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pite(lokonaiy šicí stroj?kroky a na to jak cosi těžkého

sklouzne přes kamenné vroubení

studně s rachotem dolů a padne
do vody

O tom jak starý Cvoček ženu

napálil

Napsal Ladislav J Rydlovskf

Po smrtí rodičů prodala svoje 'dě-

dictví vrátila se do Krakova a tu

se jí podařilo dosáhnouti titulu
doktora filosofie Napsala velmi

cenné dílo obsahu náboženského

a zemřela roku 1438 jako předsta
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Západo čís 5 s třemi

po každé straní a jedním

vyonrazcni —
šuplíkem na každé straně

-- $z4uu

následující ceny:

8troJ "Pokrok Západu" íís 5

b 8 šuplíky po každé straně
a jedDÍm uprostřed 82100

Tentýž stroj čís 4 s 2 Supli-

ky po každé straně a jed-
ním dlouhým uprostřed jak
vidětl na vedlejším vyobra-
zeni t 12300

Tentýž stroj Čís 8 s jedním
šuplíkem po každé straně
a jedním uprostřed 12200

Víechny tyto stroje jsou téže sou-

stavy a téhož dokonalého se-

staven' Eozdíl v ceně činí

pouze a jedině jen počet Sup

líku Strojo dodáváme buď i
dřeva ořechového — ttaavé aneb

z dubového světlé dle přání

časopis na rox

anglickým návodem k zacházení 8 ním

vloží se do ciuůku a pouti vm zatáhnutím

jest samousazovacl totiž vložíme-- :
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minulá léta odDerateinm našim a jejicn
itroj "Pokrok Západu" Jak vidfiti Jest na

TentVž stroj čís 4 s 2 šuplíky

uprostřed jak vweti jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed

Ovíem iEe mimo "drop-he- d cabineť'
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Élci stroj "Pokrok Západu" iis 4

národní demokratické konvenci

odbývané v Kansas City v nedfli

dne 4 července

Omaha & St Louis dráha vy

praví zvláštní vlak kterýž vyjede

ze společného nádraží omažského

července v 8 h več z Council

Blufís v 815 a přijede do Kansas

City dne 4 července v 7 hodin rá-

no Vlaky sestávati budou z vozů

spacích a pohovkových Lístek pro
obě cesty z Omahy za I580 Obě

cesty s používáním spacího vozu

po čtyři dny pobytu v Kansas City

Í800 Černý hedvábný cilindr a

odznak $300 Všichni ti kdož k

výpravě této se připojí nebudou

míti žádných nesnází s dostáním

se do síně konvenční Místa ve

vozích spacích měla by bezod-

kladně zajištěna býti Ptejte se

nejbližšího jednatele aneb pištěna
John E Reagan Sec'y Douglas

County Democracy Club 509

Brown Block Omaha aneb pište
na Harry E Moores C P & T

A 1415 Farnam Street (Paxton
Hotel Blk) Omaha Neb 777

nueva de la Šeřena blíže Bada-joz- u

povstala vzpoura následkem

vpádu kobylek jež tamní krajinu
stále hrozně pustoší Obyvatel-

stvo obviňuje majitele velkých

statku Že ničeho nepodnikají

proti pohromě Zejména obrátila

se zuřivost lidu proti jedné maji

telce panství jejíž dům vzat utO'

kem a vypleněn Ona sama jež

ležela nemocna byla i 8 ložem

vynesena na ulici a měla býti upá
Una na hranici na rychlo zřízené

Avšak statkářka a ještě jedna žena

zemřely leknutím — Při procesí
v Caraninu v okresu Lugo strhla

se mezi poutníky hádka Z hádky

vyvinula se konečně hotová po

uliční bitka jíž se horlivě zúčast-

nily i ženské Jakýs mladík byl

při tom usmrcen výstřelem z re

volveru a mnozí jiní raněni — V

Seville zemřel v nejvčtší bídě sta

řec jemuž uličníci přezdívali "ča

roděj' Při úřadnf prohlídce jeho

bytu bídného brlohu nalezeno na

300000 peset na hotovosti a

cenných papírech vkladní knížka

španělské banky na 425000 peset
a botový poklad drahokamů

šperku všeho druhu
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Jako na povel rozlítnou se hned

na to dvéře a z nich naříkající vy

běhne Cvočková ke studni Lomíc

rukama svolává sousedy ku po-

moci

V malé chvíli sešlo se skutečně

pár sousedů kteří vyburcování ta

kou lamentací spěchali někteří

jsouce opatřeni světly v místa od

kud hluk zazníval

Uslyševše pak od bědující Cvoč- -

kové že muž její skočil do studně

jali se v rychlosti raditi co učinit

ku zachránění jeho
Ihned nastal šum mezi sousedy

kteří ku pomoci brali vidleshánčli
dlouhé žebříky a vůbec nástroje
kterými by tonoucímu pomoci mo-

hli

Najednou uprostřed této vřavy
rozevře se okno příbytku a v něm

objeví se k úžasu všech kulatá

usmívající se tvář se zářícím no

sem náš ferina to Cvoček volaje
ke shromážděným sousedům:

"Lidičky jděte jen spát! Vždyť
má ubohá žena blázní!'
Sousedé jsouce tím ještě více

pomateni a nevědouc jak si vše

chno to vysvěthti mají rozcházeli

se útrpně na Cvočkovou pohlíže

jíce pomalu domů

Cvočková sedla muži na vějič
ku
Cvoček vzal totiž z hranice pa-

řez donesl ho ke studni a 'utopil'
ho v ní Použiv pak nastalé vřa

vy jako lišák vklouzl za tmy ote-

vřenými dveřmi nepozorovaně do

domku zavřel dvéře opět na závo
ru a poslouchal taje v sobě smích

co se dále díti bude Co se po
tom před sběhnuvšími se sousedy
stalo již víme a zbývá tudíž jen
dodati že ponechal Cvoček ženu

svou hezky dlouho venku a tato

nejsouc vytrhována zbožně rozjí
mala o nenapravitelnosti a lstivosti

mužův
' Prokřehnuvši trochu dostala se

po dlouhém domlouvání konečně

do svého příbytku když dříve uči

nila slib svému muži že mu nikdy
více již před nosem nebude dvéře

zavírat
Od té doby má ferina náš svatý

pokoj

RŮZNÉ ZPRÁVY

Doprava na sibiřské dráze

Rychlý vzrůst dopravy na sibiřské

dráze vyvolal potřebu učiniti vše

liká opatření aby dosažena byla

rychlost jízdy na 35 verst za hodí

nu pro osobní vlaky (jako na ame

rické dráze pacifické a 20 až 22

verst pro nákladní vlaky Při této

rychlosti uzdy až bude celá trať
dokončena bude možno uraziti as

8000 verst z Moskvy do Vladivo

stoku nebo Port Arthuru za deset

dnů lístek první třídy spolu
místem ve spacím voze bude na

bCiU Sí&bA BMb y iuulur- VC 2

Paříže neb Londýna do Šanghaje
přes Sibiř bude trvat 16 dnů a stá--ti

v první třídě 320 rublů kdežto

cesta po moři trvá 34 až 36 dnů
a stojí 900 rublů Bude-l- i rychlost

jízdy osobních vlaků zvýšena až

na rychlost obvyklou v Evropě
bylo by možno dostat se za deset

dnů od Atlantského až k Tichému

oceánu

Studentka před (00 lety — U

příležitosti 50oletého jubilea uni

versity Jagellonské v Krakově

vzpomenul polský spisovatel La
dislav Brokesz studentky jež před

pěti sty lety navštěvovala tuto
universitu Opat Martin ve své
YÚleSáké kíOfiké učí "ůíkdy jčstě
nevídané pohoršení" že roku 1400
mezi posluchači nalezli 1 ženštinu

jež již po dvě léta' v mužských Ša

tech navštěvovala universitu by-

dlela ve studentském keavikta a
brala plné účastenství na tehdej-
ším studentském životě podrobe-
ném přísné kázni Málem by do-

stala břečťanový věnec doktora
filosofie kdyby náhodou nebyli
odhalili její pohlaví Uvrhli ji do
žaláře neboť tebdáž pokládáno
za nejtčžŠÍ hřích přestrojila-l-i se
ženská ▼ mužské Šaty Pověst se

rychle roznesla po městě a pohor-
šení a rozhorlení nad tím bylo ve-

liké Dívka bránila se tím že ji
tomuto přestrojení přiměla toliko
touha po vědě ale soudcové ne-

chtěli uvěřit Na štěstí rektor uni-

versity pod přísahou svědčil ▼ její
prospěch a také studenti povola-
ní za svědky potvrdili že se cho-

vala bezúhonně a učila velmi pil-

ně Zejména věnovala se filosofii

jež tehdáž považována za studium
velmi- - těžké Soudcové uváživše

polehčující okolnosti poslali ji do
kláštera kde se stala učitelkou

pak ředitelkou Kronika zazna-

menala též její jméno: Novajka

V zájezdním hostinci 'u Lupců'

t jednom z větších měst na Jičín-

sku je hlučno Byl právě dnes trh

a proto také jizba hostinská plna

je venkovanů kteří prodavše nebo

nakoupivše přišli se posilnit na

zpáteční cestu k domovu a trochu

si popovídat v kruhu známých a

veselých přátel Nebude se tudíž

diviti nikdo že přišel také starý
Cvoček z Vepřovic jeden z ča-

stých navštěvovatelů této místno-

sti Musím předem však upozor-ait- i

laskavé čtenáře na to žeť on

milým hostem hospodskéhoneboť
když přijde starý Cvoček a rozpo-

vídá se je hned tak hlučno že

sklenice cinkajfhospodský nestačí

nalívat a každý z veselých hostů

jakoby přiklížen byl ku lavici

Jeť náš Cvoček prostřední po-

stavy těla přihnutého hlavu má

pokrytou kudrnatým vlasem py

sky vypoulené jako Negr a šibal-

ské oči jeho prozrazují že je takto

vypálená kopa Jinak jako slabý
smrtelník podléhá i náš Cvoček

jedné chybyčce své: že se totiž

rád napije o čemž nejlepŠí svěde-

ctví podá jeho nos řídký to exem-

plář svého druhu který září jako
červené světlo výstražné lampy
některého nádraží

Cvoček sází nejvíce řípu a suší

ji k výrobě cigorie Nemá-- h řípy
suší švestky a když ho doma vše

omrzí sebere se a hajdy do B

A zasedne-l- i tam v hospodě tu

věru ani roj čmeláků ho tak hned

z místa nevypudí a Cvoček popíjí
a žehná se s plnou holbičkou tře

bas dva tři dny a více

Tak bylo i tentokráte Cvočková

ho často sice napomínala leč mař
ně:-

Nebudu vypisovati veselý hovor

společnosti hospodské a počnu
s vlastním vypravováním —

"Nic netrvá na světě věčně '

tak soudil i náš Cvoček a rozpo
nněl se že již přece čas ku návra

tu domů Zaplatil tedy zvedl se

a šel do Vepřovic vesnice to něco

přes půl hodiny od B vzdále-

né

Byla chladná podzimní noc a

tma jako v pytli Starý lišák se

však nebojí ničeho a kráčí vzdor
svým několika desítkám a pokud
ovšem těžká hlava jeho dovoluje
vesele a dosti statně a podpíraje
se o tlustou sukovku zpívá si:

"Černá vlna na bílém beránku ''

Již urazil hezký kus cesty a blíží

se skoro ku domovu Po chvíli se

zastavuje přemýšlí a ze živých

gest jeho souditi možno že má

starý šíbal něco v plánu Tušil asi
že tentokráte Cáké to kázaníČko ho

Residence Cvočkova je malý

úhledný domek mající v předu
k silnici skrovnou do zadu pak
velikou zahradapři počátku které

nalézají se stavení hospodářská
V malé zahrádce nedaleko dveří

domovních jest veliká pískovco-

vými kaněny vroubená studna při
zdi pak po pravé straně dveří vy-

rovnána jest hodná hranice paře-

zů jak zde zvykem ježto les roz-

kládá se téměř "u huby"
Zvláštní péčí věnuje Cvoček

dlouhé aleji švestkové vybíhající
sd velké zahrady přímo do polí
Místečko toto obývá se svou dra-

hou polovicí silnou to ženou a

jinak dobrou hospodyní A nyní

kdy známé již cíle cesty Cvočkovy
obraťme se opět k tomuto

Cvoček stanul právě u dveří

domku sveno a runa maao se

a čeká — le£ ve světnici jakoby
Živé duše nebylo

toho poznává Cvočeky že se

tentokráte tak snadno domů ne-

dostane Jsa však připraven na
něco podobného dlouho se ferina
nás nerozmýšlí chutě pustí se do

provedení plánů svých a jme se

prošiti:
"Ženo slyšíš má dobrá ženo!

Otevři a nenech muže svého mrz-

nou ti venku jako nějakého žebrá-

ka! Obměkči to dobré srdce svoje
a věř Ze posledně dnes zneužíval

jsem tvé dobroty Prosím tě

otevři!"
Chvíli opět čekal Vida však

že manželka ani proseb nedbá nej-

výš roztrpčen jednáním Ženy své

počne pfecbázeti z místa na místo

a volá:

"Což jsem již tak bídným tvo-

rem že řeoa má odhání mne od

vlastních dveří? — Či mám jako
tulák nějaký aneb štváni zvěř ble-da- tí

brloh kde bych se skryl a

odpočinul? Ji Cvoček — a to

vyitván svoo vlastní ženou? Ne!

To raději nechci ani minutu déle

iííir
Na U slova slyieti lze rychlé

vená kláštera
O posledním soptlnt Vesuvu ozna

mují se z Neapole následující po
drobnosti: Dne 4 května povstalo
náhle soptění Po několika men-

ších výbuších v mezerách dvou až

čtyř minut počal kráter vyvrho- -

vatt vždy po 20 až 30 vteřinách

značné množství žhavých hmot až

do výše skorém 400 metrů jež do

padajíce zasahovaly rozsáhlou plo
chu Nejprve zničen domek pro4
vodčích na straně pompejské pak
došla řada na Cookovu lanovou

dráhu Hořejší stanice zničena

záhy vyvrženými hmotami koleje

zavaleny docela Štěrkem a když
konečně kamenv dopadaly i na

dolejší stanici byla svými obyva-
-

tely opuštěna a ponechána svému

osudu Avšak právě v tu chvíli

noci na 10 května polevila

prudkost soptění a rychle se vra-

cela v obvyklou míru činnosti

Neipodivnější při tomto výbuchu

bylo že nebylo nijakého vytékání

lávy Kdyby bylo soptění potrvá
lo déle byla by snad vyrazila láva

nedaleko Atrio del Cavallo neboť

tam se byl vytvořil právě v oněch

dnech otvor vypouštějící sopečné

výpary Když vyvrhování žhavých
kamenů počalo ubývat dostavil se

silný deŠť popele jenž se šířil až

za ODservator a zpusoDii znacne

škody na sadech a vinicích Dne

6 7 a 8 května pocítěny v celém

okolí Vesuvu prudké většinou

kolmé otřesy země Tím vzniklo

mezi obyvatelstvem značné rozči-

lení a zmatek ještě vzrostl když

úřady z přepjaté opatrnosti nařídí

ly vyklizení míst výše položených
Lid namnoze trávu noci na mo

dlitbách pod šírým nebem Ně

kteří bázlivct vystěhovali se již
dokonce s veškerým majetkem
Tím vítanější bylo všem rychlé
utišení sopky a dle výroku ředite

le observatoře na Vesuvu prof
Toscona lze považovati nastalé

nyní utišení sopky za trvalé Po

hled na Vesuv v noci jenž přilá
kal do Neapole mnoho cizinců

byl zejména dne 6 a 7 května

velmi zajímavý ačkoli poněkud
vadila nepříznivá pohoda Profes-sc- r

Mottencci z observatoře aa
Vesuvu stal se obětí svého povo-

lání Ačkoli byl varován by se

nevydával v nebezpečí setrval na

svém místě a byl zasažen žhavými
hmotami vyvrženými sopkou Byl
tak těžce popálen že musil býti

dopraven do nemocnice

Zlatá loíiska na východním pobře-
-

íl Asie — "Novoje Vremja ' ozna

muje z Vladivostoku že na pobřeží
Ochotského a Behringova moře

objevena zlatá pole ohromného

bohatství' Mluví se o novém

Klondyke Objeviteli jsou Angli-
čané a Japonci V létě budou prý

vyslány i Aagiíe nové výpravy k

nalezištím zlata na nové výzkumy
ale také z Ruska chystá se věde-

cká výprava jejímž úkolem jest
zkoumati nerostné bohatství nejen
Kamčatky ale i územi Ochotské-

ho "Novoje Vremja' se obává
že Angličané kteří ostatně již
nyní bez dovolení provedli ohle-

dání půdy předejdou Rusy při
vykořisťování zlatých polí Nyní
prý uchází se v Petrohradě bohatý
anglický plukovník Osborne o do-

volení těžiti z bohatství ruského

Klondyke Zftím vyvinul se na
čínském území v Džungarsku čilý
ruský průmysl těžení zlata As

před rokem odebral se kupec Mo- -

skovin re Senupalatisskado Džua

garska a smluvil se s čínskými
úřady o bánské těžení zlata Při
vedl s sebca zkuScsá raské dčlní- -

ky z Orenburka a z Altaje a po-

mocí těchto znamenitých pracov-
ních sil a použitím strojů jež až

dosud v této drsné končině byly
neznámy založil ▼ Číně ruský

báfiský průmysl Výtěžky jsou
velmi značné V oblasti řeky
Džagumu ležely na povrchu mili-

ony pudů zlatonosné hlíny již za

starých časů ze země vykopali a

pak nechali těžit Tuto hlínu

zpracovávali číflané ručně beze

strojů a technických pomůcek
Výpravou Moskvinovou zřízen zde
moderní průmyslový podnik V

horich džungarských povstaly dvě

ruské osady Pohoří jest bohato

nejen zlatými ložisky ale i ka-

menným uhlím a naftou a tudíž

valně vydatným pramenem pro ru-

ský průmysl Lze očekávali Ze

za nedlouho jiní Rusové budou

následovat příkladu Moskvinova

a Že v Číně povstanou obvody ru

ských zlatokopů a Ze tu zkvete

ruský společenský život

Drobotinj u Sýanlltka — Z

Madridu se oznamuje: Ve Villa--

Y ceoé kteráž jest výše uvedeni za stroje zahrnuto jest již
i předplatné na

Každý stroj opatřen jest českým i

YSechny tyto stroje zhotoveny
Jsou co lijdfifcladnCJI zrucnyím fe
meiiDiay % nejiepiuo„uilciiiii &

Jsou elegantní úprary Clunfk Jest
nejnovřjšlho a nejJednoduSSlho za
řízeni laa zvaný BamoDavicaaci Cívka
za konee nitě lestilunek navlečen Jehla

j n ť„_ j lUkiin toAxr naiiHi
uravyiu buubvuuiu v kiiu ivuj #j c
hým zastrčením sama do pravé polohy Každý stroj má té samočinný naviják a

víechny potřebné přístroje Jako obrabovákv zapofilváky sbéráky atd úplnou
sbírku v úhledné skřínce kteréž obdrží

KeTtdeme ohebod v licích strojích a neprodiráme Je k vlil vfdílko nlf Jsoa stroje kteréS

nabtiime Ipstořjií proto Jen it Jsoa lacinřjB Jedosjlcs pense Jea ve prospechs a rajraa oallch

etenáíi opntfnjeme tyto stroje přímo c továrny

polovtct al 8 UeUny výlohy kť raí by plynala co vjaeiea ao aapes siaunca jřonswiB a muuucu

podomaích Jdnstelt kteH tílcbni chtt a masl bJU ílrl s mnsí proto vydilávsti

Opakojaase eo Jsme íttcdb prsvlll:

Zaručnjem spinou zpokoJenoHt a nabízíme vSem kdo! stroje od nás koupí jest
liže by shledali do 80 duo ie by v jakémkoliv obledn buď v dokonalosti

ahlednofttl práci neb v Čemkoliv Jiném nevyrovnal se neJlepSím strojům

maže jej do té doby kdykoli vrátitl a obdrží své peníze nazpět '
Kaldf b Itebto strojo ssrncen Jestn 6 mkS s iio sarataj se U Jest híJbotIJÍÍ sosstavy

dobra abotorea š nejnorí Jlltal a4okonaliiml te Jde tak tlie a lebce Jk Jea klerf 'troj Jiti mile

a ktcrikollrěk Cist by se osrédílls vadnoa JkmtoUyěk Bp&sobem a polámala se bode nahrasena

Rodina
"

Mimo stroj vfle svedených nsbízime odbersteiim našim íei
"

stroj lacioijsi Jaký! obycejnt Časopisy Jiná" svým odbiraUI&Bi

opsónjf Jest lo stroj "Hodina" Stroj tento lili se od vla
"
BTiuíauitJi Um 2 utttR louič Jcb cro t tmicnočt "

pro práct
'

dusaácl a ucu isst posiksd skrovBijM a ařkolív

Ji dokonale pro práci krajoovskoa bychom Jej odporaíovstl nemohli 8: oj tento Jest rovnU velice

Jadscdsctd a proto tms&ré eeaHevy njtře Jet U ssaumsaMvací tehkm a samočinným navi-

jákem a sdokonilenym! pKitrojl tak jakoatroj Pokrok Zipedn s urates Jst ns pět rokl Tfi

pra vikeraii dotnid při-
-
po'sřn) Bplnl a koná

Západu Omaha Neb

prodiTime s opetrnJeM Biiim odbtrstel&m sa dUMottiI tlunt lem ceny:

Čís t s I laplíkv ťí 4 s S šuplíky f17 Čís se 7 iaal 9t8
V táto cent sahrnato Je ovsem tel JI! předplatné aa rok na Pokrok Západa aneb Hospodař

K tímto stfojam česká návody nemáme

Stroje "Pokrok Západu" opatřeny jsou

ITCTLIČJKOVÝMI O LOŽISKY
Ví nalf Čtenáři eo to znamená? To znamená jeltě mnohem vétií lehkoit

v ebodu aikoliv stroje "Pokrok Západu" ily zcela tiáe a velmi lebce tímto
zařízením docíleno toho Ie Jdou JeJté lehčeji nejlehčeji te vieeb

Snad není zapotřeby naiim £tenář&m dlouho vysvitlovati co znamenají
kuličková loíiska ale mílie býti ie některým i naiicb čtenářek to bude přeos
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení uvésii Každé kolečko se musí
točití na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncídb spočívá v ložiskách

neboli luikách v niebi se točí Obyčejně jsou ovíem tato lůfza rovná a v nlcb
tře se osa plnou svou délkou V minulých několika letrch viak zejména od

ti doby kdy zavedeny byly bicykly u nlcbi především snadný chod w vyža-

duje zaváděny byly opravy v tom směru ie lAika v niebi osy koleček m po

hybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lOiko v kte-

rém se osy pohybují a třou Tím oviem tření uvedeno na tu nejmenií míru a

zajiitěn Uk nejlehčí meiný chod Tento vynález kuličkových lflíek osvědčil

se Uk znamenitě o blcyklo ie w jej chopili vyrabltelé polních strojo a vie
obecně nyní botoví stroje pouze s kuličkovými a válečkovými laiky Teď

doilo 1 na stroje iicí a zavádí sa lulka kuličková při nlcb totii při osách

hlavního hnacího kola

Adresujte Ydoodusa:

Pokrok


