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Lživý tisk zprayodajný Maryška vyhrála Pavel půjde

do vězení ale prohrála přece pro-

hrála Pavlač na vždy V brzku

přestane nositi svůj vrkoček kte-

rý tak pěkně bázíval se jí dole po
sukních a nebude už hájiti dobré

staré právo děvuch

"Pavel musí sedět tak trestá

se jeho hřích" praví soudce

"Sedět!" praví matka Maryšči-

na "Co mám z toho? Mně se

ten nový paragraf nelíbí není do

brý Sedět! Kdyby si ji musil

vzít to by bylo dobré právo
ale —"

Ale Pavlovi vryl se ten posled-
ní pohled Zuzančin příliš ostře
do hlavy a zaslepil ho Pravil mu:
"Můžeš-li- " a to "múžeš-li- " zní

mu tak posměšně proti Maryšce
že nyní ještě více od ní se odvrací
a- - jako by připoután k Zuzance

mocí čarovnou zavrhuje Maryšku
a odpovídá: "Nechci ji!"
Zuzka vítězoslavně rozhlédne se

po síni a úsměv kterým podrobi-
la si svého Pavla jaksi se oživil

A pro ten úsměv Pavel jde raději
do vězení na týden pro ten úsměv

zradil oklamanou nevinnou děvu-ch- u

a vrhl se v náruč zovitce

sklidí na 8000 centů při tom je
letošní chmel těch nejlepších
vlastností at interesantní jest že

právě ony chmelnice vysázené
původní sazenicí pravého žatecké-

ho červeSáku poskytly zde větší

sklizně než na Žatecku a při tom

výtečné hodnoty
Halič Štýrsko a Horní Rakou-

sy docílí taktéž větší úrodu chme-

le za to ale Uhry a Sedmihrady
sklidí o něco méně než roku loň-

ského celková sklizeň těchto
zemí obnášeti bude 45000 centů
Rusko počítá na 60000 centů
Francie dosáhne 45000 centů

tedy jen o něco málo více než

roku loSského Belgie a Ho-

landsko nahradí sobě letošními

70000 centy neurodu minulého

roku Německu nebude chyběti
mnoho na 600000 centů z toho

připadne na Bavory 300000 cen-

tů Anglie dosáhne 540000 cen-

tů Amerika bude míti slušnou

sklizeS přes 560000 centů

Potřebujete dokonalý šicí stroj?

Když Jsme počali nabízet! čtenářům našim Sici stroje co prémie neměl!

jsme v úmyslu ani za cíl opatřovati jim stroje proto Jen že by byly levné

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

přihlíželi bylo vždy to aby dostalo se naším příznivcům a odběratelům

strojů za ceny tovární Nenabízeli jsme Jak činily snad někte

ré časopisy jiné stroje ntjlaolnějsi Kdybychom tak činit! chtěli mobil

bychom nabfzeti stroje za doplatek 110 00 až 115 Však nám jest tak dobře

známo Jako naSim čtenářům že není pravdivějšího přísloví nežli: "láce za

láci __ peníze darmo" Proto opatřovali Jsme čtenářům ne stroje nejlacinější

ale stroje dobří za ceny tak levné jak dobrá stroje mohou opatřovány býti
totiž 'ta ceny tovární hotovené v jedné z největších a nejspolehlivějšfch
továren v zemi

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

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

obvčejné jakéž se z pravidla prodávají za ceny skoro trojnásobné jednateli
místními Aniž jsou to stroje podle nějakých zastaralých a Již vyšlých pa-

tentů nýbrž stroje opatřené nejnovějštmi zařízeními a zdokonaleními To se

rozumí na stroji "Pokrok Západu" nejsou vfeehna zdokonaleni Vlach Jiných

strojů tak jako nenalenem 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 nejdokonalejšfm Továrna kteráž naše odběratele jimi zásobuje
jest nejen jednou z největších jak výše uvedeno nýbrž i jednou z nejpokroči-lejMc- h

kteráž stále opravy zavádí Jak známo před dvěmi lety mohli jsme
nabídnout! stroje se SDOuštěcím ústrojím kteréhož druhu stroje časopisy
z pravidla nenabízejí To bylo zdokonalení velké! Však nyní můžeme s potě

Pokrok
a s tak příznivým výsledkem pě-

stoval že jich na lovu veliké
množství se dostalo a že pak ni-

žádným způsobem nemohli býti z

rybníků vyhlazeni
V století XVI bylo mnoho

rybníků v Čechách založeno tak
že za císaře Rudolfa II sněm če-

ský zakázati musel další jich za-

kládání poněvadž ubývalo pořád
víc a více úrodné půdy a tím také

ubývalo polností rodících

V těch časech založeno bylo
mnoho rybníků na Třeboňsku od

pánů z Rožmberka jmenovitě za
vrchní správy regenta statků

rožmberských Jakuba Krčina z

Jelčan jako doposud král rybníků
českých Rožmberk a Svět na Kru-mlovs-

a Budějovicku na Par-

dubicku od pánů z PerŠtýna kde

prý jich bylo na 400 mezi nimiž

bylo 29 rybníků kaprových 22

potěrných a mnoho pustých
Bohatostí ryb vynikaly Oplatil

a Bobdančin '

Přečetnými na ryby bohatými
rybníky honosily se Poděbradsko
Chlumecko Rožďalovsko a Kopi-dlansk- o

'
'

Kapři psiničtí ze Šlikovska po-

žívají doposud dobrého jména
Se zakládáním rybníků zanášeli
se tak zvaní rybníčkáři lidé to
toulaví a nebezpeční kteří i lou-

peží i vražd se dopouštěli
S pořízením a vydržováním to-

lika nesčetných rybníků nastaly
ubohým poddaným na českých
panstvích rozmanité roboty rybni-
čně které pánům poskytovaly
četné kratochvíle hlavně při vel-

kých slavně konaných lovech
Nedá se popříti že mnoho lidí
mělo při těchto lovech obživy —

ale více jich bylo týráno

Nejslavnější býval lov na Rožm-

berku což se až podnes děje

Rybníky tyto byly velkým zdro-

jem příjmů pánům českým a zá-

roveň velikým spížníkem pro
kuchyS
Chudší zemané pronajímali své

rybníky bohatším k osazení a

když ryby vyrostly tak se o ně

dělili

Bych i spanilým čtenářkám

listů těchto se zavděčil podávám
několik ukázek jaké ryby a v jaké
úpravě přicházely na stůl pánů z

Rožmberka sídlem na Třeboni

Tak o pátcích a ve dnech post-
ních podávány byly k obědu' a)
veliký kapr v černé omáčce b)

kapr pečený neb zadělávaný šti-

ka prostřední na způsob polský
neb uherský štiká vařená se sla-

ninou neb žemličkou veliká štika

smažená a 7 až 8 okounů Na

konec podávány byly drobné rybi-

čky jako: pstruhy bryky mihu-

le mníky lipany a j v

K večeři podávány byly: pečený

studený kapr v paštiku zabalený

vychladlý kapr drobné říčné ryby
mihule ústřice a pod
Rovněž v bohatých klášteřích

uměli kuchaři výtečně ryby upra-
vovali kamž se často pozvali sami

chudší rytíři a zemané kde si na

předložených rybách náležitě po-

chutnávali

Rybníků z ohledů průmyslo-

vých značně ubylo — a tím také

ubylo na rybách tak že kdyby se

učený Balbín z hrobu probudil
nemálo by se podivil jak to nyní
smutně ve vodách českých s ryba-

mi vyhlíží

šením sdělit! o

novém a důležitém zdokonalení

bylo pěkné' věc jistá vždyf páni
se smáli a ona vyhrála

A tak objevila sé Maryška zase

před soudem A má tu už svého

advokáta a stojí tu nyní jako Ža-

lobnice TěŠÍ se z toho advokáta

ale tam hluboko v nitru srdce pře-

ce tomu jen nevěří Tehdy po-

nejprv byla mnohem mnohem ji

stějŠÍ a přece prohrála Advokát

jí sice pravil že na to našel para-

graf a vítězství teď že jisté Ale

což paragraf— Maryška je smutná

nevěří už těm paragrafům Škoda

c to staré dobré právo děvuch už

neplatí To bylo právo!
Předešle byla v právu a přece

prohrála A zdá se jí že prohrá-

la tehdy navždy Ztratilať srdce
Pavlovo a to prohra nejhorŠÍ A

sám Pántůb ví zda ten nový pa-

ragraf s advokátem jí pomohou k

srdci ztracenému

Jak vřele Pavel ji celoval jak
horoucně ji tisknul k srdci! Když

pak jí slíbil že si ji vezme za že-

nu tu stavěla si v mysli krásné

zámky o budoucím spokojeném
manželství a v lásky zanícení za-

pomněla se Vždyť ho tak mi-

lovala!

A všechno to zde u soudu jí ny-
ní Pavel do OČÍ zapírá Všechno

zapírá ani by člověk nevěřil že

lze tak hrozně lháti On který
jí sliboval hory doly on který jí
zničil veškeren pokoj duše a který
má na svědomí že snad v brzku
lidé budou jí pohrdati jako pohr-

dají Zuzkou on nechce vědět o

ničem

Svědkův Maryška nemá jen
Pánbůh to ví A Pánaboha volá

nyní za svědka Přísahá Pozvedla

před černým křížem a dvěma ho-

řícími svícemi pravou rukusoudce

vyvýšil jí tři prsty a nyní volá

Boha za svědka že pravdu mluví

A potom praví kdyby Pavel nebyl

jí slíbil manželství že by se neby-

la zapomněla že před tím by-

la pořádnou děvuchou a nyní
ta hanba!

Čepeček bude musit na hlavu

položit! a přece nebude míti chlo-p- a

Ta hanba býti zovitkou!

Maryška hořce pláče a dojímá
všechny přítomné I sám soudce

táže se jí: "Odpustila byste mu

kayby si vás vzal?"
Se sklopeným zrakem odpoví-

dá: "Chci" a plačíc dodává:

'"Vždyť jsem jen jeho kochala ji-

ného jsem ani nepoznala!"
"Taká ladná děvuška" praví

soudce" "podívejte se jen na ni

Pavlet Učinil jste ji nešťastnou
Miloval jste ji a ona vás dosud

miluje Chcete si ji vzíti?"

Pavel na soudce ani nepohlédne
a neodpovídá

"Neslyšel jste? Odpovězte —"

"Nechci" konečně odpovídá
Pavel rozhodni Toto chladné!

slovo projelo všechny přítomné

"Překvapil jste se málo jste to
uvážil Počkáme trochu Je to

důležité slovo ve vašem Životě

Rozmyslete si to "

"Nechci ji" odpovídá rychle a

rozhodně Pavel

Soudce vyvolá Zuzku Vyšší to

postava než Maryščina Útlé tílko

jemný obličej Kolem rtíků po-

hrává jí hrdý úsměv Tmavé
modré ohnivé oči lesknou se ví-

tězně Je sobi jisti Jako by

byla slyšela to rozhodné Pavlovo

"nechci" A těm ohnivým očím

propadl Pavel a pro ten úsměv

zapomněl na všechny sliby které
činil ubohé Maryšce!

A nad svobodnýma očima po-

krývá hlavu čepeček znamení

hanby ale ten úsměv její pohrdá
hanou ten úsměv opanoval
Pavla pokořil Maryškuten úsměv

to ona "čárovnica" které neodo-

lají mládenci a pro který zapome-

nou na vše co bylo a co býti mě-

lo na všecky svaté závazky a pří-Sib-y

Soudce snaží se obměkčiti zo-vitk- u

mluví jík srdci a chce v ní
vzbuďiti soustrast k ubohé okla-

mané dívce "Odstupte od něho
nechte ho Maryšce nečiňte ji ne-

šťastnou "—

A s tím hrdým úsměvem Zuzka

odpovídá: "Ji o něho nestojím
Nechť si ji vezme chce-l- i' A

očí její a ten úsměv praví: "Pravá
hračkal O jednoho muže! Najdu
a pokořím si ješti bláznů dost a

dosti"
A znova po přestávce opakuje:

"já o nibo nestojím nedržím ho
neciť si ji vezme jeť ona mladší
a pěknější" A při tich slo-

vech změřila ho ostře ale přece
jenom zběžni Za více jí snad on

nestojí A pohled ten vyzývavý

pravil Pavlovi srozumitelně: Sly-

šel jsi jsi svoboden vezmi si jí—

mfilel-l-i

"Ona o vás nestojí" praví
soudce "ona si aajde jiného po-

dejte své roky llaryice a ona ráda

viď oiutL"

V minulých dnech kdy ještě

Fbylo odbýváno přelíčeni remešské

: zmínili jsme se v telegrafických
: zprávách o svědku jehož zpravo-dajn- á

kancelář označovala pod

fjménem Cernuschi Svědek tento
--chtěl podati soudnímu tribunálu
některá svědectví jež právě ne-zně- la

ve prospěch obžalovaného

Ilcapitána Dreyfusa a proto ozna-

mován byl zpravodaji kteří z Re-ktme- še

zprávy do světa zasýlali

j jako Člověk důvěry nehodný
a zároveS šílený Na

důkaz toho uváděno bylo se stra-m- y

těchto zpravodajů Že když

promrhal svoje jmění odebral se

do Ameriky kde vyživoval se v

núzných restauracích mytím stol-mi- h

o náčiní Jiná zpráva o tomto

t muži zněla že jest synem srbské-- i

ho milionáře a opět jiná zpráva
dl že s komtesou Serurierovou

vnučkou maršálka z napoleon-

ských válek již pojal za manžel-ik- u

obdržel pouze 67000 franků

'věna Tyto nesrovnalosti spoje-enéh- o

tisku ovšem nevzbudily
mnoho důvěry v hodnověrnost

zpráv z Remeše docházejících

Aby čtenáři naši mohli si uči-tni- ti

správný posudek o prolhano--s- ti

spojeného tisku jenž jsa v

rukou židů hlásal do světa zprá-

vy o soudním přelíčení výhradně
v tom smyslu aby vzbuzena byla

tsympatie pro Dreyfusa uvedeme

některé hodnověrné zprávy o tom-t- o

Cernuschi-- m jejž by byli zpra-

vodajové rádi prohlásili za blbce

Otec Cernuschi-h- o byl v roce

1848 českým studentem a súčast-oi- l

se tehdy revoluce Jméno

jeho bylo Hudeček Po" té však

vstoupil do vojska a byl v něko-

lika bitvách dosáhl hodnosti a

a byl povýšen do stavu

šlechtického Byl rodák z obce

Černuce u Velvar proto psal se

Hudeček šlechtic z Černuce Ože-ai- il

se v Uhřích kde byl posád-io- u

se šlechtičnou ktsrá pochá-

zela ze Srbska a ku stáří se stala

íchoromyslnou a vydávala se za
--srbskou královnu Měli syna
IDugena který se narodil v Budě-

jovicích Vstoupil do kadetky a

stal se důstojníkem při dragoun--ské- m

pluku v Klatovech Dlouho

však při vojsku nebyl a vyprávělo
se že musel z Rakouska ujeti
odebral prý se dp Srbska a po té

Jo Francie kde doposud žije
Otec jeho též se stal jako matka

choromyslným odjel ale za synem
io Francie kde i zemřel Dopo-

sud žije bratr pana Hudečka
Šlechtic z Černuce st Antonín

který jest nájemcem dvora v

Sukdole u Kosové Hory a sestra

jeho Marie provdaná v Praze
Starší pan Hudeček byl upřímný
' Čech syn jeho však ani dobře
-- řesky neuměl žije ve Francií již
asi čtyři roky
Jak vidno zpráva tato z hod-

nověrných úst českých znějící z

úst muže jenž osobně Černucké-h- o

znal jest poněkud jiná než

informace zpravodajů německých
-- a židovských Jiná osobnost jež
znala Černuckého z dob jeho po-

zbytu v Podřípsku tvrdí že Hu-

deček z černuckých hlásil se jako

voják vždy k národnosti české

což bylo příčinou že německé

Jrruhy rozšiřovaly o něm zprávy
lživé a ponižující

Ukázka tato přesvědčí zajisté

jednohokaidého že zprávy né

zpravodaji americkým ča-

sopisům byly překroucené a

opravené tak aby získána byla

sympatie muži jenž svým vyzná-

ním náboženským náleží do jejich
echul

Letošní úroda chmele

Pěstováním chmele zanáší se

mnohé země evropské a částečně

mnohé státy tevero-americ- ké a

kanadské provincie avšak žádná
země nevyniká tak hojnou úrodou
— uvážíme-- li poměr rozlohy z-
eni — a jakostí vypěstovaného

- chmele jako země česká jež jest
nejpožehnanější ze všech důleži-

tých zemí chmelařských Letos

jest úroda chmele v Čechách

zvláště bohatá neboť sklizený
chmel vážit bude více než 300000
centů z čehož připadá pouze na

Jatecko a Rakovnicko 125000
centů

Ulsto Žatec jeboi chmelnice

částečně krupobitím ntrpžly bude

snad co do sklizni překonáno
5bd KnUevlí a Rakovníka která

samotni přes 4000 centů chmele

tiUIÍ Chmel al do posledních

íiS tilizený pokud byl vyzrálý

Í~zX rUlsf tírvy krásná úplni

t ~ri iZzZzal bchtlf aa la---

I rrrU i tciim liSstf
"jL:r-r-% 11 tt

Stojan licího itroje "Pokrok Západu" opatřeného kuličkami t loilakicb
Jak oun&íeno

0 rybách českých vod

Řeky a rybníky české slynuly v

starších dobách velikým bohat-

stvím přerozmanitých ryb neboť

byly podstatnou částí kuchyně a

to jak královské českých velmo-

žů tak i bohatých klášterů — jme-

novitě v době postů
Z příčin těchto věnována byla

veliká pozornost chovu ryb o

čemž jest důkazem zevrubný se-

znam ryb který zanechal nám

věhlasný učenec a spisovatel če-

ský jezovita Bohuslav Balbín

Za doby jeho v XVII století

žilo prý ve vodách českých přes
osmdesát druhů ryb které Balbín

rozdělil na dva druhy a sice na

ryby které ve vodách českých se

rodily a na ryby které k nám do

Čech z moře přicházely
K rybám které ve vodách če-

ských se rodily jmenovitě v poto-

cích a říčkách horských a z těchto

pak do velikých řek českých
zvláště ale do Labe a do Vltavy

vybočovaly počítá Balbín: pstru-
ha mníka lipana ježdika úhoře

hříza hlaváče rybičku hořkou

střeličku pískoře lína čili ševce a

pstruha lososového

Z moře přicházely a přicházejí

doposud: losos jeseter sumec a

okatice kterou však Balbín jme-

noval nejnok Tuto jmenované

ryby byly nejvíce známy rybářům

labským okolo Litoměřic a Měl-

níka

Však časem zabloudily ještě

jiné ryby mořské do vod českých

po kterých rybáři čeští slídili ale

často na prázdno na lov si vyjíž-

děli O lososech poznamenal
Balbín následovně: "Roku 1432
oblevilo se náhle u Králového

Hradce také množství lososů že

řečiště labské bylo tak přeplněno
že se jedni pro druhé nemohli ani

hýbatl Měšťané hradečtí a lid

kteří podle řeky bydleli sekerami

opatřeni jsouce o překot na lov

se sbíhali a kořisť zabitou na

břeh vytahovali"
Na rybím trhu v Praze nesměl

v tom čase nikdo si koupiti celého

lososa ale jen čásť Jaké vážno-
sti losos požíval jest důkazem

dopis krále Ferdinanda I kterým
žádal litoměřické rybáře roku

1546 z Řezná aby mu poslali ně-

kolik "dobrých lososů čerstvých a

nezkažených že bude vdávati

jednu ze svých dcer

Roku 1549 poslal týž panovník
list měšťanům ve Vysokém Mýtě
že nesmějí loviti ani pstruhů ani

lipanů v říčkách okolo města po-

něvadž pro zvůli Naši sluší těch

pstruhů ph ehovávati

Jaké veliké množsiví ryb v če-

ských vodách v 16 století bývalo
jde z toho na jevo že obyvatelstvo
horské v poříčí Labe i Vltavy po

celý rok Živilo se pstruhy a lipa-

ny jedinou to stravou masitou

Roku 161 5 poslala královská

komora do Trutnova list aby mě-

sto na korunování paní Anny
římské císařovny na království

české přivezlo tolik pstruhů lípa
nů a Štik Živých kolik mohou le
jim ten dar časem milostivi vzpo-

mene

Dále zaznamenal Balbín že v

Labi lijí ješti tyto ryby: hlaváč

labský Štika kapr okoun parma
mřefi jesefi tloušf lín červený
bělice karas kaprovitý mihule

okatice sekavce a ovesničky

Všecky tuto nvedené druhy ryb

přinášeny byly na trhy kde šly
dobře na odbyt
Však nejen ▼ řekách ale i v

rybnících chováno mnoho dobrých
a chutných ryb
Tak pOe Balbín U přítel jeho

psa liartin z Parádisa mnoho !1

po rrJi tjWrUh rociiJ

A sice pozůstává toto v tom že strde "Pokrok Západu''
opatřeny jsou uyní

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
í mto zařízením docíleno bude toho že půjdou ještě lehčeji nejlehčeji ze všech

Snad není zapotřeby našim čtenářim dlouho vysvětlovat! co znamenají
kuličková ložiska ale může býti že některým c našich čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětleni uvésil Každé kolečko se musí

toČiti oa nápravce neboli ose Tato osa na obou koncích spočívá v ložiskách

neboli lůžkách v nichž se točf Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich

tře se osa plnoú svou délkou V minulých několika letech však zejména od

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

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

hybujf vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoři vlastně lůžko v kte-

rém se osy pohybuji a třou Tím ovšem třeni uvedeno oa tu tiejmeuií míru a

zajištěn tak nejlehčí možný ebod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčil

se tak znamenitě u bicyklů ie se jej cbofitl vyrabitelé polních strojů a vše
obecně nyní hotovi stroje pouze s kuličkovým! a válečkovými lůžky Teď
došlo i ns stroje šicí a zavádí se lůžka kuličková pH nich totiž při osách
hlavního hnacího kola

Stroj "Pokrok Západu"
jest jedním s prvních kterýž
opravu tuto zavádí a sice ve
všech hlavních lůžkách sto

janu počtem třech jak vidětl

je na vyobrazení Jež výie po-

dáváme Kolo setrvačné totiž
velké kolo při stroji připevně-
né n pravé nohy opatřeno jest
dvě ar! kuličkovými lůiky s
nichž kažíé čitá patnáct ku-

liček Osa kolečka jež přenáší
silu se šlapadla na kolo se
trvačné opatřena Jest též
lůžkem kuličkovým obsahu-jlei- m

deset kuliček

TI s našich čteuářů kte
ří potřebují licí stroj mohou

býti ujištěni když si objed

nají stroj "Pokrok Západu"
že obdrží stroj nejnovíjši a
nejdokooalejši soustavy s

a nejosvědčeněji!-m- l

zdokonaleními a to ta ce-

na skoro jen Jedné třetiny
toho co 'stojí obyčejný stroj

Zapadl prostřednictvím Jednatelů
koupený

Staré dobré právo dívčí

- Od dra řr Blamy --

II

Boj 0 mule

Boj o vrkoč skončen ale děvu-ch- y

ješti nedobojovaly Každá

strana utrpěla ztrátu Zuzka po-

zbyla vrkoče Maryška ho dobyla
ale což mi z vrkoče když ztratila

galána kterého tak milovala jak
Zuzka ani nikdy milovati nedove-

de A ten nevěrník přilnul nyní

ješti více k Zuzce a ani toho ne-

dbá že Zuzka chodí v čepečku

jako zovíika Jako by byl pozbyl
rozumo Maryšky si ani nevšímá
už k ní ani nechodí potká-l- i ji

jako by ji ani neviděL
Tak ho očarovala ta "čárovni-ca- "

Ale Maryška nepozbývl na-

děje všdyf všechny děvuchy i

babky ▼ celé dědině jsou s ní a

nenividějí Zuzka Zuzka Pavla

nedostane dostati nesmi Tof
úsudek skoro celé didiny Pavel

musí vrátiti se k Maryšce musí

vždyť to ani jinak býti nemůže
A aby Maryška nepochodila jako

při prvním bojí vezme si na to

advokáta tak ostrého le sou-

sedka která ho měla před piti
lety pořád o nim jeltl vypravuje
jak pCknl mlavil Sousedka torno

sice tehdy acrocwa&a čo tam

slavil tjla ta tlatcW ale la to

Poklad aa prtřoi IU~k KcIboMraJ "Pokrok
opaltoaých kmKkaaL

Ceny strojů námi nabízených vzdor tomuto zdokonalení sůstivajf nezni
olny Stroj "drop-bea- d eabinet" totiž se spouštěcím iicim ústrojím čta 5

se třemi iupltky po každé straoi a Jedním uprostřed s kuličkovými ložisky

tojtuynl jako dHve tMOO stroj číslo 4 se dvěmi šuplíky po každé stráni
a Jedním uprostřed KS 00 a stroj čdlo I s Jedním iupllkeea po každé struně
a jedním uprostřed 124 00 Stroie s pevni potaženým licím ústrojím jsou o

dva dolary levnější Veeni této sáhnuto Je Již I předplatná na časopis aa rok

Zaručujeme úplni uspokojeni a všem jimi by stroj v Jakémkoliv ohledu
buď v dokonalosti úblednosti Brad aneb iesskoliv jioésa ovyaovoval a aa
nelíbu vritiase penise nazpět když m doMdoft přihlásí

Objednávky nechC tijon aa laakavi pod Jednoducho adrteoe:

P&ro!x Zipodu Osahat Neb


