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"Ano vojna jt dani atřallívir
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MAídoimé vjny lil Jem do
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vidl jatrn jak vzrftstaly jak vy

víjrla Jejich dui ol oné chvíl kdy
mne poprvé poznaly al do oné kdy

začaly iveholili —- — Tak jaani raám

v8cko na myslí Nožky mají
slaliounké — — Jenom rtíky mají

pootevři ny jako bolálka ve hnízdě

— — Kdo jim krmě přinese? — —

— M4C? Jí stmé záhuba hrozí —

Slávalo se že' — A on

opí t nemíl aíly aby dokončil

'Zrovna tak Jako u nás Ivane

Tomiči — —- Zrovna tak jako u násP

pravil plukovník rozčilené kráčeje

po světnici

Co máme dčlati? Myslím že již

zítra ho vypravíme k jenerálu" řokl

Ivan Tomié

'Ano to í9 rozumí zítra"

Ař dnes u nás zastane!'

AC ař Poručím Simonovi aby

postel jemu připravil Čtvero děti-

ček tčžko mluvili"—— — šeptal

plukovník
"A jenerál k vfili krátkosti nej

spíše dá ho zastřelili!"

Ano ano jo to možné Jak tomu

zabránili? Jenerálu o dětičkách
tížko povídati"
"Vojna jo podlá vče plukovníku

ta nejpodlejfií"

"KdyŽ se této stránky na vojnu
ohlíží — dozajita!" odpovídal plu-ovn- ík

C
"Ale víte stejnokroj a pří- -

saha také mnoho znamená Ale k

šípku so vSírn! Do rána ostavíme
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srdce Žalem se svírá Zeptejte
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Minutu trvato ticho

"Máte ntkolik dítek?' opakoval

otázko ivoji Ivan Tomi5 —

♦'Čtvero" ticho laSeptal Mech- -
m©l-be-
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"Jou velkd již?M

VSecky jsou maličké Nej star
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"Mému hochu je také žcnt" tímřř

jen nobé zahovofit major
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Plakala když jsem odjfždžl Nej

meníímu je rok Ostavil jsem je v

loktech matčiných Ži( pod Adria--

nopolf Mim howpodářHtvf vino

hrad Je tam překrásné Což my

slíval jsem oi vyrostou mi na očích

A tu povstala vojna — prokletí téra

kdo ji íavinilil Kdo lačnil po naší

krvi po štčstí dčtl nafiicb?"

'Ano! Komu vojny třeba?" sou

hlasil i Ivan Tomič "mnou pozbyli

by moji vSeho i avó výživy!"
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Migtíaoi d ovolil 'ri( y JkI ati
ty bariktj I) tuíl ztráty do knih ta
Láárti Kdyi pak Moatnl minítr
Mauliani chytla! p&j£kii vatutnl

rouatl Tsnlnrigo pařllakou btiru v

lobré ri!ad4 udržovali Finanční

ministr mí l rt ho tu WAub v ruce

vé a miliony za tnitiony byly pr
na jtho popud oWtovány Tanlon

Kt činil prý tak ale rád mysli Že

prospřjo Itálii Miniatři Minghetti
a Hidleano t jeho vlastní zpovčdník
radili prý mu aby sbpé ministra

Maglianiho poslouchal Na podníi
téhož byly pr ohromné obnosy té)

na podplácení razných osob věnová

ny O loni vsem prý mlčet dosud

maje to za svou povinnost ale dnes

prý nechce býti obití jiných _ a

prolo mluví Dalíí výslech a další

prftbřh líčení přinese nepochybné

jeité zajímavěji! odhalení

Gurko francouzákým generálem
Do Ajaccie přibyl jistý francouzský

"generál Vivcnoť-jen- maje vřelé

doporučení dělostřeleckého velitel-ht-ví

bastijského dokonale si prohlé-

dl víe co vojáka vůbec zajímali
mohlo V doporučení zván byl "in

epektorera střeliva" Po jeho od- -

jezdu zvfdčlo se teprvé že "generál
Vivenoť' byl jen pseudonym zvolený

v souhlasu s vojenskými úřady fran- -

couzkými a že za ním skrýval se

ruský generál Gurko kterýž takým

zpftsobem nenápadným přál si nav- -
étiviťt z Nizzy kdež dlí na zotave

nou blízkou Korsiku a shlédnout!

na ni opatření jež učiněna jsou tam

pro příští válku

Pozor 31élničané IIII==3

Zajisté žo Jest každému Cechu nejmi
lejšl památkou spis pojeduitvující o Jeho
rodnun mÍNtfi v Čechiích Pro krujitny
z okresu iiiMnlckčho iniimo na skladě
krásuou památku a sice spiši

"Krílovké vinné mCnto"

Mčlník a okres mélnický
vkusně tÍHtínii kniha o WH stráních s G3

obrazy a mapou okresu od Lud Iíoch:n
Hditelo niisfunsko Školy na Mélnice

Kniha tuto obsahuje důkladný popis ce-

lého okroňii mélnického s„df jepisem t'-h-ož

a krátkými dí iinaml Cech od nej-starší-

známých dob RŽ do dncíní dobv
řády tnéstskýini a obecními vSech obci a
iiiřst v okresu mélnlckém životopisy
vSech vynikajících osob atd
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Milovníkům střelby a hudby

jf PHtI vydat hs dv plknt lllaaUvrud Mnat-%u- y
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hdbnfa)haitrujd Dia Moblo eranlkl mli
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'aanlky oohotal tdarma
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