

ci Naopak čím více otloukáte

lub tím hůře pro vás a tím lip

pro nás"

"Jak to?" zarazil se žid

"Zcela jednoduše" přesvědčo-

val bo mládek "necháte-l- i lub

lubem udělá se v něm ze šrotu
sám od sebe takový spečený vě-

nec pro který už pak nic víc ne-

zapadne za lub Když ale na

lub každou chvíli zabubnujete

spadne co se nasadilo neudělá

se žádný věnec a zapadá toho

potom dvojnásob za lub"

"Ale jděte čtveráku!" vysmál
se mu prohnaný ostříž "takhle

si opíjejte rohlíkem nějakou zele-

nou slívu ale ne mne který již
chvála Boha promet něco mlej-nic-

"No když si nedáte říc' ne-

dejte si vaše Škoda!" pokrčil
mládek rameny a nechal Popra
Poprem Před mlejnici si ale

ulevil před samým panem otcem:

"Už ten starý zrzoun učí mladé-

ho jak mi otloukat lub Opová-fí-- li

se mí na něj zabubnovat —

nabubnuju na jich na mou duši

na hřbet celý jenerálmarš!"

"Ne tak mládku!" káral ho

pan otec "ani čepicí bo neplác-ao- ut

ať nemá proč křičet bude--lí

zlobit máme snad ještě trocha

Ttipa pod parukou ne?" a při-clou- fil

ty vté aivé oči tak šel-cavs- ky

postil jen dým koutky
a nosrai jak to umíral kdykoli

au nico čiperného v hlaví hrálo

f— ac podrbal levým

txlrrj cťLzzl U to

tzLl rJ fc

ZJi v C Cif
cLir tra ti tml3 tlx

tloukli to máte ze svého špin-ďourst- ví

dobře vám tak!"

"Nekažte a zaražte!" prosil
úpěnlivě Popr V tom vejde pan

mra
ALBUfJ

ooooo

DĚJINY

AMERICKO

ŠPAITĚLSKÉ

VÁLKY

otec "Co ie? Co se děie?" ptá
se i on a Popr musí znova vy
kládat zatím co jeho obilí lítá po
mlejnici! — Konečně tedy aniž

by se byli ovšem zrovna zpřetr
hali hoši zarazili a teď byla po
dívaná Jeremiáš nad zřícenina

SEŠIT PRVNÍ: Maioe a její zničení

SEŠIT DRUHÝ: První obětě války
SEŠIT TŘETÍ: Boje u Manily
SEŠIT ČTVRTÝ: Dobývání San Juan v Porto Rico a

Morro pevnosti jv Santiago doXuba loďstvem admirála Sampsoaa
SEŠIT PÁTÝ: Loď Merrimac a její potopení
SEŠIT ŠESTÝ: Zničení loďstva Cerverova

Sešity ostatní tudoa jak násleá&je:

SEŠIT MILESOV a MERRITTÚV: Válečné operaee na Porto
Ricj a Filipínácb

slední Špagátek na košíku nad-

zvedl víko nad kterým se chýlilo
zvědavi sedm "orlích nosů"

veškerých velikostí v jeden kudr-

natý chumel v tom "vaj!" chu-

mel hlav se rozlítne jako když
do něho střelí a z něho jako

prskavka vyletí divoká veveřice

rovnou na regál mezi lahvičky s

rumem — "Chyťte ji!" křičí

prášek ode dveří a všecky děti

Poprovy i s Poprovkou hrnou se

za ní ale teď je to teprv sprave-

né splašená veverka šplhá a ská-

če po regálech a shazuje celé řady
lahví dolů jen to rachotí "Můj
likér!" běduje Popr a — řink! už

se toho zase řítí celá spousta
jako krupobití děti se dají do

vřeskotu stará je okřikuje Popr
je pohlavkuje ale veverka řádí

mezi lahvemi jako bez rozumu

"Superfajn punčoviny roolky
maraskýny allaš ananas berlín-

ské kmínky a španělské likéry
všecko všecko to lítá smetáno s

regálů a veverka hopkuje pořád

výš a výš dál a dál!
--Otevři dvéře!" poručí ve

smrtelné úzkosti Popr práškoví
Prášek ale: "Chyťte mi mou

veverka!

Zase řink řink a nový křik

jako v židovské ikole: "Teď je
mezi paačmassoa!"
"Otevři dvííe! sápou se Popr

i Pepřová Icik i ilorie na práZka
který čilí rmka na kl£i v kapee a
bráalse: "To tak aby nuilar

mi Jerusalema nedělal takovou

figura jako Popr v tu chvíli ve

mlejnici "Teď si to nechte
všechno za svým čertovým lubem!"
zlobil se jako křeček ale zatím po
chvíli už driel koště a Icik smetá

Vieca ttcbto osa seiltb překrizabo tohoto válclneho album kalil'vlit A Ifttl MruU Mlknatl 11141 ~1~f- -l _U- -— - - --i Bauwina ziBaizi DTM—

ček a smetali po všech koutech
za všeobecného gaadia veškerého

mlýna po podlaze šrot i s pilina-
mi které ta byl před chvílí — ne-

šika prášek "náhodou" do toho
rámusu rozházel "No tohle bylo V OBRAZECH

wa ju uuuvs vjuawu toua aaxuj ijuea jaoaa

Kdo Í tvoll jinou prtmil a ehttl bu til VéUSné Altu
tomu odeiUm je ta 80c Jinak je cena %1QQ

ooaeiprv a naposledy co isem

CCza t=a cttjyxti tyt) uity ail 2C3 krásifci nťtxiztzi

mlel na Šlehonkém!" zaříkal se

vzteky celý osfpaný Popr když
nakládal Icikovi poslední pytel
a trakal a stárek cfctél na nim
zlatka ss iTfávka rocbofeaéko
Ubm '73diaaatkrtjcan
t££ n cm hU cictur
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