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Potřebujete dokonalý šicí stroj?
Když jsme počali nabízet! čtenářům našim šicí stroje co prémie neměli

jsme v úmyslu ani za cíl opatfovatl jim stroje proto jen ie by byly levné

bez ohledu na jejicb dobrotu a dokonalost nýbrž hlavní věcí ku kteréž jsme

přihlíželi bylo vždy to aby dostalo se naším příznivcům a odběratelům nej- -

dokonalejších strojů za ceny tovární Nenabízeli jsme jak činily snad něktě

ré časopisy jiné stroje nejladněji! Kdybychom tak činiti cb-l- i mohli

bychom nabízet! stroje za doplatek 110-0- až 118 Však nám jest tak dobře

známo jako našim čtenářům že není pravdivějšího přísloví nežli: "láce za

láci —- peníze darmo" Proto opatřovali jsme čtenářům ne stroje nejlacinější
ale stroje dobré za ceny tak levné jak dobré stroje mohou opatřovány býti
totiž za ceny tovární hotovené v jedné z největšfch a nejspolehlivějšfch
továren v zemi

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

nejsou tak zvané "rodinné" stroje totiž nfzkoramenné nýbrž jsou to stroje

obyčejné jakéž s z pravidla prodávají za ceny skoro trojnásobné jednateli
místními Aniž jsou to stroje podle nějakých zastaralých a již vyšlých pa-

tentů nýbrž Btroje opatřené nejnovějšími zařízeními a zdokonaleními To se

rozumí na stroji "Pokrok Západu" nejsou vleohna zdokonalení všech jlnyoh
strojů tak jako nenalezneou je na žádném jiném stroji Každý stroj má jistá
zdokonalení kteráž nejsou na žádném jiném již k vůli rozdílnosti když ne

ze žádné jiné příčiny Však stroje "Pokrok Západu" vyrovnají se každým

jiným i těm nejdokonalejším Továrna kteráž naše odběratele jimi zásobuje
jest nejen jednou z největšícb jak výše uvedeno nýbrž i jednou s nejpokročl-lejšfc- h

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

šením sdělitl o

novém a důležitém zdokonalení

agitátor jeni nestrpěl aby se v

jeho přítomnosti česky mluvilo

Jsa neúnavným fedrovatelem

myšlénky pohyboval
se v předních německých kru-

zích kde rádi naslouchali jeho

prušáckým slovům Pro tuto

vlastizrádnou svou činnost však

zatčen nebyl neboť podnět k

tomu dala zcela jiná příčina V

Loděnicích v pěti nedělích pět-

kráte hořelo a kromě toho pro-

vedeno tam i v okolí několik

smělých krádeží Před několika

dny odcizeno bylo hostinskému

panu Šmídovi 450 zlatých i s

ručním kufříkem který nalezen

později na půdě domu v němž

bydlel Zellner Četnický stráž-

mistr Čačka vyslechl též Zelině-r- a

a ku všeobecnému překvape-
ní prohlásil jej zatčeným a hned

jej odvedl do věznice zamknuv

jeho byt

Když se pak do tohoto nepro-
dleně vrátil nalezl v něm čtverý
hodinky zabiják doutnáky na

zapalování peníze p Šmídovi od-

cizené až na 15 zl paličský drzý
dopis "na otce" v Dolních KÓuni-cíc- h

kde provedena před nedáv-

nem velká krádež z níž dámské

hodinky nalezeny v bytě zatčené-

ho atď Vše nasvědčuje že 5

ohfiů v Loděnici pak krádež u
i v Dolních Kounicích a

jiné ještě spáchal Zelner A tento

vyvrhel lidské společnosti udržo-

val přímé styky i s nynějšími
vůdci německé opposice s boho-

rovným Schoenererem a Wolfem
kteří si jej pro svou velezrádnou
činnost vydržovali Zatčenýkterý
stále se hlásil k sociálním demo-

kratům a mluvil na jejich schů-

zích zajížděl často do Dolních
Rakous a přivážel si odtud peníze
Kdo mu je dával nasvědčuje na-

lezený dopis ve kterém sděloval
Zelner svému otci že poslal mu

posl Schoenerer 40 zl a posl
Wolf 1 5 zl Byl tedy jejich pla-

ceným agentem jakých prý mají v

Českých krajích více a okrádal a

vypaloval — Čechy Vyšetřování
snad ukáže a objasní poměr "me-

zinárodní" sociální demokracie k

nejvýstřednějším německým nacio-

nálům a vlastizrádcům

Pohoda Jsme v létě Teploun-kosuch- o

na polích plno práce tu
i tam senoseč v proudu Dnes se
ochladilo sic a zdá se že přijde
déšť Ale jen to ne Zítra je
Medarda a prší-l- i v ten den dle

starých pranostik pršívá pak 40
dní To by byly smutné žně

teprv když řiditel zaslal telegrafi-

ckou stížnost k místodržitelství
odvolal okres hejtman — bezpo-

chyby následkem příslušného po-

kynu — svůj rozkaz Hrálo se

tedy přece a to za slušného úča-

stenství českého obecenstva z Dě-

čína a z Podmokel Ale již mezi

prvním kusem shromáždili se ve

vedlejších místnostech hotelu kde

se divadlo hrálo četní německo-nacionál- ní

zuřivci vedení pověst-

ným redaktorem Ulrichem a když
začala se hráti aktovka druhá

způsobili hurónský řev a z plných
hrdel prozpěvovali "Wacht am

Rhein" doprovázejíce zpěv mlá-

cením do dveří a do oken Hote
lier poslal pro četnictvo a pro po-

licejní stráž avšak nedostavil se

nikdo Přes to se divadelní před-
stavení toho dne dokončilo ale

jak pochopitelno za nesmírného

vzrušení a ustrašení českého obe-

censtva Po představení redaktor
Ulrich vylezl na stůl a řečnil v

ten smysl že taková česká pakáž
se opovažuje znesvěcovati něme-

ckou půdu načež vybízel shro-

mážděné aby se zavázali všemož-

ným způsobem druhého dne české

představení zamezili Ježto hote-

liér oznámil společnosti že něme-

čtí zuřivci se umlouvají učiniti

útok na celý hotel nezbylo spo-

lečnosti než další představení od-vola- ti

a z Děčína odejeti —

(Pro chorvatskou písefi) —- Ne-

změrný fanatismus Němců kteří
nemohou slyšeti slovanskou pí-

sefi zavinil politováníhodný pří-

pad který stal se v neděli dne 4
června v obci Křížanecb u Jabloň-néh- o

V hostinci Ginzlově sedě-

lo večer devět chorvatských dělní-

ků zaměstnaných při stavbě že-

leznice kteří zpívali národní své

písně Ačkoliv tím nikoho nevy-rušova- li

byli němečtí hosté nanej-

výš rozčileni že v jejich přítom-
nosti zpívá se slovanská písefi Z

počátku si chorvatští dělníci zášti-plnýc- h

poznámek Němců ani ne-

povšimli Ale když vážné písni
národní fanatičtí Němci počali se

vysmívat i byli dělníci v národním
cítění svém uraženi Povstala
srážka která skončila vyhozením
dělníků z hostince Venku před
hostincem ve rvačce pokračováno
a byl při ní rolník Antonín Herk-ne- r

který vyšel z domu aby rvá-

če uchlácholil bodnut tak nebez-

pečně že za nedlouho skonal

Jako domnělý pachatel zatčen byl
i81etý dělník Marko Blazanin z

Brinie v Chorvatsku Starosta
obce následkem této události uči-

nil kroky aby chorvatští dělníci v

obci Křížanech nesměli bydleti
Usmrcení Herknera zaviněné fa-

natismem Němcůzpůsobilo ovšem
značné vzrušení

Němci ovšem vykřičí je co —

roztahování se českého živlu a

uvijí z něho pro Němce trnovou
korunu

KUrikilnt agitace a — ikanJál

Nejde to jinak: nedůstojná tmář-sk- á

činnost musí míti v zápětí
Na doklad uvedeme dva

obrázky které staly se dnes ale
— čtenář řadil by je tak o 800 let

zpět
Tobiášovo požehnání! Poutní-

kům na různá zázračná místa pro-

dává se nyní houfně do nebe vola-

jící slátanina "Tobiášovo pože-
hnání'' k němuž připojena je pří-

slušná modlitbička a čtyři cedul-

ky jež patrně mějí býti amuletty
v následující formě:

Agius t So im t Safer losaust

se tu uvelebil ale v příjemném
klidu svém nemile byl vyrušen ža-

lobou o zaplacení 3000 zlatých
jež dle úmluvy měl dostati jakýs
PrilHnger řezník z Uherského
Hradiště za získání kunovické fa-

ry pro pátera Hladkého Uher-sko-hradišts-
ký

soud pátera Hlad-

kého skutečně také k zaplacení
3000 zl odsoudil Ale p Hladký
se odvolal a vrchní zemský soud
v Brně žalobu pana Prillingra od-

mítl Než i zde nepopřeným fak-

tem zůstalo že páterHladký faru

koupil a že smluvenou kupní cenu
zdráhá se vyplatili Rozsudek je
opravdu interesantní "Návrh ža-

lovaného pátera Hladkého na zru-

šení rozsudku se zamítá Vrchní
soud uznal že skutky jež krajský
soud v Uherském Hradišti zjistil
a sice že Prillinger skutečně v

zájmu faráře pátera Hladkého
úspěšně pracoval Že skutečně fa-

rář Hladký Prillingrovi obnos

3000 zlatých slíbil vzdor tomu
ale žaloba zamítnuta poněvadž
vrchní soud smlouvu uzavřenou
mezi Prillingrem a p Hladkým
uznal za darovací smlouvu ve

smyslu článku 940 občanského
zákona a poněvadž dle zákona ze
dne 25 července 1871 č 76 říš-

ského zákona ku platnosti daro-
vací smlouvy nutný je notářský
spis bylo uznáno tedy že nárok

Prillingra není žalo vatelný'' Pril-

linger podá prý nyní žádost k nej-vyšší-

soudu za revisi rozsu-
dku— :

Pod svícnem tma Asi před 5 —

6 týdny vypukl v okolí budovy c

k místodržitelství ba v budově
místodržitelství střevní tyf Ve-

škeří touto nebezpečnou nemocí

postižení jichž čítá se přes 30
pili vodu — jak dokázáno — z

pramene který se nalézá v budo-

vě c k místodržitelství Jeden

místodržitelský úřadník zemřel
ostatní pacienti mezi nimi i neteř
místodržitele vyvázli jakoby zá-

zrakem z těžké dlouhé nemoci
mnozí ještě vězí v nebezpečí
Všichni odebírali vodu z budovy
místodržitelské v domnění že v

budově kde sídlí zemský zdravot-

ní rada a kde má jako zdravotní
referent zemský nejlepší příleži-
tost svou pověstnou přísnost a
ostražitost snadně osvědčiti na-

leznou vodu zdraví neškodnou

Proslýchá se docela že mnozí
okolní obyvatelé vyžádali si

zvláště dovolení k odebírání vody
v budově té — Zdá se však že

stejnějako málo dbá se aby úřad-ní- ci

místodržitelství neutráceli
zdraví své v tmavých dusných a

nezdravých místnostech že stejně
málo staral se o to zda voda tato
zdraví neškodná a Čistá je ten

jehož první povinností by to mělo

býti Analysou dokázáno že vo-

da v místodržitelské budově čerpa-
ná obsahuje bacily tyfové Nej-

více musí ale překvapiti že pra-

men nebyl po vypuknutí prvních
nemocí uzavřen a obecenstvo ne-

bylo novinami upozorněno Že by
mělo piti jen vodu svařenou Tyf
kterým onemocněli bratr ministr-presiden- ta

hrabě Jaroslav Thun a

hrabě Černín (oba poslanci pili
vodu ve sněmovně z této budovy)
je prý téhož původu jako nemoci

výše uvedených obětí Snad ale-spo- fi

nyní — kdy jedná se o osob-

nosti jimž věnuje se větší pozor-
nost — bude zdravotní referent v
této své povinnosti přísnějším a

věnuje důležité otázce zdravotní
najmě v budově kde sám dohled
vésti má náležitou pozornost
Zajisté přinesla by takováto čin-

nost zdravotního referenta širší

veřejnosti mnohem větší prospěch
než sepisování nákladných stati-

stik které sice na papíru svědčí o

nějaké práci ale zdraví lidskému

neprospívají Tak zvaný zdravot-

ní referent — jehož tak mnohé
známé činnosti zejména v otázce
druhého českého divadla ještě v

živé paměti se nalézají — v tako-

vých případech měl by svou hu-

mánní starostlivost o obyvatelstvo
nejbližší své působnosti alespoB
jiným způsobem na jevo dáti než
se stalo Zde osvědčilo se znovu
staré přísloví: že pod svícnem

bývá tma —- A mimo to uvedená
aféra je vážný pokyn pro předmě-
stí a Prahu aby nechaly konečně
osobních a sobeckých zájmů a
Velkou Prahou řešili životní úko-

ly velikého centra v srdci české
vlasti

Sociální Panama V Loděnici
na Moravě zatčen byl v těchto
dnech sedlář Ignác Zellner a vy-

šetřování s ním poskytne bezpo-

chyby zajímavou látku Zellner
ačkoliv byl rodák Český stal se
sociálním demokratem a meziná-rodno- st

vjela mu tak do mozku

ie nehlásil se více ku svému pů-

vodu ca to vsak vyvinul se t
uího zuřivý německonacionáloi

Maďarskf bluf o lenVi otáioe Bchftte i
BOstl Nmeítl luHvcl KlerUámf agita-c- o

IkanUál Pod ivionem tma Sociální

Panama Pohoda

Maďarský poslanec o leské otázce

píše v "Budap Tagbl" takto:

Nynější krise má za následek změ-

nu rakouské ústavy Tato musí

prý vycbázeti z jasných zásad z

nichž prvá má býti ta že Čechové

odloučí otázku státního práva od

myšlénky federační druhá pak že

rakouští Němci se zřeknou přízra-

ku '
germanisačního centralismu

vztahujícího se na celé Rakousko

t j z politických účtů obou stran
musilo by se vyloučiti to co prý
tam vepsala nenávist a Šovinis-mu- s

Vzhledem k tomu bylo by
třeba vše to co tvoří politický ob-

sah Badenových jazykových naří-

zení ústavně ve formě státopráv-
ní instituce provésti a zabezpečiti
čímž by se otevřela cesta uplatně-

ní oprávněných požadavků če-

ských

Toho možno bylo by dosíci

kdyby se Čechám přiřklo asi ta-

kové samosprávné postavení ja-

kého požívá Chorvatsko v koruně

sv Štěpána Tato samospráva
vztahovala by se na celý obor

správy soudnictví a veřejného
Školství z části též na obor prů-

myslový zemědělský a komuni-

kační Čechy mohly by býti spra-

vovány svou autonomní vládou

odpovědnou českému sněmu Če-

ský sněm měl by rozhodný hlas

ve věcech správy a autonomních

financí vzhledem ku věcem spo-

lečným uzavřel by podobnou
smlouvu jakou mají Uhry s

Chorvatskem Společné věci tý-

kající se daní cel vojska a spojo-
vacích prostředků zůstaly by však

vyhrazeny říšské radě Zemská

obrana česká obdržela by podob-

ný národní ráz jako má chorvat-

ská domobrana Český sněm vý-síl- al

by na říšskou radu své depu-tant- y

kteří by měli hlas jen v

rokování o záležitostech týkají-
cích se celé říše Také do dele-

gací vysílal by své zástupce přímo
český sněm" —

Jak viděti sami Maďaři daes

uznávají byť ne plně tož přece
nárok náš na samosprávu

Uznají to časem i Němci? Pra-

víme jak už bezpočtukrát: ano!

Hrozné poměry národnostní ho-

spodářské bída a těžení Maďarů z

ne§várů cislajtánských je donutí

Schůze a slavnosti O ty není zle
Slovanstvo dnes poutají slavnosti

Puškinovy v Petrohradě Bohu-

žel Rusové si s oslavou svého nej-větší-

básníka pozdě na nás

vzpomněli Poláci pak aspoS čá-

stečně Poláci Lvovští slavnosti

se vzdalují z národní na Rusy ne-

vraživosti Litujeme obého Dnes

je všeslovanská shoda nutná jako
sůl Proto vdechové obeslali slav-no- st

deputacemi(darem Praha po-

slala stříbrnou lipovou větev) i te-

legramy Však i krakovští Polá-
ci nelenili a prof Sokolovský
trefně v Krakově končil takto pří-pite- k

Puškinovi:

"Jménem solidárnosti národů

slovanských na poli nauky písem-
nictví poesie a umění jménem

přátelství jež pojilo dva veliké

básníky ruského a polského jmé-

nem vzájemnosti našich nejšle-chetnější- ch

citů spravedlnosti jed-

né a téže pro všechny jménem

nejvyšších ideálů lidských ' a toho

"slunce pravdy'' o němž pravil
básník že "nezná východu ani zá-

padu'' připíjím ruským přátelům
Adama Mickewiče" — A tím pří-

telem Mickewičovým byl — Puš-ki- n

U nás konaly se schůze českých
menšin v Liberci živnostenská v

Jičíně Svatoboru v Praze Slav-

ností matiční jsou ▼ Praze a v

předměstích v proudu slavnost

feriálních osad odbyla se v neděli

4 června na Žofínž Je a nás

tedy Živo O krisi vídenské se

nikomu ani nesní Aspoň k tako-

vému snění není chuti Vždyť
vůbec i chuť k jakékoli veřejné

práci mizí

Nlmučtt tufivci Jen dva obráz-

ky ale stačí pro illustraci smíru

po němž stále nahoře toužL

Němečtí zuřivci zmařili česká

divadelní představení v Děčíně

Divadelní společnost Frýbové po-

slední dobou za vedení artist ře-

ditele Usnule pořádá v poněmče-

ním území česká divadelní před-

stavení Dne 3 t m přibyla

f?olecnost do DíZína Ač pře-£x- a

cliaila k okresníma hejtman-Cx-i
crxiraesJ o hrách zamýlle-t- 'i

Ztot prcLUiil okresní
f_- -' t httú nedovtlije a

rymknntln
Bolestí hlavy
Ochrnulostl
Bolestí

na dále stoulit)

všem bolestem vfibec

Stroj "Pokrok Západu"
jest jedním s prvních kterýž
opravu tuto zavádí a sice ve

všech hlavních lůžkách sto

janu počtem třech jak viděti
je na vyobrazení jež výše po
dáváme Kolo setrvačné totiž
velké kolo při stroji připevně-
né o pravé nohy opatřeno jest
dvěvi kuličkovými lůžky z
nichž kaílé čítá patnáct ku-

liček Osa kolečka jež přenáší
sílu ze šlapadla na kolo se-

trvačné opatřena jest též
lůžkem kuličkovým obsahu-

jícím deset kuliček

Ti s našich čteuářů kte
ří potřebují šicí stroj mohou
býti Djištěnl když si objed
nají stroj "Pokrok Západu"
že obdrží stroj nejnovéjší a
nejdokonalejší soustavy s nej
novějšími a nejosvědčenějšf-n-i

zdokonaleními a to za ee
nu skoro jen Jedné třetiny

Západu
toho co stojí obyčejný stroj
prostřednictvím Jednatelů
koupený

Západu Osahá ITeb

gtojan licího itroje "Pokrok Západu" op&ttonáho kuličkami v lollikách
jak uintteno

A sice pozůstává toto v' tom že stroje "Pokrok Západu'
opatřeny jsou nyní

KULIČKOVÝMI O LOŽISKY
Ví naší čtenáři co to znamená? To znamená ještě mnohem větší lehkost

v chodu ačkoliv stroje "Pokrok Západu" již nyní šly zcela tiše a velmi lebce
tímto zařízením docíleno bude toho že půjdou ještě lehčeji nejlehčeji ze všech

Snad není zapotřeby našim čtenářům dlouho vysvětlovat! co znamenají
kuličková ložiska ale může býti že některým z našich čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení uvésti Každé kolečko se musí
točití na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncích spočívá v ložiskách
neboli lůžkách v nichž se točí Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich
tře se osa plnou svou délkou V minulých několika letí ch však zejména od

té doby kdy zavedeny byly bicykly u nichž především snadný chod w vyža-

duje zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nichž osy koleček se po

bybují vyloženy malým! kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lůžko v kte-

rém se osy pohybují a třou Tím ovšem tření uvedeno na tu nejmeuší míru a
zajištěn tak nejlehčí možný cbod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčil
se tak znamenitě u bicyklů že se jej chopili vyrabitelé polních strojů a vše-

obecně nyní botoví stroje pouze s kuličkovými a válečkovými lůžky Teď
došlo i na stroje šicí a zavádí se lůžka kuličková při nich totiž při osách
hlavního hnacího kola

Pozdrav! -- íca

LITERATURA

VKnihovní Americki vy ch ázej ící

vOmaze nákladem vydavatelstva
Pokroku Západu ukončen byl v

posledně vydaném čísle velmi

zajímavý román "Rocambolo"

jenž tvoří čtvrtou samostatnou
část románu "Nové tajnosti pa-

řížské'' V následujícím čísle

počne vycházeti v knihovně Ame-

rické pátý díl tohoto zajímavého
románu a sice pod názvem "Ro-cambo- la

ve vězení" Díl tento

jest úplně samostatný ačkoliv

jest to pokračování k ději přede-
šlému a vyniká velmi poutavým
dějem takže Čtenář nerad jen od-

kládá knihu jsa dychtiv sledovati

kapitolu za kapitolou dokud ne-

dozví se rozuzlení zajímavě sple-
titého děje Odporučujeme kra-

janům naším toto dílo ku přečtení
neboť četné charaktery v "Ro-cambo- lu

ve vězení" se vyskytující
jsou tak nakresleny že jistě upou-

tají plně mysl čtenářovu Objed-
návku možno učiniti pod adressou:
Knihovna Americká Omaha Neb

Jak léclti strhnutí

Minulý podzim strhnul jsem se v

levém boku při zápolení s těžkými
bednami Doktor Jehož jsem povolal
pravil s počátku ie jest to jen slabé
namoíení a budu brzo zdráv avšak
ono bylo čím dále tím hůře a doktor

pak pravil ie mám revnatism Bolejt
stále vzrůstala a já jsem sotva mohl do

práce Sel jsem do lékárny a lékárník
odporučil ml tkoalU Cbsmberlslna
Psin Balm Zkosí! jsem bo a půl jedné
60 centové láhvé mne úplně vyléčilo
Odporoučím jej nyní všem mým přá
tělům — F A Babock Erie Penn

Jest na prodej ve všech lékárnách

V žádné domácností by
neměla cbyběti "Pralská domácí

mast" Jest osvědčeným prostřed-
kem proti zapáleninám ranám

vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: Ivdt6ib5tí

Prafue Import Ca POB 353

New York Gty

Toto znamení je dobré

ve veškerém konání na vo-

dě i zemi ať je to při ku-

pování ať při prodeji
všecko jde dobře od místa

nemůže býti podveden a

vše co podniká bude míti

dobrý konec je také v ji-

ných věcech šťastný a ne-

může ničeho ztratit! je-- li

hoden milosti

Christus t in Nogues t Cbristus
Také čtyři ostatní cedulky jsou
opatřeny "záhadnými hluboko-myslnými- "

nápisy jako: Lafima-iu- s

Sego Daoseonam Milas
Daches S' Estes Aminoto Gar-fo- n

Jansisínnus Corson Sabaotb
Aranachasion Tmen Ton omis in

t Nollin genisa t Ristomosea Ty-

to nesmysly jsou patrně obcovací
řečí vclapuekem klerikálŮ Po-

žehnání Tobiášovo končí doslov-

ně: "Která iena tento dopis no-

sí o sebe té při porodu ničeho se

nemůže státi"
Trh na fary! Na Moravě dosud

fary rozdává — řezník! Případ
opravdu je zajímavý Jedná se o

faru kunovickou nejvýnosněji! aa
moravská SiovaiL Páter Kladky

Poklad a prtrm Itfek llclbottrofe "Pokrok
opatreafca kuiltkamL

Ceny strojů námi nabízených vzdor tomuto zdokooalenf sAstávajf nezmě-

něny 8troj "drop-bea- d cablnet" totii se spouštěcím šicím ústrojím čís 8
se třemi šoplíky po každé straně a Jedním uprostřed s kuličkovými ložisky!

stoji nyní Jako dříve 12800 stroj číslo 4 se dvěmi šuplíky po každé strsné
a Jedním uprostřed KS 00 a stroj číslo I s jedním šuplíkem po ksždé stráni
a Jedním uprostřed 124 00 Stroje s pevni posazeným šicím ostrojím jtoa o
dva dolary levnější Veeni této zahrnuto je Jii 1 předplatné na ěaaopis na rok

Zaruěojeme úplné uspokojeni a všem jimi by stroj v Jakémkoliv ohledu
bod v dokonalosti úblednostl práci aneb čemkoliv jiném nevyhovoval a se
nelíbil vrátí om penise nazpět kdyi as do to dnů přihlásí

Objednávky neebC dljou as laskavi pod Jed noduchou adresou:

Polarol:


