
Pokrok Západu6
zcela zřetelně ustanovuje Ze samčerný stín zas se mihl podle votůAnčička "do pece"

hl vi
Umí totéž

Dr L H SIXTA

český" lélceiř
SCHUYLER NEBR

řitníma r Ilollmanově Močko
V druhém ponohodl

tfrif a_ totéž v teplém I chladndm počasí
nul mo

Zoela
far'W Jest to zcela

Jest to zcela totéž

ST
Jest iýml

1'CVlllfltÍMllK
neb

íiciiriiliii
nichťsl příčina neb vznik Ja-

kýmkoliv Jdou

JAK0B'S OEL

ie dokonalý šicí stroj
Mnžemo právem říci ?e ílrí strojo "Pokrok ZiSpmlu" kteří Jsme po mlnulťcb

8 neb 7 roků dhšIui odliíralfiia nabízídi Jwj tikoimiťjínii nežii stroje nabí
siemS kterýmkoli? jinv w iiwopiřiem icekým KuMý rok utvrzuje rfís v tomto jvu

í neboť s'kolir Etr j í krok Zipailu nabízíme n řkousku na 80 Jim i

komu by bo nelíbil v )'ik:-moii- chlotia touni vřiťme peníze nět a piijmeriio
stroj od nMio po zkonŠ e 'akové picro ' sud nepnbhlsii so nikdo jenž by bvl

ob tři stroj vrátiti To jest dostateřným dukuZTi že řičí r- "Pokrok Západu'
jsou Tiejdokonaletíími tuk dokonými jak vMipc ]:U'(é stroja n ZÚ Mftžo
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Drop-Hea- d Cabinct
j

předběhl ten se Šimlou

Najednou ale vzplane rudá zář

zrovna před Šimlou a táhlý ječivý

křik zazní do noci koně divoce

se vzepřeli skok stranou přes
bradlenl a v okamžiku pekelný
rachot padajícího vozu do hlubo- -

ého srázu zoufalý výkřik a bo- -

estné řičení koní a konec ticho

Ostatní vápenníci zkameněli

leknutím a div že ještě udrželi

plašící se koně

Přinesli svítilny Na silnici

rozbitou hlavou od koňských kopyt
kol vozu ležela zabitá Ančička

do pece'' a v rukou jídohořívala
otep slámy olejem politá A dole

Umrlčí rokli zabity sedlák i s

koněm
Pomstila se hrozně Na okamžik

protrhla se mlha temna v čele je

jím paměť vyšlehla a čin bleskem

uzrál
Po divných cestách bloudil roz

um její kdo poví jak a čím by

zlomen? Ona sama nevěděla

Nikdo po tom opravdově nepátral

RŮZNÉ ZPRÁVY

Ruské cukrovarstvl — Dlespráv
generálního konsulátu v Moskvě

bude letos — v četně s nově zalo

ženými — pracovati v Rusku 276

cukrovarů

Zasíláni máslo po dráhách pru
ských — V letech 1897 a 1898

zřízeny byly na pruských dráhách

zvláštní vozy železniční pro do

právu másla Vozy ty opatřeny

jsou vždy železnými nádržkami o

700 kg ledu strop stěny a po
ďlaha vyloženy jsou isolačním

látkami Za použití těchto vozů

platí se přirážka 20 pf za kaž

dých započatých 50 kg Ježto
ale obecenstvo těchto vozů málo

používalo byla loni doprava
nich úplně zastavena avšak letos

zavedena opět s obmezením na

určité dny

Podmořské doly — Jeden z nej

důležitějších železných dolů v celé

Anglii nalézá se blíže přístavního
města Barzowyn-Furnes- s ve hrab

ství lancashirském na severním

břehu zátoky Morecambe v Ir
ském moři Ložiska železné rudy

objevena byla roku 1840 a zavdá

la podnět k neobyčejnému rozvoj

průmyslu Vznikla tu jedna

největších hutí spojených králov

ství avšak nerostné poklady

půdě nejsou nevyčerpatelné a bylo

tudíž dlužno pomýšleti aby co

možná nejdokonaleji byly využit

kovány Povstane zde tudíž bez

pochyby velkolepé technické dílo

jehož účelem jest dolovati na l&

leznou rudu i pod mořem Loži

ska železné rudy jež jest první ja-

kosti táhnou se pod mořským
dnem a již as před deseti roky

j byla zřízena hráz aby moře nemě

lo přístupu k bfebu Nyní hodlá

podnikatelstvo oddělili další hrází

od moře as sedm tisíc arů aby na

této ploše mohlo býti v dolování

pokračováno Náklad na tento

podnik páčí se as na půl millionu

liber sterlinků

Proces proti majiteli automobily

projednáván byl těchto dnů v Pa-

říži Appellační soud potvrdil
rozsudek z něhož se byla firma

Charron & Co odvolala Před
nedávnem povalil řidič motorové-

ho vozu této firmy na boulevardu

Malesherbes operní zpěvačku a

učitelku zpěvu paní Beugoon-Rivaiovo- u

a tak těžce ji zranil že

dle úsudku lékařů po celý život

zůstane stižena slabostí jež ji
bude vadit v jejím povolání
Dáma žalovala na to firmu Char-

ron 8c Co na náhradu 27000 fr

Soud odsoudil firmu k této náhra-

dě poněvadž skutečně bylo zjiště-

né že neštěstí nikterak nebvlo

způsobeno neopatrností žalobky-n- ě

Kdyby byl motorový vůz jel

přídepeanou rychlostí byla by se
ďáma dostala bez pohromy přes
ulici Avšak nebyla nikterak při-

pravena na Sílenou rychlost s ja-

kou povoz uháněl Následkem
toho bylo odvolání firmy zamítnu-

to a majitelé motorového vozu

musejí pykat za bezohlednost své-

ho zřízence

Čínská spravedlnost — Evrop-

ský policejní inspektor a čínský
soudce v Šanghaji byli onehdy o

jakési sporné otázce různého ná-

zoru ale konečně před smíšeným
soudem uzavřeli narovnání zvlášt-
ního druhu Věc míla se násle-

dovně: Čínský lodník vzal na

svůj malý sampan ne méně než 6

osob a mimo to jako náklad tři

trámy v délce po 15 metrech Ná-

sledkem tobo se sampan překotil
při čemž jeden z pasažéra utonul

Inspektor Matheson považoval
majitele sam panu za vinníka a
zatknul jej poněvadž koncese

pan nesmí být přetížen lodník

však chttl získat nedovolené vý-

hody aby dosáhl většího příjmu
než sazba dopouští číuský soud

ce nechtěl souhlasit s tímto vý

kladem Pasažéři vydali prý se

dobrovolně v nebezpečí a kdo se

vydává v nebezpečí zahyne v

něm Pokárání nezasluhuie prý

majitel sampanu nýbrž pasažéři

kteří na místě aby zaplatili plnou

ražbu a vzali si tři čluny stČsnali

se na jednom Konečně docílena

shoda v ten smysl že majitel

sampanu a pět zachráněných pa-

sažérů mají se rozdělili o náklad

na pohřeb utonulého

Francouzské vojsko a námořnictvo

na svltové výstav — Z PaříJSe se

oznamuje: Těchto dnů otevřena

zajímavá čásť retrospektivní vý

stavy pavillonu armád kterou

uspořádali členové spolku "Sa
bretache" Exposice tato plní šest

velikých dvoran z nichž reservo

vány tři různým zbraním a unifor

mám od XII století do roku 1870

Figuríny v přirozené velikosti a s

úplným vyzbrojením mezi nimiž

se těší zvláštní pozornosti ony
XVI - XVII věku a válek revo

luce rozestaveny v dlouhých řa

dách podél zdí a kolem vitrín
které chovají ozdobné zbraně 1

drahocenné relikvie z různých ob

dobí Četné obrazy a reliéfní

mapy znázorňují města plány
známější bitvy Veliký počet skří

ní naplněn válečnými medaillemi

a dekoracemi prapory hydrogra
fickými mapami departementu ná

mořnictva ptd Výstava jest 1

celku velmi zajímavá a bude jak
praveno v několika dnech oboha

cena dalšími předměty a sbírkami

které zapůjčí známé armádní mu

seum umístěné v "Hotelu des

Invalides'' Oddělení francouzské

bo válečného loďstva kterému

bylo vykázáno v paláci armád

velmi prostrané místo je konečně

hotovo Zajímavá a poučná tato

skupina je zastoupena co do vá

léčných lodí přesně provedeným
modelem obrněnce "Masséna" í

celou řadou neméně přesně pro

vedených modelů francouzských
křižáků mezi nimiž budí zvláštní

pozornost dle plánů inženýra La

gaaa ptuvcuený vnateaurenauiť

pak historický Pothuau a Bruix

dále křižák Guichen (s rychlostí
23 uzlů) křížák-minonosk- a s

Foudre a konečně nejnovějšífran

couzský křižák-obrněne- c Desaix

který byl právě dostaven v loir

ských arsenálech Známý kon

struktér lods pan Augustin ícr
mand vystavuje v paláci armád a

námořnictva kollekcí různých mo- -

dellů nových torpédových lodic

které objednala u něho franco"!

ská vláda dále sbírku modellů
minonosek k ochraně pobřeží a

přístavů torpédové lodice Cyclo-n- e

(rychlost 38 uzlů m hodinu)
Forhan atd- - V přízemí pavillonu
umístěny kotlároy a stroje systé-
mu Niclausse určené pro obrněn-

ce Kléber dále kotly a čerpací
stroje inženýra Bellevillaze státní

továrny u Rochefortu pro obrněn-

ce Sully a stroje z toulonských lů

Největší pozornosti se
těší v této skupině lodní a pobřež-
ní dělostřelecký materiál Uvádí-

me zvlášť otáčecí věže ze strojíren
ve Forges z oceláren v Saint-Cbamcs-

kterých lze upotřebili

nejen v pobřežních batteriích ale í

na palubě Věže jsou opatřeny
dvěma děly 305mm o 50 tunách
které se vypalují zvláštním způso-
bem a pomocí elektřiny dále

47mm poloautomatickými 37011x1

automatickými a ntitmlleusami

systému Hotchkissova

— Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l- i

se vám hlava trpíte-l- i závratí
neb nezáŽivností užívejte Severo-v- u

Žaludeční Hořkou a uchraňte

se mnohých nemocí OdporuČuje
se zvlášť starým a slabým oso-

bám Cena 50c a Jioo

HOBTH-- WiS LINE

Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charleaton 8 C
Cincinnati

a
mnoha jiných míst

The North-Weste- rn Line
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Od Popelky nilliaaovs

Antička "do pece'' zůstávala v

černé kuchyní u Zelenků

V černé kuchyni— v té prastaré
černé kuchyni kam ve dne sluníč-

ko a v noci hvězdičky komínem se

dívají
V kuchyní byla dvě ohniště pod

jedním pec a před ústím pece měl-

ká jáma k přikládání do pece

Když Ančička "do pece'' na

stěhovala se k Zelenkovům do

řerné kuchvně rozprostřela na

jednom ohništi dvě otepi slámy
nnrl hlavu Dodouště bouni na
tr—

přikrytí na prvnější ohniště po
stavila nůši hrnek a lžíci — a ko

nec a dost zařízení Jen v letě

visíval u dveří na hřebíku její ovčí

kožíšek—v zimě nosívala veškeren

svůj majetek na sobě

Ančička "do pece" byla velká

suchá ale zdravého jádra tělo

jako chlap a oči — oči! V jiném
světě a rozum zavát do mlhovin

Byly doby kdy AuČičce neříkali

ieště "do pece" bývala děvče

statné šumné krev a mléko roz

um jako májové jitro řeči jako
s biče — krátké svižné uzlovaté

A všecko všecko ztratila — jen

ty krátké uzlovaté řeči jí zbyly a

každý ten uzel do živého vždycky
ťal
Ančička "do pece" za ml?dých

let hokynařila Tu koupila tam

prodala — máslo vejce kuřata—

jak se co namanulo Spravedlivá
isouc tu i tam hojnou přízeň i od

byt měla a z výtěžku mnohý groš
uložila

A najednou zlo tu jako velká

voda: Ančička chodila sama dru

há Synek z bohatého statku
odlehlé dědiny ji obloudil

Ančička neplakala nenaříkala- -

slovo íako meč a skutek zrovna

tak: "Sliboval že si mne vezme

tož vezme Uvidíme''
A uviděla Najednou byla An

čička Drvč ani vidu po ni ani
slechu

Po čase zas se vrátila se svou

nůškou na zádech nechodila ji

sama druhá Leč nastojte! hlava

její byla prázdna— rozum ten tam

a v čele mlhy
Ptali se lidé co a jak se stalo—

Ančička nic — jen se pleskla do

Čela a vždycky stejně tak: "Do
_ _t i_ i i

Nevzpomněla si však nikdy —

"do pece" jí zastalo Ale zle

zle řekl-l- í to někdo po ní: "An
čičko do pece!'' Podepřela si boky
a spustila jako švihy krátké uzlo

vaté A s podivem vždycky je

správně přišila na kůží posměváč
ka ať' bvl kdo byl Kluk ntoO
holka--- velký aebo maíý Žádný
slovník nechová tolik nadávek

kolik jich měla v zásobě Ančička

"do pece'

"I ty šlahoune neustřizený—

ty kaberno bachratá ty jsi z ka- -

zhlídnutá --- ty kopřivče — zvrhlá

slépko kohoutíce urachaná kejdo
otevřhubo bej kravinec letí' jdi
a kup si čemerku ty zlámaná půl-

ko ledačeho ty žebříku od Šibeni-

ce hú tele na mráz zrzku vylízal

jsi čertu misku (zpívavě) — bílá

bílá od čuberny zabloudilá dilá

Černý kocour černý pes na pra-šivc- e

oknem vlez ty sušenko z

čertova bidla — hej ropucho z

bahna praskneš' a tak dál a dále

Chodit za Ančiíkou s tužkou v

ruce nestačil by psát co z té

ubohé hlavy všecko se rojilo

Jinak byla Ančička jako puťka
kolem prstu by ji ovinuL Ale k

práci žádné Sebrala svou nůšku

vždycky povázanou obešla si zná-□i-é

statky' a odnikud 6 prázdnem
neodešla "Ale neprosila nikdy o

nic Hospodyně samy daly ubohé

už samy řekly: "Ančičko — jak
Sukni vás rypereme"- pak—to

Ančička vyndala z nůšky jinou a

tu jí ve statku vyprali

Tak bylo léta Až jednou stalo

se něco hrozného

Do hospody přijeli vápen níci t
krmili zde Ančička jde kolem a

někdo vykřikne: "Ančičko do pe-

ce" Ančička se nadávkou ohléd-

ne ale nadávka jí v půli ▼ hrdlo

seskočí Ančička chvíli se dívá k

jednomu vozu potom se divoce

rozchechtá volajíc: "Tak to's

teda ty co's mi místo veselky do

hor zavezl tam mí zavřel a vodič-

ky násilím do mni lil tou babiz- -

dnes pojedeS nanou— počkej ty
▼eselku babana!'' A odešla a ne-

bylo nic
Vápenníci zdrželi se do noci A

kdyl odjížděli tmavý stín se mihl

podle vozft a zase nic
Ale kdyl pFijeli nad Umrlčí

rokli kde silnice nad hlubokým

rázem bradlením jest opatřena
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Jelikož peřujeme vždy o to aby na'ím řt"nářfnn a odbřratelfim dostalo so

ždyto nellepSÍ anelnovfiší proto a potiruim řdřlujenie že Jsme u£i&Ul opa
tření takové abychom mohli £ič! strojo tohoto druhu najím olbĚrateltim posky-X)va- ti

a sice za cenu až óžíibiié nízkou vzhledem ku obyčejné eenč krámské
Drop-hea- d o binet stroje prodávány j on jednateli za (!5 hotové aaeb řa $75

na splátku My obstaráme naším předplatitelům ' drop hiad cabineť' stroj ťokrok

Západu se zaručením típlné spokojenosti a vrácenhr penčz do třiceti dnů když
oy se nelíbil jak následuje:

Stroj Drop-hea- d Catinet Pokrok Západu Čís 5 s třemi

šuplíky po každé straně a jedním uprostřed — $2600

Tentýž stroj čís 4's 2 šuplíky po každé straně a jedním

uprostřed jak viděti jest na vyotrazsm v $2500

Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé straně
a jedním uprostřed - $2400
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zvláštní výletní ceny:
Z Oiualy dóDwuVBf a spět $1900
Z OniMhy do Colorado Pprins-f- i a iptj ÍIÍOO
Z Oniíily dtGiěiiwuoil rpniiKno upet 13100
Z OniBby do ťiMíblo a zpí t H 00
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Za sníženou cenuS

Miri-- e

posud několik výtiř':ú f pisu

Královské vénné město Mělnx
okres mělnický

utery a velkou píl sestavil a ku velké
své lUrnií vla-stni- nákladem vydai
řiditci uičstíiké školy pan Lud lW-h-

Jest to pi objemní neboť č'tá 93

tran velkdho formátu a 55 obrazy a
mapou okresu tnílnického a ničsta
KaiAi rodák m?!ntký ciěi by ehovatt
sp!a tento obsahující popis a dějiny
jeno rodiště Fan spisovatel oprávnil-i-
iiáe ku nabídnuta zbytku -- pisu za

tenu vamS aníženon a sice budem týž
prodávati nyní za $200 i a poítovni
sásylkou DřívřjS: cena $400 Žádný
Mčlničan nemusí se nyní vymlouvat)
na cenu knihy neboť za ítito eenu je
V pravdS levnou Klubte sc brsj
Arescjf: Pokrok Západu

Omalií Seb- -

TTTTT?f yTTTTTTTTTT¥yf

Lešetínský kovář
Před nřkolika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravna oáseS Svato
vluka Čecha --

LeSetlnaký kovář" U-cen-o

v ní otrými tahy poněmíovájt
Českých dřdin cizozemakými fabrikac
ty a vřeli láska lidu českého k řeči
otců svých lVeSetínakjf kovář vzor
pravého Čecha adoru je anahám p
nčn:ijvacím a zaplatí vzdor svůj živo-
tem neboť ta ponřmčovately atojí mo
cné rameno "zákona a apravedlnoati"
Báseň psaná v slohu lehkém a přeea
áchvatné zajímavém apůsobila veliký
rozrach V&ak ten trval na krátcel
Vlidi ii skonfiskovalat Jen néco mál
výtisku před konfiskaci rozprodaných
přiSlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
Že přijdem vstříc přáni každého milov-
níka ušlechtilé četby vydali jsme sa
avolením spisovatele báseil tuto v
plném znínl konfiskovaného vydání
A r očekávání tom jame se nemýlili
tlčhem pf íhorokn rozebráno prvé vy-
dání skrovné ovíem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lep&í a doko-
naleji! dpraé a vétáím formát! ne
bylo prvé Báseít tvoři knihu o 88
stranách a prodáváme ji po 25c t Do
Cech ae Zaručciím za 50c z druhého
vydání (ana kniha valně tliiíj za 6Sct
Kdovtáaí ca hotové

Pokrok Zipadu
OauhaNB

jistjni prostředkem léčivým

násleaujici ceny:

Stroj "Pokrok Západu" čís 6

b 3 Supliky po každé straně
a jedním uprostřed 8340C

Tentýž stroj čís 4 s 2 Supli-

ky po každé etrané a jed-

ním dlouhým uprostřed jak
vidéti na vedlejším vyobra
zeni 823

Tentýž stroj Čís 3 s jedním
šuplíkem po každé struně
a jedním uprostřed 82200

Vbeebny tyto stroje jou téie uo'i- -

blavv a tílstřž dokonalého sc
HtavMif Ttordíl v cen6 řinl
l'OK7 a jwiiuě jen počet Sop

!C C'r"j3 dodáváme biď í
— triiaví autib

i iiuiotetio světlé dle píáuí

esev n roí

Západu Omaha Neb

velkých aeSitá nejlepiích rominfi kald
Aoreaai

Kaibovu Aaerlcki OhIi Hek

vTňéíu íuiiiió '
urop-uea- n cnuuifi pruuiirau ouucme nuuaio jasu umuu

strojo obyčejné soustavy jakéž jsme po minulá léta odběratelem naJim k Jejlcb
úplné spokojenosti obstarávali a řiče stroj "Pokrok Západu" Jak vidčti Jest na

vyobrazení následujícím prodáváme za

11 íOviV'! X - Mj--

ěld rtro) "Pokroa Zup t !u" ils 4

V ceně kteráž- - jest YýSc bysSkí 22 strej: zatrnsto jest jíi
í predtlatne na

KaŽijf stroj op2tfeQ jest českým i sn

Tsechny tyto stroje rhotovry
í sou co nejd&Kiadnčji zručn mi ie
se-lsí- n eej!cpiíhs=:stcriá!a s
Jsou elejrantnf úpravy Člunčk jest
nej novějšího a DejjeunoduSBino za-

řízení tak zvaný samonavliíkacf Cívka vloží se do cluuku a pub v m zatábnuun
za konec uitó jest člunek navlečen Jehla jest smnousaovacf totiž Tloííma !'
nmvím snňsobem do tlábko tedy osadí se bez lkéko!i7 zvláStnl pozornosti pou

bým zastrčením sama do pravé polohy Každý itroj mi té i samočinný naviják a

všechny potřebné pKstroj Jako obmbovúkv zapoíiváky sbéráky atd úplnou
sbírka T ohledné skřínce kteréž obdrží se zdarma

Kevedem ohebod V licích (trojích a Beprodirima jt k vili vfd£)ka AolZ jroa stroja ktorii
DaMzImr IpatnUU Kmlo ]ca I )nua hwinijU Jeduajim paa o va proapaVba a lájma aaiirk

lUuíIi opatrajema tyto ttroj přímo tcvárny za kutovj mail tovirui a oartííma tím Uk

polovici ai I treilny výliAy kť-rá- i by pljuala co vyvlek di kapci aiátulch JrtnataA a míatolch I

podumafrk Jrduatela kteri vilcbut cbil a musí byU iSvl a moaí proto vydilávati

OpakDioc co Jáma atrcLa pravili:

Zavrnínjem úplnoa spokajenost a nabízíme víem kdui straje 4 nái kanpí Jeat

liže hj shledali d 80 dnů že by T Jakémkoliv ahledu buď t dokonalosti
ébledootitl práci neb T cmkllr Jiném neryrernal m Bejlrpííai atroJAm

mfiic Jej do té doby kdykoli TrátiU obdrž! tré peníze asupet

Kafdy Oebto atrojl carucea jeat aa I roka a alce raraía) aa aa Jeat mJbotIJH aowUry
oobfa abotoivn M)ooTiiíml adakadalminl se Jda Uk tli a lehce Jak Jsa který atroj JtU aatae

a kterikoUrik et by sa eerědeila vadaoa JakymkoUrak cpUaobea a polámala se o4a

Záruka aevztahoja ae na přístroje ani aa Jehly atd

Adreauju 'ídnoduie:

Pokrok

wedpuceite na KniňOYflu Americkou
PfedpUtaé obatéil potu $100 niui:

eaíel bald předplatitel obdrll 26

acaitOftatrtUcbceueiniCéairaa


