
Pokrok 2íAfadu
vinností Boerů oranžkých pokudOstrv v Heleny — V James-town- u

na ostrově sv Heleny při-

stála dopravní loď Bavaria s 1099
zajatými Boery Přístav jest pře

ních letech 0 výstavy okresní pra-

malý zájem se jevil

— V Beátrice zavřeny byly v

úterý všechny tamní hostince po-

prvé to ve dvaceti letech Stalo
se tak následkem toho poněvadž
městskou radou dosud žádné li-

cence povoleny nebyly Příští
schůze rady

7
odbývá se teprve v

úterý a proto hostince po celý
týden zavřeny býti musí

— V York odkázána byla ve

středu krajskému soudu pí Mar-

garet Frostová kteráž obviněna

Éite dokonaly šicí stroj?
MftZeme právem řfcl že Sici stroje "Pokrok Zitpadu" která Jsme po mfnulýcAa-- i

6 neb 7 rokft rmMui odličratclfim nabízeli Jmou dokonuíejftlml nežli stroje bfc I

ceno kterémkoliv linVm časopisem íeekým Každý rok utvrzuje rAt vtomtapfo i

ívédčenf neboť skoliv cír J Pokrok Ziípadu nabízíme na ckouftku na 80dů m
komu by se nelíbil v lakémtollv ohledu tomu vnUfme peníze ipét a pfijmeuw
Btrol od nžho po zkoušce takové přece fsud nepřibliíou se nikdo jeni by byt
chtěl stroj vrfttiti To Jest dostatef nýin důkazem že řičí Bircj "Pokrok Západu1"
Jsou nejdokonalej&ími tak dokonnlvmi Juk vfibec které stroje Q 'sti mfiže

Až posud prodávali jsme prodáváme a oviSem prodávat! bude i e stroje oby-
čejným Zftí'fzer)m při kterémž svrSck totiž Část obsahující hlavni pracujte! řánt
Btrojo připevněn jest na plo$e stolku nehybné YAalc móda vyžádala si též směna) :

ve stavbě sicích strojů V nejlepších domácnostech chtějí míti nyní stroj pří
kterýchž svršek čili část obsahující celé pracující ústrojí stroje spoaítf se po s

plochu stolku Šicího a na místě obyřejnó bedničky kterouž se pracující íást při
obyčejných strojích přikrývá přiklopí e strni pouze deskou na pantech jrřř-no- u

tok že tvoří šicí stroj když Jest po pri1cí uzavřený rorný stolek jakiJli tl
Jest aa siroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy sicích strojů nazývá se

Drop-Hea- d Cabinct

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafická

Cechy — Přičiněním drá Ed

Grégra dostal se na svobodu hrabě

'August Koller jejž dal do blázin

ce bratr jeho aby zmocniti se

mohl jeho části dědictví

Rakousko- - Uhersko — Sněmovna

vídenská zasedne 8 května Mla-doče- ši

chystají obstrukcí — Praví
se Že cfsař dal svolení ke sfiatku

Františka Ferdinanda s hraběnkou

Chotkovou — Reichswehr praví
že císař rakouský při návStěvě
Berlína navrhne společné zakro-

čení ve válce jiho-africk- é Deut

Zeitung považuje zakročení Evro-

py za bezvýsledné a soudí že jedi-

ně Spojené Státy jsou mocí která

zakročili by mohla — Michael

Munkaczy známý maďarský malíř

zemřel v Donou dne i května v

ústavu choromyslných Michael

Munkaczy byl původu slováckého

a narodil se roku 1846 Učil se

truhlářství a později teprvé obje-

veno u něho nadání k malířství

Jméno získal si obrazem: "Po-

slední den odsouzencův' Nejzná-mějš- í

obrazy jeho jsou: Milton

diktující Ztracený ráj svým dce-

rám (1878) Kristus před Pilátem

(1883) Kristus na Kalvárii (1884)
a Pnsledoí okamžiky Mozartovy
V poslední době stížen byl choro-

bou a duch jeho byl zatemněn

tak že musil býti dán do ústavu v

Bonnu v Německu kdež také ze-

mřel

Nlmecko — Bavorský král Otto

líHsrííCTEraMfr

:

DROP HKAD CABISET CÍS 4

Jelikož pečujeme vždy o to aby naším čtenářům a odběratelům dostalo aw~
7Ždy to nejlepší a nejnovější proto s potěšením sdělujeme že jsme učinili ope-tře- ní

takové abychom mohli šici stroje tohoto druhu naším odběratelům petif—
Xvati a sice za cenu až úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské

Drop-hea- d cabinet stroje prodávány jsou jednateli za $65 hotově aneb n t3S"i
na splátku My obstaráme naším předplatitelům "drop-hea- cabineť' stroj Pokroku
Západu se zaručením úplné spokojenosti a vrácením peněz do třiceti dnft kdjri~
by se nelibil jak následuje:

Stroj Drop-hea- d Cabinet Pokrok Západu čís 5 s třemi

šuplíky po každé straně a jedním uprostřed $2áJ

Tentýž stroj lis 4 s 2 šuplíky po každé straně a jedním

uprostřed jak viděti jest na vyobrazení — $2SjC3?

Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé straně
— — $24X3

nrodávati budeme též nadále Uke i
minulá léta odběratelům nalira k ejlelt
stroj "Pokrok Západu" jak viděti jeatw
následující ceny: t

Stroj "Pokrok Západu" ěTst&
s 8 šuplíky po každá stráni
a jedDÍm uprostřed --©U'

Tentýž stroj cis i s Z supi-l-

ky po každé straně a jed—
DÍm dlouhým uprostřed jakr:
viděti na vedlejším ▼jodt- -
zení

Tentýž stroj čís 8 s jedním
Šuplíkem po každé stranS "

a jeduím uprostřed

VSecbny tyto stroje jsou téia

a jedním uprostřed —
Ovšem že mimo "dron-hea- d cabinet"

stroje obyčejné soustavy jakéž jsme po
úplné spokojenosti obstarávali a ice

vyobrazení následujícím prodáváme za

ťiílIIUiiiiHill!ííí?m

"niai- niT--
mm

—

Slcí stroj "Pokrok Západu" 4

nebude od transvaalských dána

záruka že se o obranu Kroonstadu

postarají V druhém dopisu píše

president Kruger veliteli boerské-m-

u Fourtcen Strcams že mu

nemůže poslati žádné posily ale

doufá že v brzku bude se strany

evropských států ve válce jiho-

africké zakročeno
V Lourtnzo Marquez bylo z

francouzského parníku Coratelles

vysazeno 12 Boerů jež parník ten

na otevřeném moři nalezl Byli
to uprchlíci ze zajetí anglického v

Simonstownu kteří se v malé
lodici zaopatřené malým množ-

stvím potravy vydali na moře aby
ze zajetí vyvázli

Z Capetownu se oznamuje že

tam byl zastřelen jeden ze zaja-

tých Boerů anglickou stráží Je
to příbuzný generála Cronje a

zastřelen byl proto že vyšel ?a

hranice tábora v němž zajatí

ubytováni jsou a na vyzvání stráže
se nechtěl vrátiti

Angličané postoupili ve třech

kolonách k Brandfortu a zmocnili
se města bez boje Jízda postou-

pila k Isabelfonteinu 28 mil se-

verně od Tabanču a takto operuje

50000 mužů Robertsovy armády
podél dráhy k Pretorii vedoucí v

šířce asi 50 mil Sbor Boerů asi

4000 mužů čítající operuje však
dosud v okolí Tabanču a dle všeho

chtějí Angličané tomuto komandu
cestu na sever zaraeziti

NEBRASKA

— VGreen Valley Holt Co

ustanoven v úterý poštmistrem

krajan Jan Matějka

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— Státní liga republikánských
klubů odbývati bude výroční sjezd
svůj dne 23 června v Lincoln

— U Bertrand nalezena byla
ve stáji mrtvola farmera Johna A

Malma a jak zjištěno spůsobena
byla smrt alkoholismem

— V Hebron spáchal ve středu
v noci samovraždu oběšením T
W Maul a sice dohnán prý byl
k činu tomu nevěrou manželky
své

— U Alliance spolklo v pondělí
I5měsíční děcko dobytkáře Johna
Bignella celý peanut kterýž as v

prúdušnici mu uvíznul takže smrt
záhy na to následovala

— V okresu Dadge vtěleno bylo
za minulý měsíc dle zprávy listov-

ního do kněh pozemkových 16

mortgičů v úhrnném obnosu

£25005 a vymazáno jich bylo z

kněh 24 v obnosu i3331412
— Ve Wymore seprali se v úte-

rý na ulici tamní redaktor Dodds
s C P Philbrickem řiditelem

jižní divise burlingtonské dráhy a
oba pořádně oči si načernili Pří-

činou rvačky byl spor osobní

— Starý a oblíbený dosavadní
lékárník v Prague Nebraska pan
Antonín Mašinda stěhuje se v

těchto dnech do Butte Nebraska
kdež lékárnu si otevře Přejeme
mu v novém jeho bydlišti mnoho
zdaru

— Jestli potřebujete dobrý va-za- č

aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V j Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-

lečnost Deering Harvester Co tf

— Na Ponca jednatelně byl

oznámeno v hádce v opilosti
vzniklé rudocb Bird Head míšen
cem Ilarry A Larawithem kterýž
na to rodičům zavražděného se

vydal Otec zavražděného pak
Larawitha postřelil a několikráte

sekyrou do hlavy seknul

— V Plattsmouth zatknul v úte-

rý šerif co osobu podezřelou jisté-
ho Williama Hamiltona u něhož
mimo revolveru 6 zlatých prstenů
a 7 zlatých řetízků nalezeno Po-

zději zjištěno že věci ty ukradeny
ve Wahoo kamž do vězení také
odvezen

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče Šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Z Fremont oznámeno ve

středu že okresní společnost ho-

spodářská kteráž v Činnosti téměř
po 25 roků byla a a úspěchem
okresní výstavy hospodářské pořá-
dala rozhodla ae rozejiti a to ná-

sledkem toho poněvadž v posled

plněn zásobami všeho druhu po-

něvadž jsou dopravné prostředky
velice nedostatečné Zajatí Boe-rov- é

se prý nalézají v dobrém
stavu a budou z lodě vysazeni
jakmile budou přístaviště poněkud
vyprázdněna'

Niiotemt — Vyslancové jiho-

afrických republik se rozloučili 2

května s ministry vlády nizozem-

ské á odebrali se do Rotterdamu
odkud vyplenili do Spoj Států
Na Železničním nádraží se shro-

máždilo vtliké množství lidu kte-

rý se nadšeně loučil s vyrlanci
Boerů Holandské národní písně
byly tu zpívány a vyslancům po
dána stříbrná palma co odznak
míru Vyslancové tu pronesli
krátké řeči v nichž se vyslovili
že chtčjí lid americký bez ohledu
na strany politické povzbuditi k

tomu aby se zasadil o zakončení
vražedného toho boje — Město
Amsterdam je bez časopisů Ma

jitelé' tiskáren a vydavatelé Časo

pisů zavřeli své závody když v

jednom z nich vyšli tiskaři na
stávku

Válka jibo-afric- ká

V okolí Thabanču se bojuje
stále jsou to však jen boje malé-

ho významu Při jedné takové
srážce se podařilo Boerům zmoc-ni- ti

se zásobních vozů generála
Dicksona Napadeným Angliča
nům přišla posila ale té se již ne-

podařilo kořist Boerům vyrvati
Boerové provozují stále svoji tak-

tiku útočnou napadajíce slabé

voje anglické nebo zadní stráže

Aby tomu zabránil zřizuje generál
Roberts dlouhou řadu stráží od
hranic východních Svobodného St
Oranže až k západním aby takto
přerušil časté vpády Boerů do

jižních částí státu Nyní usiluje
všemožně o vypuzení Boerů z

okolí Thabanču kdež se bojuje
stále '

Generál Hamilton se svojí divi-s- í
se chtěl dostati na sever od

Thabanču a svedl tu krutý boj s

Boery na všech návrších dobře
opevněnými Po boji celý den na
1 května trvajícím se mu konečně

podařilo zmocnili se místa Hout-ne- y

kde se nalézá stanice dráhy
vedoucí z Thabanču do Bloemfon-tein- u

Boerové ustupují k Lady-brand- u

generál Botha pak byl u

Winburgu značně sesílen a tu se
očekává kdesi mezi městy těmi
bitva větších rozměrů

Angličtí zpravodajové opět tvr
dí že postup vojsk Robertsových
na sever již do opravdy započne
Veškeré přípravy jsou již k tomu

učiněny a vojsko anglické od Kim-berl- ey

Bloemfonteinu i Lady-smith- u

se hne zároveň směrem k

Pretorii Kterými cestami se bu-

dou tyto tři armády ubírati není
známo ale Angličané prý jsou

jistí že v 6 týdnech bude Vojenské
tažení na Pretorii ukončeno
Z Mafekingu nedocházejí žádné

zprávy poslední sahají do 11

dubna a líčejí útok Boerů na mě-

sto kterýž ale odražen byl Po-

sádka a obyvatelstvo se živí voly
jichž bylo používáno k tahu Do
města přiletělo veliké hejno koby-
lek jichž bylo množství nachytá
no za potravu domorodcům
Z Pretoríe došla zpráva že

všichni angličtí poddanf byli z

města vypovězeni Obyvatelstvo
domácí na to naléhalo a president
Kruger musel nátlaku povoliti V

Pretorii a okolí jakož i ve zlato-

nosném okrsku Witwatersrand od

2 května nesmí se zdržovati žádný
t poddaných anglických leč bylo-- li

tsu k tomu zvláštní povolení
udČUao
Z Lourenzo Marquez oznamuje

anglický zpravodaj že tam složil

francouzský parník 10000 pytlů
kávy a 1000 pytlů cukru pro Boe-

ry a další 4 parníky se očekávají
se zásobami Z toho se soudí že

se Boerové zásobují ještě na dlou-

hou válku
Kolem Leydenburgu zřizují se

opevnění a zásobují je potravina-
mi Panuje tedy domněnka že

se Boerové chtčjí uchýliti do hor-

naté severovýchodní části Trans-vaal- u

kdyby u Pretorie měli býti

poraženi
Dopisovatel londýnských Times

telegrafuje z Bloemfonteinu že

Angličané se zmocnili důležitých
dvou dopisů V jednom si pres

Steyn stěžuje gen Bothaovi na
nedostatečné bájení Kroonstadu a

na plenění zásob Boerů oranž-skýc- b

čímž prý se množí jen ne-

vůle mezí obyvatelstvem obou
zemí Steyn nechce bráti na ae

zodpovědaost ca věrné plnění po

stavy a téhož dokonalého se-

staven Rozdíl v eenS řirib:
pouze a jedině jen počet saac_
líků Stroje dodáváme kaď m- -

je z otrávení svého manžela Zlo-

činu toho dopustila prý se k vůli
tomu poněvadž nedovolený po-

měr s jiným mužem udržovala a

mimo toho částky $3000 na kte
rouž manžel její byl pojištěn zmoc- -

niti se chtěla
— Státním popuiistickýni vý-

borem vydána v úterý proklamace
kterouž konvence státní do Lin-

coln na středu n července svo-

lávána jest Delegátů zasedati
bude v konvenci této celkem

1029 Téhož dne vydáno podob
né provolání státním výborem
stříbrařských republikánů jejichž
konvence v týž čas a v témž místě

odbývati se bude

— Ve státní konvenci republi
kánské zasedalo tentokráte deset

českých delegáti a sice byli to: J
Matoušek z Butler County J M

Mundil a F J Hrubecký z Colfax
Go L J Roubínek zDodgeCo
F W Bandhauer a K W Bartoš
z Douglas Co Frank Rejcha z

Lancaster Co J J Langer a J
W Shabata ze Salině Co a Josef
Janovec ze Saunders Co

— Do Fremont dovezen byl v

úterý šerifem z Green Bay Wis

bývalý pokladník okresní Henry
Ilaedfalker kterýž v roce 1896

peníze okresní a Školní zpronevě-
řil a beze stopy zmizel Po celý
ten čas zdržoval se v Green Bay
kdež rybářský obchod si zařídil a

zárovefl í znova se oženil aniž by
si od prvé manželky své v Dodge
bydlící rozvod vzal

— Ve Wymore prohlášena v

úterý stávka tamními vězni kteří

opravou ulic zaměstnáni byli Jsou
to po většině samí tuláci jimž
ovšem práce nevoní a tak raději ve
vězení povalovati se chtěli Byli
dopraveni zpět do vězení a mayo-re- m

nařízeno by držáni byli o

chlebě a vodě tak dlouho dokud

smýšlení své nezmění a pracovati
volnými nebudou

— U Columbus přišel k vážné-

mu úrazu konduktor U P dráhy
Harry Hopkins Týž nalézal se

y kabuse a když pojednou silný
náraz pocítil soudil že srážka se

stala a proto oknem vyskočil při
čemž těžce poraněn byl Srážka

to sice byla místo však s vlakem

pouze jen s dresinou kteráž po
svahu z místa kdež dělníci opra-
vou tratě zaměstnáni byli proti
vlaku se přihnala

mun tniinnitinnn
I ZKUSILI J

f LUriG BALSAM?

Jeat to výborn lík pnti

t kašli a nastuzení 4

pik kalil Mrtaralémn pfl nimi Ť
ÍetIíIU niieho k uleveni ttuně it I

utoidciu oibdd v ouwqb ub entcaaie j
]ej TjLecuym neobsahuje opium

Chce by každý to vědět

I DoYolte mi Kel fe po ryolltl
AUen'1 Lun alaáma proti ailnému

Íiahri prfidulek b Jeem TjMéíun Po-- T
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BURRILLH DAVIS Ufayette R I i

Zasloužená chvála

I A J Coibosi Sřq (Aaloria ni) r

§ ttaliur Someraet Heroldu pile: "Moha 4
odporoví H A!!?s'S Lsss gnlum cn tes Ť

JL BeJlepM lek proU kalil a naatoaenlnim" J
+ AJHarTUCoLt4JCloclnitlO 4

I Cena 25 a 50c a $100 láhev 1
n lékArniKQ
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Předplácejte tvým přátelům neb

tnámým do Čech Hospodáře' ttoji
povat $160 roini

C H Brewer & Co

1
TiJ—(t S--

ffej CTI— 71

pohrobníci a pftjČoratelé koní

tf-- m Telefon Číslo 30

W G SLOANE & CO

obchodnici t

UUUUUiUI 1VU1HIJ 1

eiale 407 400 411 NT W ttllea
Boutn umaňa
jgBjBBMBB__TeIefua 236

Zboti M prodárá dle libosti buď tm boto
aebnaiplátky

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze jtioo ročně

V ceně kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto jest
1 předplatné na časopis na rok

Každý stroj opatřen jest českým i

Všechny tyto stroje rhotove ny
ison co neidůkladněli zručnými ře '
meslníky z neilepšíhoxmateriálu a
isou eletrantní ÚDravv Cluněk lest
nelnověišího a neiiednoduššfho za
řízeni tak zvaný samonavlékací Cívka

i - -- íi xi i „ X T „v 1

ia aunos ujmi icuuuea uaiiwcu neuia jwi luxuunuKau luna tkvuidvc '

Sravým spůsobem do žlábku tedy usadí se Dez jakékoliv zvláštní pozornoeri psík
sama do pravé polohy Každý stroj má též samočinný navijakn

všechny potřebné přístroje jako obrabováky zapošíváky sběráky atd úptwfc
sbírku v Úhledné skřínce kteréž obdrží se zdarma

Kevedeme obchod v licích ctrojính a wnmiirtmt je k ri!i tÍuSSeb Aiúí jsou riroje iMMar
mbtiíme IpatnSjii proto Jen ie jnon laciněji! Jednajíc penze jea ve proeptchn a eainra wflhfc
ítenářl opatfnjeme tyto stroje přírao tcTírny ca hotové a aa cojr torárnl a nietfime tím Se£~

jest nemocen od ai dubna trpí
na močový kámen Po Rýnu plou- -

la flota německých dělovic skrze

Holandsko a na březích řeky se

shromáždilo veliké množství lidu

Na lodích hrála vojenská hudba

holandské národní písně což při-

vedlo lid do velikého nadšení

DČlovíce německé odplouly do

Duesseldoríu

Francie — Na pařížské výstavě

byl 1 května slavnostně otevřen

palác Umíní President Loubet
s ministerstvem se podílel opět na

slavnosti a byl u každého oddělení

zvláště vítán zástupci oné země

jejíž výstavky oddělení to zaují-

mají Výstavka umělecká Spoj
' Států se nalézá mezi francouzskou

a anglickou a byla při otevření

vkusně dekorována — V galerii

strojů spadlo zase 1 května lešení

a zabilo tři lidi několik pak po-

ranilo

Anglie — Švédský král Oskar

mešká na návštěvě v Anglii a byv
tázán zpravodaji novinářskými na

své smýšleaí ohledně války v jižní
Africe odvětil: Jsem úplně na

straně Anglie neb uznávám Angli-

čany za nejlepší kolonisty mezi

národy necívilisovanýmí Můžete

směle prohlásiti do veřejnosti že

aesouhlasím a Boery a Že nebudu

podporovali iiluúu anahu o za-

kročení v jejich prospěch — Vy-

slancové australských osad byli

přítomni banketu liberálního klu-

bu při čemž lord Rosebery se vy-slo-

ve prospěch samosprávy
osad Pravil že nevěří v jediný
ústřední parlament pro celou říši a

že očekává odměnu pro mladé ko-

lonie anglické za jejich podporu v

nynější válce v tom že jim pone-

chána bude co nejvčtší voiuost u

vývoji svém — Cestovatel Stanley

popírá že se chce vzdáti mandátu

poslaneckého do parlamentu ale
_ _W V W - 1_

prute se o nej více ucnazeii ne-

bude

Bulharsko — Ve Vidinu Trno-v- á

u Rušením ne lid houM nanrntí
' J C_ --L1lt I

novým uauim oiav uuicicoi uvi

prohlášen v Rusčuku nad celým
okresem poněvadž v jedné vesni-

cí byl zabit představený od zbot-tenýi- h

feedlákú — Za své návště

vy v Meapoiu princ reramana
Bulharský měl s králem Humber-te- m

delší poradu jejíž předmětem

bylo aby zajistil' si slib že uznán

bude králem bulharským Princ

jednal pak italským ministrem

záležitostí zahraničních Ministr

radil se později králem načež

italský korunní princ dostal poky-

ny' jak zachovati se má v Berlíně

při schůzce císařů

l Turecko — Ismail Kemal Bey

pro své přátelství k Anglii stal se
u vysoké porty neoblíbeným a

proto uprchnul tJjně z Cařihradu

Se svými třemi syny se uchýlil na

anglickou dčlovici Salamander

která jej dopravila na parník plu-

jící do středozemních přístavů Je

to již několikátý případ že lidé

Anglii naklonění padli u turecké-

ho dvora do nemilosti a byli nu-

ceni Cařihrad opastiti poněvač se

tu necítili dosti bezpečnými — V

Soluni byla otevřena poita angli-

cká vzdor torno 2c poct ji ode- -
1 ji_f

poloTlcl al i třetiny tlohy kteráž by pljnnla co

podomních Jednatelů kteří tSIchnl chll a muel býti

Opakujeme co Jeme avrebn prmrlli:

Zaraěujem úplnou spokojenost a nabízíme
lize by shledali do 80 dno ze by v Jakémkoliv obledn buď v frmtfnflt
tihlednostit práci neb v čemkoliv jiném nevyrovnal se nejlepSím stpejiaa
může jej do té doby kdykoli vrátit! a obdrží své peníze narnřt
Kaidý° těchto etrojn zarnSen jet Ba B roku

éobfe Ebotoren i ncJnoTíjíiml adokooalrnimi Ie
a kterikolirik ciat by M oaTMAlla droa jakýskoiiTCls: spúíouara a poiamaia ae bndnah
Záruka neTztahnjt ae na pHatroje ani na Jehly atd

Mimo etrojft

Rodina trní larlnxjif
opatTnji Jeat

dřeva ořechového — tmavé
z dubového tvětlé dle přáni

anglickým návodem k zacházení s

i '

_
vloží se do člunku a pouhým zatánnatijav

1 _íx _i_x m

Tdřlek do kapes státních jednateli i

ÍItI a muei proto TydelíratU

'_'"
všem kdož stroje ott nás kotrpL

a alce aarnEnje se ie Jest nejnoTijJf
jde tak tlíc a lehce jk jen klerj rttel jitá i

rýie nredenfch nobfdme odhératelam naiúa
jak?2 cbyccjsS ZUuUj jinť tnfm od béra:
to (troj 'Rodina" Stroj tento Uií M-a-

kuličková při nich totiž při
- '

Západu Oeu±3 Ušla?

s___BaBSB_ aTMivnycn tun c nrcen ponae jen pro ( 'macnost pro
domácí a proto jeat poněkud akroTnJjlí a ačkoli? pro eikerou'domácí pra" pomaíuje úplní a
Ji dokonale pro práci bejcoTakon bychom jej odporucoTati nemohli 8: oj tento jeat MinU
Jednoduché proto trranltvé aomtary opatTen jeat téi aamonsaxtTací lehlou a i&moťinByaa Baet-Jáke- m

a idokonalenmi pKetrojl tak jako ttroj Pokrok Západu zarncen Jeat na pit reksV IJH1

prodáváme opatrujeme nnlim odbiratel6ni aa náaledomi úiasni levné ceny:

Čís 8 s S Inplíky 116 Čís 4 s 5 šuplíky $17 Čfe 6 se 7 Sapt ftS
V Utočeni aahroutoje orsem téi Jll předplatné na rok na Pokrok Západu aneb Hoeyitéif

K tímto etrojtm íeeké národy nemáme - '

Stroje "Pokrr Západu" opatřeny jsou [

KULIČKOVÝMI O LOŽISKY
VI naší čtenáři co to znamená? To znamená ještě" mnohem větší lehkostí

v ebodu ačkoliv stroje "Pokrok Západu" ily zcela tiše a velmi lehce timt --

zařízením docíleno toho ie jdou ještš lehčeji nejlehčeji ze všech

Snad není zapotřeby našim čtenářem dlouho vysvětlovat! co znamenají :

kuličková ložiska ale může býti že některým t naSicb čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení uvésti Každé kolečko se moai v
točit! na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncích spočívá v ložiskic
neboli lůžkách v nichž ae točí Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a vniefc
tře se osa plnou svou délkou V minulých několika letech však tejmena-o- d --

té doby kdy zavedeny byly bicykly u nichž především snadný chod sa výsa-
du je zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nichž osy koleček se po-

hybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně lůžko v kter-

ém se osy pohybují a třou Tím ovšem tření uvedeno na tu nejmeaší míra
zajištěn tak nejlehčí možný chod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčiř
se tak znamenitě u bicyklů že se jej chopili vyrabitelé polních stroji a via-obec-

nyní hotoví atrojo pouze s kuličkovými a válečkovými lůžky TM
došlo 1 na stroje iict a zavádí se lůžka
hlavního hnacího kola

Adresujte Vdaoduier

"Polxroli


