
Pokrok Západu6
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮZpráva odboru hospodářství

stavu sklizně v Nebrasce

Za týdenkonflci pondělkem a dubna

lidí má špatnou krev To pochází od toho le jejich
MNOHO a ledviny jsou otupělé a neodvádějí výměšky Kdyí
se toto přihodí otráví se krev a nastane nemoc Chcete-l- i adržeti
krev svou zdravou užívejte

07 J H KcLeon'0
Lívor end ILidnoy Bolm
rychlé ulehčení a bezpečné vylíčeni pro každý neduh ledvin jater a
měchýře Tisícové užívají ho hlavně na jaře VáŠ lékárník ho má
Pouze $100 láhev

THE DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO St Louis Mo

Vždy nejlepší a nejdolonalejší!

Žádný pokrok následkem trvajícího
sucha někteří ořou pro kukuřici

Hayes: —Jarní pšenice vzchází

po celý týden duly silné větry
Webster:—Studené nocí a ostré

větry poškodily ozimku jen as

polovice přezimovala ovsy jsou
vesměs zasety
Box Butte:—Pšenice zaseta ale

ještě nevzchází Žádný déšť

Cheyenne: — Tráva očividně

vyráží jarní pšenice skoro všecka

zaseta

Dawes: —Málo polní práce ho-

tovo ostré větry vyfoukaly osení

Keya Paha:—Velké větry vysu-

šily zde půdu a odkryly oseté
obilí
Sheridao: —Setí pokračuje však

studené počasí a větry brání ry-

chlému vzklíčení obilí nejrannější
osení počíná vzcházeti

1 Minulou sobotu přednášel v

Owatona Minn profesor B Ši-

mek z iowská university o probu-
zení národa českého po porážce
bělohorské až do dnešního dne
Rozumí se samo sebou že před-
náška byla četně navštívena ne-

boť pan profesor jest výborným
řečníkem a hluboký jeho hlas mile
zamlouvá se poslouchajícím
Přednášející mluvil anglicky
kdežto ďen před tím přednášel
pro české obecenstvo o témž
thema v řeči české

K Konsulární jednatelství H
Claussenius & Co v Chicagu

že má dědictví pro ná-

sledující: Jan Prilbe z Moravy
Wilh Pták recte Socher ze Soli-nova- a

pant Josefa Erben (?) ze
Sedlice

I V Bertram la obdrželi tyto
dny patent krajané Jos W a JF
Škeříkové na výkrutníkči wrench
Nástrojek tento jest velmi prakti-
cky sestaven takže byv nasazen
stisknutím péra utvoří se z něj
dokonalý svěrák jenž otočením
bubínku opět se uvolní Páni
Škeříkové obdrželi již mnoho do-

pisů a nabídek od továrníků

Kdyi jsme počali nabízet! čtenářům našim Sici stroje co prémie neměli

jsme v úmyslu rdí za cil opatřovat! jim stroje proto jen ie by byly levné
bez ohledu na jejich dobrotu a dokonalost níbrf hlavni věcí ku kteréi jsme
přihlíželi bylo vždy to aby 'dostalo se naším přízolycám a odběratelům

strojů za ceny tovární Nenabízeli jsme jak činily snad někte
ré časopisy jiné stroje aajlaolaějit Kdybychom tak činiti chtěli mobil

bychom nabízet! stroje za doplatek 1 1000 až $15 Však nám jest tak dobře
známo jako našim čtenářům že není pravdivějšího přísloví nežli: "láce za
láci — peníze darmo" Proto opatřovali jsme čteoářfim ne stroje nejlacinější
ale stroje áobtt za ceny tak levné jak dobré stroje mohou opatřovány býti
totiž ta ceny tovární hotovené v jedné z největších a nejspolehlivějšfch
továren v zemi

Stroje kteréž jsme pod jménem "Pokrok Západu" nabízeli a nabízíme

nejsou tak zvané "rodinné" stroje totiž nízkoramenné nýbrž json to stroje
obyčejné jakéž sa z pravidla prodávají za ceny skoro trojnásobné jednateli
místními Aniž jsou to stroje podle nějakých zastaralých a již vyšlých (a
tentů nýbrž stroje opatřené nejnovějšími zařízeními a zdokonaleními To se
rozumí na stroji "Pokrok Západu" nejsou vleoaaa zdokonaleni visoh jiných
strojfi tak jako nenalennem je na žádném jiném stroji Každý stroj má jistá
zdokonalení kteráž nejsou na žádném jiném již k vůli rozdílnosti když ne
e žádné jiné příčiny Však stroje "Pokrok Západu" vyrovnají se každým
jiným i tem nejdokonalejfiím Továrna kteráž naše odběratele jimi zásobuje
jest nejen jednou z největších jak výše uvedeno nýbrž i jednou z nejpokroči-lejšíc- b

kteráž stále opravy navádí Jak známo před dvěmi lety mobil jsme
nabídnout] stroje se spouštěcím ústrojím kteréhož druhu stroje časopisy
z pravidla nenabízejí To bylo zdokonalení velKél Však nyní můžeme s potě-
šením sdělit! o

novém a důležitém zdokonalení

ONTARIO Kanada —Jelikož
opět katolická strana pouští se zu
řivě do svobodomyslných Cechů
musím též podati nějakou ukázku

o jejich způsobu života neboť vy

padá to hloupě když nám pořád

mají cpát do uší že každý nevěrec
ořiide do pekla Před letv přiiel

po Milwaukee jistý Cech asi 6ole-t- ý

s ženštinou asi 35etou kteří
se ubytovali též u Čecha blíže

katolického kostela který byl to
ho času na spadnutí Netrvalo
to dlouho a kostel se sboru a na

jeho místo měl býti postaven no

vý nákladný Osadníci tedy sbí
rali na kostel ale nemohli tako
vou částku sehnat vzdor tomu
že Němci Irčani i Češi přispívali
aby ho mohli dostavit ačkoliv už

kněze tam měli Tistý Težek

Cech který uměl německy ten

Cechy vedl a komandoval I roz
trušovalo se že žena která se

tam s tím mužem přistěhovala
má v sobě čerta a tak se to Šířilo

stále až toho bylo celé okolf
Tento Ježek jakmile poznal něja-

kého člověka který nechodil do
kostela hned na něho spustil:
"Tam se jdi podívat ty neznabo-h-u

když nic nevěříš tam poznáš
jestli je čert" Takto měli svo-

bodomyslné v posměchu ale ti si
z toho nic nedělali a to bylo Jež-

kovi nemilé že mohl zlostí puk-

nout Těm Čechům kteří do
kostela nosili peníze četl kněz
bibli očima kroutil a všelijak vy-

háněl čerta a oni měli s tím útrp-
nost Ale kněz byl zloděj kte-

rý si tropil z boha i z lidí blázny
To trvalo tak celé léto až i do
ktoH chtěli toho čerta vyhánět
Ale nyní do toho se vložily úřady
a pohrozily jim jestli s tou hlou-

postí nepřestanou Že všecky za-

vřou Dědek s babou utek a žád-

ný nevěděl ' kam Jednou jsem
pravil jedné Češce: "Nevěřte té

Ženské ona vás balamutí" Ale

ona se rozlobila že kdo nevěří že

ten mrcha čert v ní není ten že

není hoden aby na něj slunce sví-

tilo Avšak brzo se ukázalo že

baba znala břichomluvectví kte-

rým ten humbuk tropila A teď
nastal poplach Němci kleli a
ten Čech Ježek ani nevycházel z

domu ven neboť na něj pořád
křičeli kde má toho čerta Tu

jsem té Češce která mně nechtěla
věřit pravil co tomu nyní říká
"Kdo prý by to byl v té babě hle-

dal a v dědkovi taktéž" Čech
u kterého ten taškářský párek by-

dlel chtěl to několikrát vyzradit
avšak bál se neboť měl u kněze

300 dollarů o které by prý přišel
Za ten čas vymámil kněz přes
1500 dollarů na hloupých lidech

Úřady však věděly na koho se

mají obrátit aby čerta z baby do-

staly ven a šly hned na kněze I

se strašidly zde začli kněží strašit
ale brzy je chytili neboť to není

v Rakousku nýbrž ve svobodné

zemi A pak budou katolíci vytý-

kat něco svobodomyslným? A jak

je to s tou babou tak je to i s ne

bem a peklem které kněží malují
ačkoliv o něm neví o nic víc než

my neboť tam nikdo nebyl a se

nevrátil Oni budou třeba za ti
síc let ještě krákorat o nebi a pe
kle Že o něm ví všecko snad že

jim padaly cedule s nebe v kte-

rých měli vypsáno jak to tam do-

padá ale rozumný člověk tako-

vým báchorkám nebude už věřit

Kdo se chce držet boha ať vezme

bejkovec na tu luzu kněžskou a

bude konat jen bohumilý skutek
— Ti Benediktini mají na p Ro

sického také zlost že má radost
z toho Že Španělové prohráli ve
válce s Amerikou že nevšímal si

toho že papež požehnal Španělům
zbraně a panenská rodička že bdě-

la nad vojskem španělským Inu

každý těší se z něčeho a tak mají
Benediktini radost ze své hloupo-

sti Martin Lohr

Pozoruhodné vyléčení rerma
tismn

v
Kenna Jackson Co W Va

Asi před třemi lety msníelka má stí

iena byla revncatlsmem v té míře ie

nosila přes měsíc z&stati na lůžku
Nemohla bet pomoci uíinltl spí krok
a Qdy Její otekly tak ie měřily dvoj
násobu ícb rorměrft eodotlcuitky Pao
8 lladdox na mne naléhal abych iku-si- l

Chamberlaint Pale Blro Koupil
Jsem tedy 60c lihev a upotřebila ji dle
návodu a ejhle druhého rioa mohla

jii samotUtui bet pomoci dojit ke

stolu posuldati Od doby té nemilá

žádných refBalickýcb záchvatů víre
A B Psrons

K dostáni va vieeb lékárnách

— Na zamississippské výstavě
udílena nejvyšší cena Diamond

"C" mýdlu jelikol vykonává služ-

bo nejuspokojivejlí a vydrží diU
ct kuríicliv jiiJ mfilo 63x4

Minulý týden byl suchý a větr-

ný" slunečno přespříliš Průměr

ní teplota byla pod prumer o i

stupefi v západních okresích až i

stup v okresích jihovýchodních

Nejvyšší teplota dostoupila nad

70 stupňů pouze v jednom dnu

a to Nynější teplo

ta kolísala mezi 22 a 38 stupnia
na mnoha místech státu silně

mrzlo

Spad deště byl ve všech okresích

pod průměr a y mnohých západ

ních okresicn vuDec ani neprseio

chodních okresích byly jednotlivé

pršky Celkem byl spád deště

nepatrný nespadlo více než jedna
desetina palce mimo některé se-

verovýchodní a jihovýchodní okre-

sy kde spád obnášel čtvrt až půl

palce vody

Celý týden byl příhodný pro

polní práci a sedí drobného obi-

lí valně pokročilo Jarka jest té-

měř všehna v zemi vyjímaje ně-

které severnější okresy však i tam

mají většinu v zemi Setí ovsa

vSude valně pokročilo a v jižních
okresích iest skončeno Orání

půdy pro kukuřici započato bylo
ve většině okresích a část kukuři-

ce byla již zasázena v jižních čá-

stech státu Půda jest v dobrém

stavu k orání a sázení ve východ-

ních okresích avšak jest příliš
suchou pro rychlé klíčení a vzrůst
a v některých okresích ve střední

a západní části ani nevzejde
dokuď nedostaví se déšť Silné

větry v minulém týdnu vysušily

půdu jsou nepříznivé ozimce a

zprávy o její stavu jsou nepřízni

vější nož v týdnu minulém Ve

většině případů oznamuje se že

skoro všechna jest zmařena a nej
více do čtvrtiny osení se udrželo

V jihovýchodních okresích jest
stav její lepší

Stav osení v okresích kde Če-

chové jsou usazeni jest následují-

cí:

Butler — Pšenice téměř všech-

na zmařena oves zasetý orba pro
kukuřici započíná

Fillmore — Oves jest skoro

zasetý pšenice nalézá se ve špat-

ném stavu

Gage — Setí ovsa jest téměř

ukončeno avšak pšenice i oves

potřebují déšť 75 procent ozimní

pšenice jest zde zničeno a na mí-

sti jejím oseta pole ovsem

Lancaster: —Půda suchá a chlad-
no tak že obilí pomalu klíčí a
roste ozimní pšenice je zle poško-
zena

Pawnee: — Setí ovsa jest téměř
skončeno: některá pole pšenicí
osetá jeví známku zrůstu avšak
většina jich budou znovu osázena
kukuřicí

Richardson: — Dobrý déšť po-

může pšenici ale stav její jest
chatrný asi polovina ovsa jest již
zaseta a také kukuřice byla částeč-

ně sázena

Saunders: —Ranní jarka pěkně
vzchá&í pro drobné obilí a past-

viny jest chladno ozimka a jetel
jsou skoro nadobro vymrzlé

Boyd:—Většina pšenice v zemi

tráva počíná pučet půda nalézá
sé v dobrém stavu

Colíax: — Pšenice a oves jsou
skoro již zasety avšak vše jest
zpožděno

Cum in g: — Pšenice vzchází a
tráva uspokojivě roste

Dodge: — Pšenice jest zde ve-

směs zaseta a oves po většině
také rolníci připravují půdu pro
kukuřicí sucho a chladno pro klí-

čení a zrůst tráva se nehýbe
Douglas: — Chladno a sucho

pršky jen místy Orba pro kuku-

řici započala avšak vša opoždě-
no

Holt: — Pšenice jest již v zemi

a setí ovsa pěkně pokračuje dost

vláhy k vzrůstu obilí i trávjr

Knox:—Drobné obilí jest skoro
viechno zaseto žito je ale mnoho

poškozeno zimou tráva na pastvi
nich se objevuje
Ifadison: — Pšenice jest téměř

zaseta a setí ovsa pokročilo něco

zoráno pro kukuřici Slabý deštík

ve středu tráva pomalu vyráží ze

země

Pierce: — Drobné obilí skorc

zaseto někteří orají pro kukuřici

tlco pšenice vzešlo lehký deštík

vc čtvrtek

Ziílúo — Setí drobného obilí

dLzto kotovo ozimka zle polko-f=r-3

pzízzS clliíJ ítroé a

c --J ftlr-- s tr:r i čil?
' 'r i :tt_-- ::

Stojan Holli Kroje "Pokrok Západu" opatřeného kuličkami v loílskicb
jak oaznaieno

A sice pozůstává toto v tom že stroje "Pokrok Západu'
opatřeny Jsou uyní

KULIČKOVÝMI O LOŽISKY
Ví naif čtenáři co to znamená? To znamená ještě mnohem větif lehkost

v ebodo ačkoliv stroje "Pokrok Západu" jii nyni ily zcela tíSe a velmi lehce
tímto zařízením docíleno bude toho že pojdou ještě lehčeji nejlehčeji ze všech

ČEŠI V AMERICE

H V Chicagu bude kontestovati
svou volbu krajan p Ant Novák
z iowardy neboť přátelé poraže-
ného kandidáta našli dosti důkazů
o různých podvodech volebních

jimiž zjištěno že p Novák vlast-

ně byl zvolen avšak o úřad poli-

tickými šmejdily oloupen

Potěšitelný úkaz objevuje se
v našem národním životě v jedno-

tlivých osadách Českeamerických
který svědčí o tom že inteligence
mezi krajany našimi zapouští ko-

řeny své vždy víc a více Úkaz
ten jeví se v koncertech které té-

měř - v každé osadě Čechové

pilně pěstují a hledíce k číslům

různých programů tohoUkterého

koncertu musíme doznati že ne-

jsou to čísla snad z nouze prove-
dená nýbrž čísla v pravdě umě-

lecká důstojná jména koncertního
čísla Doufáme že směr tento v

našem veřejném životě se udrží
neboť nám slouží jen ke cti Do-

kažme že úpadek českého zpěvu
který ve staré vlasti tak citelně se

jeví nevztahuje se na českou

nýbrž naopak Že dochází
zde svého obrození

1 Vynikající postavení ve spor
tovních kruzích zaujímá mladý
krajan chicagský Jan Root který
v pěstním zápasu ve střední váze

(middle weigbt) jest jedním z nej-lepší- ch

zápasníků na americkém

západě Root narodil se před 23

lety v Rakovníku v Čechách a v

Americe dlí s rodiči svými asi 20
roků Příští červen hodlá odjeti
do Anglie kde utká se v zápase
se znamenitým rohovnikem Har
lem "Coffe Coolerem" Všeobec-

ným úsudkem nejzkušenějších
athletů jest že kyne Rootovi
skvělá budoucnost neboť veškeré

příznivé podmínky dobrého rohov- -

níka jako: přirozená síla hbitost
a silná energie se u něho vyplní- -

1 Detroitští Sokolové "T J
Podlipný" zařídí ve své síni klu-

bovní místnost v níž budou pě-

stovali různé ušlechtilé hry V

klubovní místnosti budou zastou-

peny různé časopisy jež každý
může pročisti kdo by ve hře zá-

libu nehledal

1 Sokol Slovanská Lípa v Chi

cagu rozhodl se vyslatí jedno
družstvo svých členů na pařížskou
výstavu která odbývána bude pří
štím rokem v hlavním městě Fran
cie Zmíněný sbor zvolil v po-

slední své schůzi 20 dubna po
řádané výbor který zodpoví ve-

škeré dotazy každému jednotlivci

který chtěl by s družstvem Slo-

vanský Lípy výstavu Pařížskou
navštívitL Lze právem očekávati
že vysláním cvičícího družstva
Slov Lípy na mezináradní závody
pařížské sorganisuje se výprava
která pohodlně a poměrně lacino
může navštíviti nejkrásnčjší výsta-
vu světovou jež předčí všecky
doposud kdekoliv a kdykoliv po-

řádané Veškeré dotazy zodpo-
ví podepsali členové výboru pro
výpravu: Josef Svojše Alois Kap-
sa Josef Jurka Jan Vaněk Jind
Hájek
1 Se značným úspěchem vystu-

puje na jevišti po Spoj Státech
mladý chicagský krajan p Jiří
Klimt který jest angažován u jed-
né anglické divadelní společnosti
Pan Klimt se osvědčil jako nada-

ný herec a jeho herecká kariéra

slibuje býti skvělou Veškeré ča-

sopisy v místech kde zmíněná

společnost vystupuje zmiůují se
o mladém herci velmi pochvalně

1 V Chicagu inkorporoval se

spolek česko-smerický- vyslou-
žil cA l války Spaoěisko-aueric-ké

1 Na universici illinoiské obdr-I- tl

tyto day L:ix!3cý diplom E
Clr-- !: a IJLlsdxlf dijiaa
r" " 1 Ti J Tj ~

Snad není zapotřeby našim čtenář&m dlouho vysvětlovat! co znamenali
kuličková ložiska ale může býti že některým z našich čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení uvést! Kaídó kolečko se musí

LITERATURA

Hospodář — Málo jest věru
časopisů v Americe které by tak
bedlivě a užitečně plnily svůj úkol
a došly svého ocenění jako tento
výborný hospodářský Časopis vy
cházející každou druhou středu
Každé číslo jeho každá stránka
svědčí o nevšední svědomitosti s

jakou věnuje se redakce svému
úkolu Poslední číslo jež opět
vyšlo 0 32 stránkách minulou
středu jest opětným toho důka
zem Již první strana mile za
mlouvá se nám pěkným vyobraze
ním stáda čistokrevného dobytka
plemene krátkorohého jež náleží
C C Biglerovi Hartwick Ia V

oddělení pro chov dobytka nalézá
me poučné články "Rozdíly ple
měnové" "Vši dobytčí" "Před-
nosti a vady millety co píce" a

"Šrotování kaíírky" V oboru
mlékařském pojednává H Hay- -

ward z pennsylvanské zkušební
stanice o "Opatrnosti při zakládá
ni másloven" Ze zvěrolékařství

vyjímáme "Pořezání o ostnatý
drát" a Zmetání krav" Ve - vče-

lařství poutavě líčí p Vít Koupal
"Odumírání plodu" "Hniloba plo-

du'' Hospodářští na jihu zná-

zorňuje nám článek "Vedlejší pro-

dukty bavlny" a "Chováni vepřů
na čiroku'' — Jedním z dalších

důležitých oddílů jest "Hovorna"
v níž redakce odpovídá na 38 otá-

zek týkajících se výhradně hospo-
dářství amerického Ve všeobec-

ném "Hospodářství'' čteme něko-

lik poučných článků zejména pak
pokračování "Zušlechťováni se-

men'' "Výběr a pěstění kukuřice
na semeno" "Pluh'' (dokončení)
"Pěstování konopí na semeno a
na vlákno" "Nový způsob věšení
tabáku" a "0 trvanlivosti sloupků
plotových" Taktéž redakční
strana vyplněna jest drobnějšími
myšlénkami jakož i zprávou od-

boru hospodářství o stavu sklizně
v Nebrasce V zahradnictví a vi-

nařství se pojednává v několika

Článcích p F J Olšan "o poško-
zení stromů zimou" o "úpravě
záhonků v zahrádce'' o "jabloni
pro severní studené kraje" a "o
pěstěných druzích vína'' Dále
zamlouvá se vám "Ženská Besíd-

ka' která stala se nevyhnutelným
odborem "Hospodáře" pro svou
oblíbenost zvláště mezi našimi

hospodyfikami vyjadřující v ní
své zkušenosti a v níž pronáší ky

i rady v domácím svém pů-

sobení I "Školu ženských pra-
cí'' pojmul "Hospodář" ve svůj
obor a my nepochybujeme že

čtenářky buďe zajímati svým prak-

tickým vysvětlováním a znázorně-

ním vyšívání a háčkování V drů-bežnic- tyí

též jest několik užiteč-

ných pojednání a sice: "Proč se

některým drftbežnictví nedařf

"Výchova kuřat' a "Pečujte o

napájení" — Konečně nalézáme
zde ve třech stranách dopisy kte-

ré svými pokyny se strany dopi-
sovatelů jsou též cenou částí toho-

to výborného odborného časopisu
Právem možno říci že Hospodář
jest nejdůleŽitějším českým časo-

pisem v Americe a při tom může
me dodati že jest i dostatečně

oceněným neboť ti tisícové odbě-

ratelů jež Hospodáře odbfrají

jsou toho nej lepším dokladem
Adresa zní: Hospodář Omaha
Nebr

Zae&riai ťítiy
CbaabtrUuVs Cosb E—dy sa

drlaiU Cáas tftck tíattm trtídsfe
LCt tcrts ts=i sctS rove41 vz"r

točití oa nápravce neboli on Tato osa
neboli lůžkách v niebi se točí Obyčejně

oa obou koncích spočívá v ložiskách
jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich

tře se osa plnou svou délkou V minulých několika letfch však zejména od
té doby kdy zavedeny byly bicykly u nlcbž především snadný chod se vyža-

duje zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nichž osy koleček se po
bybuji vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lažko v kte-
rém se osy pohybují a třou Tím ovšem třeni uvedeno oa tu nejmeuší míra a
zajištěn tak nejlehčí mržny chod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčil
se tak znamenitě u bicyklů ie se jej chopili vyrabitelé polních strojů a vše
nhaAna ntrnf Vi~vf iwt at rsif a rwiuvA WfillXtriar-ám- m 4tuXiJt_t lAIi mwwvuv ajjua uw-v-

owvjv pvura m auuvaui j uj m vaitjsjs&U v j UJI lUZKj £ťU
aosio 1 na stroje sici a zavaai se íQtka
hlavního hnacího kola

Poklad aa prtFea lalk Ibrtbo tro ja "Pokrok
optttoafch kiilltkaal

kuličková pfl nicb totiž při osách

Stroj 'Pokrok Západu"
Jest Jednim % prvních kterýž
opravu tato zavádí a sice ve
všech hlavních lůžkách sto
Janu počtem třech jak viděli
Je na vyobrazení Jež výíe po
dáváme Kolo setměné totii
velké kolo při stroji připevně
né u pravé nohy opatřeno jest
dvěori kuličkovými lůžky z
nlcbž kažlé čitá patnáct ku-

liček Osa kolečka jež přenáší
sílu ze šlapadla oa kolo se
trvačné opatřena jest též
lůžkem kuličkovým obsahu-
jícím deset kuliček

Tis našich čtenářů kte
ří potřebují šicl stroj mohou
býti ojíitéui kdyi al objed
najf stroj "Pokrok Západu"
ie obdril stroj nejnověji! a
nejdokonalejší soustavy a oej
novějšími a nejosvědčenějši
mi zdokonaleními 1 to M
nu skoro jen Jedné třetiny
toho co stoji obyčejný stroj

Upadá" prostřednictvím Jednatelů
koupený

Zirxida Oniha ITcb

Ceny strojů námi nabízených vzdor tomuto zdokonaleni zastávají nesmě
oiny 8troj "drop-bes- d cabioet" totiž se spouštěcím šicím otrojfm čís 9
se třemi šuplíky po kaidé straoě a Jedním uprostřed s kuličkovými'ložiskv
stoji nyní jako dříve rMOO stroj čfslo 4 se dvěmi šuplíky po kaidé straně
a jedním uprostřed 123 00 a stroj číslo t s Jedním šuplíkem po každé straoě
a jedním uprostřed 124 00 Strofě pevni posazeným šicím ostrojím json o
dva dolary levnější Věrně této zahrnuto je jii i předplatné na časopis na rok

Zaručujeme úplné uspokojeof a všem Jimi by stroj v Jakémkoliv ohledu
heď v dokonalosti ůbledoostl práci aneb čemkoliv jfnéa nevyhovoval a aa
nelíbil vrátíme penise nazpět kdyi M dl S9 dnů phblásl

Objednávky cecbt dljoa se laskaví pod jednodoeboa adresou:

Poláci


