
Pokrok 5SApadu6
"Odpusťte slečno nepozdržímne miloval ale zboŽfitJal! A dnes?

iiedokonalý šicí stroj?Tatínkovy juclity

Míleme právem říci I šicí stroj- - "Pokrok Západu" které Jsme po minulý c

nebesa a hejno ďáblů mne trhalo

aby mne

"Matýsku Matýsku! kam pak

jste se nám poděl? snad jste se

nám neztratil?"

"Jen křič Hedvo křič i ty —

Roberte však já se vám neozvu a

tady mne nenajdete Hedvo ani

vidět ani slyšet tě nechci--- a já tě

tolik miloval tolik! Zítra mi dá

6 neb 7 roků naftlm odběratelftm nabízeli Jou dokonaleJAlml netu siroje aaoi

tené kterýmkoliv Jlnm čaucplsera icakým Kaldý tok utvrzuje Hs v tonto pfs
svědčení neboť sřkollv eír J ťokrok ZApada nabízíme ikouMiu ns 80 do i a

komu by se nelíbil V jakém ouv ooioau wmn Trauma i" 'ť
iirooďnehopozkoii5 eakové přere rud nepHhláP se nikdo Jenl by byl
cbtíl stroj vrátlti To jort doMstoí oým důkazem to sici ?- c- 'Pokrok Západar

_i„k„_iiZ(nl tlr HoWiiinlviiil luk vňhec která strola ba :ti latu
a a ~~mA nnul4vill Uma nnxlÁvďma a ovfom nroditvatl Dl de I Strol 8 S otf
11 llimUU v "V" ' " J- - ? f- -

-

celným ířízen'm při ku ríml svrU k totla Část obsahující aiavui praní iici caai

troje pHpovacn Int ns nloa stolku nohybně Viak móda vy4dala li tíi srncna
ve stavbě íicfrh stmjů VMifcpMch dmnatoh cbifJi mM nyní atrojo pN

kterýchs avrilek íill ěatt obsahujíc! celé prarujfcí dstrojl stroja spoolt se pod

plochu stolku licího a na roUte obyřf jné bedničky kterou! se pracující U% při

obyčejných strojfrh přikrývá přiklop! e stroj pouze deskou na pantech
Don Ukie tvoří licí stroj kdy i jtro uzavřený rorný stolek Jak vllřtl
Jest nastroj! tuto vyobrazeném lemo dotj uruo souaiaTj iicicu uruju

Drop-Hca- d

——

DROP UKAD

M:

Jpllkož peču lemo vždy o to aby nnSfm řtonárfim a odbíralclflm dostalo sa
noilonil a npinntMf nroto a
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Drop head chinet stroje prodávány Jou jodnutclí za 105 hotovi a web ra tli
naeplíitku My obBtarífnie naífm předplatitulfun ' drop htad cabincť' stroj I okrok

íápadu ao zaručením típiné spokojenoati a vrácenur peněz do tiiceti dua kdys

by se nelíbil jak následuje:

Stroj Drop-hca- d Cafcinct Pokrok Západu čís 5 s třemi

šuplíky po každé straně a jedním uprostřed- - zow

Tentýž stroj řís 4 s 2 šuplíky po

nprostřed jak videtl jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním

a jedním uprostřed
0lm fo mimo "drop-hea- d cablnet"

ttrole obyčejné soustavy jkl jsmo po
dplné spokojeno-t- i obitaraVMli a ríco

vyobrazení náalsdujícím prodáváme ta

se musím domů neboť hodlám se

odtud odebrali ještě dnes '

"Kam pak chcete? Vždyť jste
sotva přišel"
"Já jdu na vojnu!— Ruku líbám

poroučím se pane Roberte l"

"A to pěkně prosím Matýsku

abys mi nenadával '

"Jak já že vám nadávám?"

"Nevykej mi tykej mi vždyť

jsme spolu včera pili na bratrství
—Ostatně kdo mi říká Robert

Goldenthal nadává tni já se jme-nuj- u

počestně Francek"
"Francek? To věru nepocho- -

puji
♦'Ještě jednou: jmenuju se Fran

cek a jsem Hedviččin bratr'
"Cože? Hedviččio bratr Fran-enk- ?

—Vždyť jsem jako kluk chodil

s Franckem do školy a nejednou
se s ním popral
"No vidíš — chodil jsi se mnou

do Školy a se mnou se ptal ale za

několik let co jsi mne neviděl jsi
na mne zapomněl chtěli jsme
vědět zdali mne přece poznáš"
"A bratránek Robert Golden-

thal?"
"Bůh ví zdali na světě je jaký

Robert Golden:hal a je li není

jistotně HeJviččiným bratránkem"
"Ale včera "

"To byl žert Matýsku pouhý
žert!"
Děvčata obě se smála Hed

vička chytla mne za ruku

"Matýsku prosím vás od

pusťte mi všechno to bylo peuze
žertem'
"Žertem?"
"Ošem! Marina nám přišla po

obědě povědět že jste přijel a též

proč musíte růstat doma navedla

nás abychom vás nutili na Šibe- -

ňák a proto nebyla pro vás v

šití proto jsme vás tolik pozlobí
li proto se mi bratr pode jménem
Roberta Goldentbala dvořil Ale

viďte že mi odpustíte a nepůjdete
na vojnu? Ach můj Matýsku vždyť

já vás mám tolik — tolik ráda! Na

smířenou — tu máte "

O sladká ústa kdož by vám ne

odpustil?!
'Hedvičko deite mt zas ten

balíček to už neplatí A ty

Marinoty's byla všeho příčinou?"
—1 nemohl jsem se zdržeti abych
if nedal upřímnou — bratrskou
buchtu do zad

Prázdniny jsem strávil blaženě
— nevýslovně blaženě Hedvička

mne ale časem škádlívala říkajíc
"Co pak asi délá Matýsek na

vojně?"
'

Změnil svůi áa:d Jsou mnohá

místa ve Spojených Státech která
vlivem klimatických poměrů zdají se

býlí klatbou bahenní zimnice Blížena

cbiniu všeobecné se bére jak ku pfe

dejítí nemuče Uk ku vyléčení V

poslední době váak dusiechí jsme se o

mnohých případech kde švýcarského
biiii£uí iáku byla použito pří babou

tí zimnici r Qjoěcheoi pamětihodným
Dr Karel 1 8wlhrg x Anaheim Cal

Který nabyl vzděláni jako doktor zvé
roléfcařstvi na universitách v Německu

učinil praktickou zkouška a sděluje
uáaiedovné: ''Až do poslední své zku

šenosti měl jsem tuálo důvěry v tak
zvané americké "vlastnické léky" ale
Zfiiěuil jsem sval náhled a pozbyl díi

i éry v americké lékaře Ode dne 24

lUtopadu měl jsem bahenní cimoici

využíval škatulky chininu a protikře
čím v žaludku morfia Lékař můj
nemohl tuně uzdravili a v krátké
době pozbyl Jiem 42 liber na váze

S lused uixmiriiil mne na Dra Petra
Iluboko a dostal ho pro mne trochu
Osvědčilo se býu velmi A&inoým Cbut
k jídlu se mi vrátila stolice sula se

prsvideluou a žádiiyeb dalších zácbva

tů jsem nepocítil Z pochybovače stal

jein se vřelým zastancem vašeho
znamenitého léku a chci pro Anaheim
a obolí jednatelství"

Úsudek Dra Stoiberka zasluhuj
více nei jen zběžné poznámky neboť

est en Oiužeia vzJeianýui a uznané

S3hopnti
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O juchtyl Nohou necítíš Hedvič- -

ku ti urval ten Robert ďábel a

ještě si musel za ně zaplatit a jsi
dlužen — Nu všaK Marina bude
mít pár grošů — Zítra zaplatíš a

půjdeš na vojnu Dnes — víš co

Matýsku teď si nikdo nevšimne

tvých bot zajdi si tedy ke Koníč- -

kovům a posilni se '

Zašel jsem k Koníčkovům

spláchl tam zlost dal napiat pivo
na tatínka a šel domů zrovua do
svého pokojíčku

"Madleno pojď seml --

"Co poroučej' mladý pane?''
"Zuj mi juchty a vyhoď je ven

—Madleno!"

"Co poroučej' mladý pane?''
"Utři si ruce a přines mi veče

ři a sice hodný kus masa"
'Slečinka schváloě ještě nešla

spát lby mladý pane sama
mohla dát večeři ' -

"Poroučím ti přines mi večeři

a slečince řekni ze li necnci ani
vidět"
"K službám mladý pane"
"A potom mi nacpeš dýmku

rozumíš?"

"Rozumím"

Najedl jsem se zapálil si a vzal

svůj vak cestovní

"Pojď sem ty můj věrný příte-
li zítra se miou povaniruješ na

vojnu Na štěstí jsem Všechna

psaníčka co mi do Prahy poslala
vzal s sebou— já osel nosíval jsem

ja na srdci!—Zítra jí je vrátím do

posledního Tadyhle od ni prstý-ue- k

— ach jik jsem se jím pyš l!

Zde věneček krásných jejích
vlásků — spanilé vlásky co jsem
se vás nalíbal ale pojďte do

balíčku Ani slyšet už o mně ne-

bude leč až jedenkrát přijdu jako
setník jako plukovník —To hádě!

tadyhle mi psala: "Můj předrahý
příteli bez Vás by mi svět byl

smutný " mordie pěkně smut

ný s Robertem jí zajisté nebude

smutný Já jí zítra řekuu jenom
několik slovíček ale bude jich mít

dost na dvacet let ať se vezme za

nos ta falešnice! Tak mladé viile
a již taková koketa O má sladká

láskal mé krásné naděje A

tím jsou vinny tatínkovy juchty
tím je vinna ta pětka ta nestydatá

pětka! Tak teď všechno zape-

četím do balíčku — oplatím jí pět
ku a dva šestáky a půjdu na voj-

nu Matýsku lehni si doma

ještě jednou kde asi budeš spát
zítra? Dobrou noc!' :

Lehnu si a za pět minut spím

jak špalek vždyť pak jsem byl v

pravém smyslu slova zmordován

Přejte mi drazí přátelé a vy též

nepřátelé moji několik hodin od

počinuti
Ráno jsern se probudu hezky

pozdě Koukám na hodiny —
íivto devět Ohlížím ne mám tu

připravené prádlo a šaty a na

židli stojí mé botky — mistr Ko

pejtko již je poslal Prohlížím je
aj! kdo by to byl řekl botky jako
lusk Vzpamatuju se poněkud

vzpomínám na včerejšek—mně to

všechno zdálo se být snem — ale

čím déle jsem přemýš!eltím straš

nější skutečnost jevila se mi před
zrakoma Byl bych brečet

Marina přiběhla do mého poko

jíčku
"Aj dobré jitro pane bratře!

Vstáváš v Praze také tak pozdě?

"Jdi mi sočí!"
"Proč pak ti mám jít s očí? Což

jsem ti něco udělala?"

"Jsi ženská — dost na tom jdi
tm s ocl

A počkej Matýsku' tohle

řeknu Hedvičce!"

"Dej mi pokoj s Hedvou ani

vidět ji nechci''
'Aj aj! rozkmothh jste se sp o

lu? O tom mně nic neříkala—a já
jsem jí slíbila že tam dnes odpo--

ledue s tebou přijdu
"Máš pravdu Marino půjdeme

tam dříve ale — viď že máš pár
grošů? Dej mi pětku a dva šestá

ky"
"Načpak!"
"Neptej se a dej mí ty peníze —

budou to uŽ poslední Až přijde-

me od správců půjdu na vojnu
Přines mi snídaní Marino mám

strašný hlad"
Marina dala se mi do hlasitého

smíchu a odběhla pak jsem vstal

Celé dopoledne jsem s nikým ne-

promluvil ani slova odpoledne

vyšvihl jsem se tak elegantně jako
bvl včera Robert Marina se také

připravila i šli jsme
Přijdeme k správcovům

Krásná věci Ve mně se už opět
vařila žluč Robert seděl s Hed- -

vičkou sám na pohovce
Hedvička se rlala do smíchu

"Nesete mí dluh?"
Nesu—zde je— a k tomu ještě

tento balíček"

"Tedy se posaďte a povídejte
nám něco za to Ze jste byl včera

tak málomluvný- -

tfapaal č Bendel

Dokanteol

'Ach slečno — Hedvičko —

aftr- a- jestli se dnes nezblázním —

iftra se zastřelím— anebo —půjdu

aa vojnu" tak jsem jektal
"Což je vám to vaše srdéčko !

aevěrno?''
"O je strašně nevěrno! Až bych

flákal"
'I pojďte se raději napit pane

Matýsku!" zvolal Robert stoje již

sa mnou

Vejdctn do hospody A měl

jsem Žízeň pekelnou — ale ani

vindry v kapse
"Paní hospodská Jpřineste pá-o- m

pivo a mně kávu" poroučela
Hedvička
"Mně žádné pivo paní hospod-

ská" pravil jsem "mně lékař pivo
zakázal"

"Tedy přineste panu Matýskovi
také kávu''
"Ani kávu nesmím pít slečno"

"Co tedy budete ph?''
"Nic— pranic slečno paní ho-

spodská bude tak laskavá a při
ese mi skleničku čerstvé vody"
"A to jste mi v Praze pěkní

páni! Přijdete do hospody a ne-

dáte ani krejcaru utržit my ven-

kované jsme jinší outratové!"

"Trochu pít vám neuškodí"

pravil Robert "vždyť musíme

pane Matýsku pít daes ha svou

aovou 'známost —Paní hospodská

jenom přínestej— ne pivo ale dvě

láhve mělnického

ji už zas ani nedutal ale děsné

mvšlénky mně vířily mozkem
"čím dál tím hůř iak ta baba

povídala když padala se schodů-iiarin-

kde jsi? Ty bys měla

jistotně pár grošů s sebou —Měl-

nické — a já ani zlámanou grešli 1

A konečně mám s tím chlapiskerr
s tím ulízaným hejskem s tím

zlodějem mé lásky pít na přátel
ství! —Už to vleče — o že mi z té

pětky alespoň jediná zlatka ne- -

-
zbyla 1'
"Nuže pane Matýsku nalejme

si — a pojďte napijem 6e křížem—

ale dopijte až na dno Tak! teď

si podejme ruku dejme si po hu-

bičce a říkejme si ty!"
Já ani nemukal — vládli mnou

jako dřevěným panákem
Hedvička se usmála a podívala

se oknem ven Okolo kráčel ko- -

rovrArkiř — "Hej flašinetáři

pojďte sem pojďte sem! Zahrajte
ám pod oknem a my budeme

tancovat"
Tancovat— v tatínkových juch

tich! Můj ty Bože já a teď tan-

covat! Vždyť jsem byl rád že si

mohou mé strápené nohy na trno-

ží cíiviíiúku GupGČiuOiii
—- i Gu2

chce tancovatl Ale ať se točí s

Robertem — mne na to nedostane

Chlap s kolovrátkem se při-

strkal
"Tatířu! máte nějaký hodně di-

voký kvapík?"
"I mám panno slečinko jen

poroučej' hned ho spustím"
Zřídil si zoubek a začal

"Pane Matýsku pojďte nejprvé

vy pražští studenti umívají dobře

tančit"
Já ubohý lazar-mu- sel jsem jít

tancovat
Hedvička mnou točila jako vře-

tenem—íi lépe řečeno jako
motá-kem-

nevěděl jsem co dělám já
ve svém zoufalství lítal beze všeho

taktu
Najednou se mi Hedvička vy-

trhne a vzkřikne: "Pro pána krá- -

"

le Matýsku vy jste mi snad roz-

razil kotník! —Ach to je bolest!"
- a klesla na podlahu

Robert k ní přiskočil hospod-

ská začala bědovat "Vodu vodu

slečinka nám omdlívá!"' Já běžím

ven 'ale ne pro vodu nýbrž rov-o- u

cestou za stodolu do zahrady

kdtž jsem sebou hodil pod strom

Teď jsi to vymBoukl teď jsi
E'I

teprve pravý jviates — zmrzaná
HedviČKU Co tomu řeknou doma

a Hedvičky? To bude rámus!

Robert mne vyzve na souboj — a

konečně ještě budu zavřeni Matěji

ty's to přivedl daleko! Ale dobře

se ti děje proč jsi probil pětku —

Ach co jsem se natěšil na prázd-ain- y

jako blázen O že mi ta

pětka nedala přes ruku když jsem

p o "Sladkých" měnil! — To jest

aápad já juchtama přerazím Hsd- -

víice nohu! Hedvičcel To

je pěkná Hedvička! Hedva ne-

věrná Hedva to je! IJatysku

slovem zítra se zabiješ anebo

půjdeš na vojnu — Proč jsem jí
neřekl hned že mám boty u

levce? Kdybych se byl přiznal

koř by mnč nebylo než je mi teď!

Nešťastný Matěji! Tak to je ta

láska? O lásko lásko kam jsi mě

přivedla? Zde ležím pod Švestkou

a pfál bych si aby na mae spadla

- I I
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z4uv
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--Pokrok Západu" Jak vidětl Jest M
nislcdujicl ceny :

BtroJ "Pokrok Západn" ěís 6

s 8 Supliky po každé straně
a Jedním uprostřed 34-0-

1

Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplí-

ky po ka?dé straně a Jed-

ním dlouhým uprostřed jak
vidětl na vedlejším vyobra-
zení t2S 00

Tentýž stroj čís 8 8 Jedním

šuplíkem po k2dé straně
a jedním uprostřed 8220

Všechny tyto stroje jwu Wže sou-

stavy a téhž dokonalého
Rozdíl v cenS řínl

pouze a jedině jen počet lup
liků Stroje dodáváme buď z

oievii ořechového — troavé aneb
z duhového světlé dle přání

čásoiS n rcá

sagUckým nlvojem k zacházení s sis

vloJ5( se nu ciuufcu ap uuru zai4bauuj
1e samousazovaci totiž vložíme r

Kfdý stroj mi těi samocioný naviják a

se zdarma

uajic pnw jen to pmvai mmim

butata a enj oanita aťtfiaMtiai tak

}l Uk tik a lahea Jk ym kfrf "troj JIH mBJa

rjU r?Avjr abllm aábímtelom aalba U4
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Západu Omaha Neb

Marina pár grošů já
'

"Podívejme se pan Matýsek
zde leží pod švestkou a ani se nám

neozve! Pojďte přece k nám — vy

jste v Praze studoval divnou ga
lantaost '

"A což jsem vám slečno ne

urazil kotník?"
"No no Qnemyslete Že my

venkovanky jsme tak křehké jako

ty vaše Pražky vstaňte a pojďte"
Jeden kámen mi spadl se srdce

— Hedvička neměla poškozenou
nohu Pomaloučku se zdvihnu a

jdu s nimi zpět do hospody
"Flašinetáři už nebudeme tan

covat můžete zase jít"
Chlap s kolovrátkem se sebrav

přikulhal se ke stolu a nastavil

čepici

"Když jste tancoval plaťte"
smála se Hedvička

Já zapáliv se jako krocan

ohledávám se ve všech kapsách
ale ovšem—kde nic tu nic

"Nemám vskutku ni krejcaru

drobných" koktal jsem rozpačitě

"Já vám půjčím než promění
tc Dane Matvsku" narhia mi

Hedvička "Mnoho-l- i chcete?

"Budete-l- i tak laskavá půjčte
mi třeba čtyry šestáky
"I vy marnotratníku za jeden

kvapík chcete platit čtyry šestáky?
Kam byste to přišel?

"Tedy mi půjčte šesták"
"Šesták! nestydíte se? Tak málo

ceníte kvapík který jste se mnou

tančil? Nestojím za víc než za

šesták? To se mi líbil"

"Nic vám není vhod — půjčte
mi tedy co chcete"
"Tu máte dva šestáky za sebe

a jeden za mne A poněvadž se

počíná již stmívat půjdeme — - co

myslíte pánové? — Zaplaťte

pojďte!''
Na mne už zase vyvstával pot

smrtelný
Vyndávám pomalu tobolku —

prázdnou jako stodola přede žně

mi
"Prosím tě" pravil Robert

"nech toho Matýsku dnes budu

nlatit já— vždyť jsme spolu pili na

bratrství!"
Mne jeho návrh nevýslovně po-

těšil ale dělal jsem jako bych byl
uražen

"I ne Roberte vždyť já zapla-

tím ty "

"Ne ne Matýsku já budu

platit"
- "Nízsbanbuj -- rasíj-Robe- r! '

"Máte pravdu pane Matýsku
bratránku necb platit Matýska
za pokutu že dnes tak málo

mluvil '

Krůpěje jak bohatý hrách veli-

ké krůpěje potu řinuly mi po
čele Robert skutečně schoval

tobolku já já žebrák měl platit''
Otevru tobolku a hrabu se v ní

na oko — ach kde bych byl já
chuďas v ní co vzal?!

"No no co pak se to stalo? —

Vždyť pak — co se to stalo?

vždyť jsem tady měl pětku — a

teď nic—hmhmhm! — to je divné
—pojednou nemám peněz—"

"Vidíte derete se o placení a

nemáte peněz už vám zase musím

půjčit proč jste nenechal platit
Roberta? Tu máte pětku budete

mi dlužen pětku a dva šestáky'
Zaplatil jsem a dostal ještě

zpátky Z opatrnosti strčil jsem
to do kapsy

"Nyní pojďte musíme si při-

spíšit hned bude tma"
Hedvička zavěsila se opět na

Roberta a já zase tak pomalu
šoural jsem se za nimi Robert

nyní už ani nahlas nemluvil pořád
si s ní jen šeptal— mně si téměř ao

nepovšimli - jako nějakého lokaje
mne nechali za sebou A konečně

již hned u města před mýma vlast

níma očima si dali po hubičce! —

Bylo ovšem již hodné Šero ale

viděl jsem dost as příliš mnoho—

měl jsem plné OČI blesků: Kéž

bvch ie bvl mohl oba dva těmi
—

j m

blesky zapálit!
Když jsme přišli do města bylo

skoro tma doprovodil jsem je až

domů Hedvička mi podala ruku

—já ji chladně vzal jenom za prsty

a hned jsem je zas pustil —v srdci

mi vřel vztek

"Pane Matýsku zítra nás přece
navitívítp viďte? Budeme vás

jistotně očekávat"

"Přijdu oplatím vám dluh i

půjdu
' Dobrou nocf

Jdu po náměstí domů

"Včera ji se Matýsku ne-

mohl dočkat abys byl a Hedviky

Včera jsi jí miloval— co miloval?!
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Stroje "Pokr Západu" opatřeny Jsou

I£XrLtóKo"YIvi:i O LOŽISICY
Vf naií Čtenáři oo to rnamená? To znamení ještě mnohem větší lehkost

v choda aíkoliv stroje "Pokrok Západu" jii nyní šly zcela tiše a velmi lehce

tímto zařízením docíleno bole tobn fe pojdou jeátě lehěeíi nejlehěojl ze všech

Snad nenf ta potřeby našim íienářim dlouho vysvětlovat! eo znamenají
knliěková loilska ale mtte býtl ie některým t našich ětenářek to bude přec
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení uvést í Kafdé kolejko ae musí
toěfti na oápravce neboli oae Tato osa na obou koncích spořívá v lollskácb

neboli ICřkách v niehž se toěí Obyčejně jsoa ovšem tato lůika rojná a v nich
tře se osa ploou svou délkou V minulých několika letech však zejména od

té doby kdy zavedeny byly bicykly u nlchi především snadný chod ie vyža
duje zaváděny byly oprava v tom směro ze lůžka v nichí osy koleček se po

bybujf vylofeny malými knličkami kolkolem a ty tvoří vlastně 16íko v kte-

rém ae osy pohybuji a třou Tím ovínm tření uvedenu na tu nejmeuší míru a

rajišlěn tak nejlehčí rnriný chod Tento vynález kuličkových lůfek osvědčil
ae Uk tnametiití u bicyklu it se Jej cboii vyrabitelé polních atroj o a vts
onecně nyul b'ov( stroje pouze s kuličkovými a válečkovými lofky Teď
došlo i na stroje šicí a zavádí sa I&íka kuličková při nich tolii při osách
hlavního hnacího kola
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