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Pokrok Západu
Nikdy jsme před tím nenalezli ponáš vezdejší deji oám exempláře Na svoje otázky se

dověděl že tento druh ptactva

která bes toho pro ni ani dosta-
tečného místa nemá byly brzy dobného jména a jest zajisté zají- -

mavo pro četoé ctihodné nositele

tohoto jména zvidí-l- i ie ve dva-

cátém roce vlády třetího Ptolo- -

mea roku 227 před Kristem žil

lřnieÍT!rtIÍ""Inámý pod jménem 'Smith'

ápettpý" stav
lfdyl 1 rána probudíme a kdyl údy nás bolí a po- -

kotka citelnou Jest poznáme ibned že

bolestmi a znaveností
tíženi jsme Tomuto stavu který! náhlým notu-senf- m

pHvodin býti m&že míli bychom bezodklad-

nou pozornost vCnovati

St Jacobs Oel
jed vidy pohotově vyléčili nái a to rychlá s úfiinní

Učiní svaly vláčnými zmírni bolesti a prináií

síla a pohovení

plujete j0(0nay šicí stroj?
Mažeme právem říci ie iicí slrJ- - 'Tokřk ZfHii" tw Jamepo minulých

6 neb 7 roků na&lm odběratelom nabízeli Jsou dokonalejšími nežil stroje nanl

zené kterýmkoliv llnvm časopisem Scským Každý rok utvrzuje řás v tomto píe
vřdflení neboř ačkoliv cir J Pokrok Západu nnbfzfrae na zkou&ku na 80 Jn a

k irvll l„l-- nlli nhlnrtu tiimn Tnítfmn Tlen (za DČt S DrillUcmO

J i

ítrol odnčho po zkonsre 'altové přere
cblěl stroj vrátitl To Jest dostatečným
lanu ne rlitknnalcIAIml tak flOKOIlll VIIIL

Ai posad prodárall Jsme prodáváme
Ccjrlým Zrfzen'm při kU rOmž srrWk

a ovSem prmlávntl nule t e strojo s obv

totií čfUt olisaunjiri niarui pracující rum

n nnvnn t na nin atn ku nnnvnnn v saK roona TYuuia ai n-- siuciiu

veatavbS6icíeh6lrujQ V nclUipifcU doaUícnrtsiecu cnitji miu nyní airojt pn

kterýchi svršek £iIÍ část Obsahující celó pracující ostrojí stroje spoušti se pod

plochu stolku áicího a na místě olvřcjné bedničky kterouž se pracujíc! část pH
„t„AoiniVh iimilrli nUbnívií nfllilmf a nimi nnuza deskou na Dantech zarfe
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nou tak ie tvoři fiicl stroj kdyi Je-- t ro
jest nastroj! tuto vyobrazeném Teota nový

Drop-He- ad
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DROP HBAD CABISKT ClS 4

Jeiikol plujeme vždy o to aby naífni čtenářfim a odbíratclftm ďM1o w

ridyto nejlepM a nejnověji proto s potěšením sdělujeme že Jsme učinili opa-

tření takové abychom mohli šicí stroje tohoto drobu nSím odbératel&m pOBky-ttva- ti

a Sice za cenu ai úžasufi nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské
Drop-hea- d cabinct stroje prodávány Jsou jednateli za 165 botově aneb za 175

na splátka My obstaráme naším předplatitelem "drop hrad cabineť' stroj Pokrok
'Západu se zaručením úplné spokojenosti a vráceniir peněz do třiceti dnft kdys

by se nelíbil Jak následuje:'
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uzavřený rovný stolek Jsk vllfil
druh soustavy sicích Btrojn nazývá is

Cabinct

Západu čís 5 s tfeml

jedním uprostřed $2600
každé strané a jedním

vyobrazení $2500

šuplíkem na každé strané
$2400

Stroj Tokrok Západu" fis 5
s 8 Supliky po každé straně
a jedním uprostřed 42400

Tentýž stroj čís 4 s 2 lupli--
ky po kaldá straně a Jed-

ním dlouhým uprostřed jak
vidětl na vedlejíím vyobra-
zení 12300

Tentýž stroj čís 8 s jedním
Šuplíkem po kaidá straně
a jedním uprostřed fcž2úó

Všechny tyto stroje Janu Wíe son-sta-

a téhož dokonalého se-

stavení Rozdíl v ceně cinl

pouze a jedině jen počet lup
Ifků Stroje dodáváme buď S

dleva ořechového — trhavé aneb
z dubového svétié die přání

aogiicVífa nioiim k zacházeni a nim

vloil ae éa iluňku a rihťm iahniitii
Jest Mmia!Uir _:£ r!oií=e !"— -

dnes!"

ya I malm ibtkaným dětem vypravuj
i) Braiiiiová

Babička Jeníčkovi přijela se

Josefem do Prahy na po-stfc-

k nejmladsímu dítěti své-m- u

dfu Jeníčksvi Džli přivítaly
irabou babičku a milovaného

atrýtka s nesmírnou radostí a je-te- m

ples druhého ptaly se jak je

tam t té malé útulné vesničce

Kde strávily prázdniny s rodiči

delá starý pes Beda a to malé

telátko které se na ně v chlévu

vidy tak udiveni ohlíželo kdali

ji iiva ještí stará Hanousková

která jim při vázání povřísel vždy
tak krásné pohádky vyprávěla
dali jsou již zralé lískové oříšky
které rostou u plotu v zahrádce

atd atd Babička na všechny

tizly laskavě všem odpovídala
sis iárxxTti dčti napomínala aby

dojedly večeři kterou matinka

afed ni postavila
"Ale babičkoytny samou radostí

mmi iístii nemažeme šunčičku si
m

vezmeme raději s sebou zejtra do

Ikoly na deset hodin!" pravily
liti--

'A co pak s těmi zbytky chle

ia poněkud udiveně tázala se

atará paní
"Ach bože co pak zaleží na

kousku chleba" bez rozpaku od

povídaly děti "ať jej vezme !

sebou chůva do kuchyně"
Tam Dřiide na zmar ie to

škoda!'' namítala babička "dra
' kel zde nemáte abyste jí drobty

kodSy a vaše služky asi uválený
chléb jisti nebudou'
"Ale babičko k čemu si děláte

lak zbytečně starosti'' smála se

aaladá paní doktorová matka dí-

tek "jak se tam v kuchyni holky
to postarají "

"Pojď sem Pepi" volala na

dtfivu "skliď se stolu a dej ma

ko spat je již pro ni čas '

Babička Jeníčkovi nenáležela k

im tchyním které rády dělají
anrzntosti a proto mlčky sklízela

se' stolu každou kůrku pečlivě

skládajíc do prizdaého košíčku

ve kterém přivezla dětem máslové

koláčkv iež snacha její žena

Josefova dětem upekla
"Komu pak to schováváte ba'

ličko?'' s úsměvem ptala se paní
doktorovi

Pro strejčka Příhodu milé

iíte" klidně odvětila stará paní
tlak to bude někomu dobré

otkejte!"
"Máte pravdu maminko" pra'

v3 doktor Jeníček "kdo viděl na

venkově co to dá price na poli
ve stodole na mlátě ve mlýně
aeilí se mfiže položit bochník

chleba na stůl — ten si jistě viží
kaidého sousta!''
' Dětí se zarazily pobledly plaše
a otcá a porozuměvši pokynu

aaatčinu daly všem dobrou noc

'
"Ženuško" obrátil se po jich

odchodu doktor na svou choť

"ml jsem tě několikrite prosil uč

sSZti lépe zacházet s chlebem

Často jsem pozoroval jako právě
does maminka že sí často př
Sdle počínají lehkomyslně

Ale mužíčku nedělej z tako- -

' tí hlouposti hned událost—vždyť
aa kárka nestojí za to!" uraženě

- dpovídíla mladá paní
"Už o tom nemluvme připo

scfcala tchyně " Boženka díky
koka vyrostla v poměrech bez

' stsmetsých a nemůže si ani před
stavili jak je zle někdy v zimě u

más v těch horských vesničkách o

kousek chleba"

"Jak pak abyste zde suché

Mrky sbírala a těm chudýsa doma

— že - vza!ar'V= pesiksd uštěpačně

stavila nerozumná mladá paní
děvečko'

klidně odpověděla babička chlá

akolíc pohledem syna jehož přis- -

1 tvář jevila chmuru hněvu

"vlak už isem dříve při sklízení

a stolu na to pomyslila f '
"A ty se o to postarej Božen-

ko aby mamince do košíčku pří-L-I

aepřibývalo uč děti šetřit i

chlebem!" doložil doktor Jeníček

Asi po čtrnácti dnech byla v

Fráze velká povodeB a též dům

aa Malé straně ve kterém rodina

doktora Jeníčka obývala pojed-ao-a

byl vodou úplně obklopen

jako by stál uprostřed jezera
Sítvace byla pro obyvatele domu

povážlivá [poněvadž dům nízko

pcUÍŽ kamenného mostu polože-m- f

byl nepřístupný vojínům na

poasoc vyslaným jsa obtékán na

p£ai stráni prudkými vodami

Cntovky a na druhé vlnami roz-ETt- ef

' Vltavy Obyvatelé
C— byli nejen ve velkém nebě-

želi Života ale také skromné

zixobf městské domácností

oním cyklonem jak se zdá byl na

ostrově úplni vyhuben — Toto

faktum jest tím nepochopitelnější

jelikož jiné druhy kolibříků jel
dříve byly Tflnohem"' iilBufi

než onen bronzoví zelený druh

dosud se na ostrovi nalézají Jedi

ný možný výklad lze hledati v

tom že onen kolibnk Pyl nejmen-š- í

ze tří druhů na ostrovi se na- -

ézajících a že tudíž nejsnáze mohl

býti cyklonem uchvácen odvanut

usmrcen Je to zajisté případ v

přírodě nanejvýše vzácný že jedi
nou bouří druh ptáků byl úplně

vyhuben

Dopadeni penhokaii Z Peští se

oznamuje: Ud několika dna vzbu

zuje v Sedmihradsku onromnou

sensaci objevení společnosti peně- -

zokazů jež měla své příslušníky
skorém vesměs z kruhů inteligent
uíťh eflvťt padělateli nalézalo se

několik velkostatkářů bývalý pří
sedící Župního sirotčího soudu

Bela Csongvay dva krajští notáři
tiskaři litografové atd Csongvay
již doznal že on sám dal do obě-

hu za 40000 zl padělaných desí

tek Několik duchovních a jiné

osoby z lepších stavů jsou pode
zřelé ze apoluviny Až dosud bylo
zatčeno osm osob Tiskací stroj
na bankovky dopravili penězokazi

když již nebyli bezpečni v Tordě

na miste výroby do Kolose a za

kopali jej
' tam v jedné zahradě

Majitel zahrady zpozorovav že

zahradě jeho bylo kopánooznámi
to policii jež zabavila stroj

veškerým příslušenstvím Penčzo

kazi měli mezi sebou smluvenou

zvláštní hantýrku jíž užívali př
své korespondenci Tak když

první desítky zaslány z Tordy do

Kološe a spoluvinníci v Kološi

zpozorovali chybu v německém

textu telegrafovali: "Básefi jsme
dostali jest velmi dobrá jen
posledním verši jest třeba malé

opravy'' Padělek nazýván "svat
ba'' padělek daný do oběhu "po
hřeb" Podařilo-l- i se uvésti

oběh několik padělků telegrafová
li: "Dnes odpoledne viděli jsme

pohřeb" Když jim byla policie
na stopě telegrafovali: "Chudin-

ka ještě nezemřela ale nedáme-l- i

pozor musí zabynouti" Tímto

spúsobem měli padělatelé smluve

ný celý chifrový kodex

Důlelilj vynález — Z Berlína se

oznamuje: Státní tajemník pro

poštovnictví Podbielski dal vyko
nati zkoušky s vynálezem jistého
Dána zvaným "telefooograf Je
to kombinace telefonu s magneti
ckým fonografem jenž umožSuje

zachycovat! rozhovory do dálky

přenesené i v nepřítomnosti strany
přivolané tak aby později mohly
býti dle libosti znovu slyšeny
ZárovefS sesiluje se zvuk hovorův

Systém tento dovoluje prý vedle

toho též by tímže drátem vedeno

mohlo býti současaě několik ho-

vorů

Cizinci ve Švýcarsku — Otázka

zalidSování jistých Švýcarských
kantonů příslušníky různých

národů je jedna z

oněch o nichž federální viáda od

dlouhé řady let uvažuje Jak po-

sledně zjištěno je 7 mnohých kra-

jích a městech cizí živel četněji

zastoupen dotiác-f- - Ženva
čítá na př dle nejnovějšfch rtati-stický-

záznamů vcelku 100761
duší Ženevanů je ale pouze 32-0- 79

švýcarských pak občanů 28-05- 2

a cizinců 40630 ▼ městě Na

venkově ženevského kantonu je

nepoměr ještě větší Obyvatelstvo

jeho se skládá ze 43907 Ženeva-n- ů

33138 švýcarských příslušní-
ků á 50178 cizinců V ostatních

kantonech jsou cizinci prozatím
sice číselně slabšími hrnou se ale

do Švýcar stále víc a tícc takže

podobný nepoměr i tam záhy
—

Nejstaril anglickéjméno — Pro
fesor Mahaffy snaží se ve článku v

"Atbeneu" pod titulem "Staré

jméno Smitb'' dokázat že jméno
toto nyní tak četně ▼ Anglii se

vyskytující bylo známo již starým
Egypťanům Mezi neuveře jněný-m- i

dosud znamenitostmi papírů
Petrie-ovýc-h nalézá se též seznam

jmen lidí zabývajících se výrobou

piva jež jak známo bylo zamilo-váný- m

nápojem starých Egypťa-
nů Mnohé z těchto jmen však

jsou tak podivné a tak naprosto
nepodobné ostatním jménům ře-

ckým neb egyptským že je bezpo-
chyby dlužno považovati tolikoza

zkratky plného jména aneb snad

jména otcova "Jedno z těchto

jmen však' praví profesor Mahaf-

fy "objevuje se pravidelně v téže

formě a nemůže býti dále vysvět-

leno Jest to jméno "Smitb"

zřejmě a nade všecku pochybnost

napsané takto řeckými literami

vyčerpány Ačkoliv hospodyňky

jedna druhé vypomáhaly dle mož

nosti přece dostavila se chvíle

kdy v celém domě nebylo ani je
diného vejce ani bochníčku

chleba
Také u Jeníčků bylo zle Třetí

den povodni vařila mladi paní
čai pro sebe muže a tchyni ale

dětem neměla naprosto čeho dátl
oslední kapka mléka poslední

rohlíček všechno bylo snědeno

"Děti does musíte jiti hladový
do postýlky" řekla maminka té

malé drobotě "zejtra dá bůh

bude lépe dnes nemám co vám

dáti" chvějícím se hlasem dodala

mladá zhýčkaná paní
"Nu jen se tím netrap ženu

ško pro jednou nebude tak zle

však je čert nevezme když jed
nou půjdou hladový spat Aspoň

příště budou si vážiti lépe poda
ného jim pokrmu 1" poznamenal
manžel
Děti hleděly smutně a prosily

babičku aby jim alespoň vyprá-

věla pohádku aby na ten zlý hlad

trochu zapomněly Babička se

laskavě usmála dříve však nežli

usedla do křesla aby prosbě dítek

vyhověla odešla na chvilku do

kuchyně kde se vařila voda na

čaj Za malou chvíli vrátila se I

dětem do pokoje nesouc polévko
vou mísu z níž libá vůně se šířila

"Děti poiďte k večeři' svolávala

babička vnoučata

"Co to máte babičko kde jste
to vzala?" volaly děti

"Uvařila jsem vám oukrop
opovržených od vás kůrek Kou

sek omastku a stroužek česneku

jsem v Kucnyni jeste naiezia ne

jste-l- i příliš zmlsány nebude po

třebí abyste hladový šly spat!'

S velkou radostí zasedly děti k

jednoduché ale chutné večeři

vyprázdnily mísu do poslední kap-

ky
- Ačkoliv příštího dne voda

opadávala a rozmanitý pokrm
měrou mohl býti opatřen děti

radostně vzpomínaly minulé veče

ře tak neočekávaně starostlivou

rukou babiččinou připravené

Od té doby byl "košíček babič

čin" prázdný když se však babi

čka vracela domů do rodné ves

ničky odvážela si v košíčku ně

kolik nově ražených zlatek které

tam ze svých úspor vložily děti
I eníčkovv "pro chudé děti v ho

rich"!

RŮZNÉ ZPRÁVY

Pruííi ' Litevci domáhají se

vlády aby do národních škol za

vedeno bylo vyučování nábožen

ství v litevštině vedle vyučování
litevskému jazyku a zavedení litev

ské čítanky V petici praví se

mezi jiným že první žádosti z r

1891 opatřené 12000 podpisy

nebylo dbáno pročež r 1896 po-dá-

nová žádost s 18000 podpisů

Král rouii prý se přesvědčiti
že byl klamán o významu a potře-

bách Litevců a nynější třetí podá-
ní podepsané ještě větším počtem
musí dojiti povšimnutí a přinésti

splnění aspoň některých požadav-
ků Německý tisk staví se vesměs

odmítavě i k těmto skromným po-

žadavkům

Tisícovka v podelvu Z Temešvá-r- u

se oznamuje: Chudobně oděná

žena jež těchto dnů přišla do

zdejší spořitelny aby vyměnila
starou scžloutlou tisícovka vzbu-

dila podezření pokladníka jenž
ihned učinil oznámení na policii a

vyzval ženu aby udala odkud

bankovku má Při tom shledány

následující okolnosti: Majitelka

bankovky jmenuje se Mathilda

Corayova a jest sirotek po kupci
ienž minulého roku zemřel Žila v

j sazsýck-- pcssěrt ch a živila se ši

tím Onehdy odpoledne vybrala
j st na půdě ze svršků svého zesnu

lébo otce pár starých bot a od

nesla je k obuvníkovi aby jí z nich
udělal pár domácích trepek Když
obuvník boty rozebral zpozoroval
mezi podeSvy modrý papírek a tu

když jej rozbalil shledal že to ti-

sícovka na jejímž okraji bylo na-

psáno: "Prd zlé časy" Rozumí

se že šťastná majitelka nálezu

byla ihned propuštěna

O niíenl ptáků crkaném — uvádí

londýnská "Nature" podivný pří-

klad Před počátkem jednoho z

pověstných cyklonů v západní In-

dii byl na ostrově Saint Vincent
velmi rozšířen malý bronzově ze-

lený kolibri víeobecně oblíbený

pro svoji krotkost a krásné svoje

peří Když zhoubná bouře minula

nebylo na ostrově jediného z

těchto krásných ptáčat Onehdy
meškal na tomto ostrově jakýs

přírodozpytec jenl onoho kolibří-

ka s dřívější doby velmi dobře

znal ale nemohl spatřit! jediného

jeni vařil a prodával pivo Je-li- ž

jiného anglického jména jehož
stáří by se mohlo rovnat s tímto?

činský souboj — Z Paříže se

oznamuje: uva lanane zae usa-

zení znepřátelili se k vůli hezké

mladé Žaponce do níž oba byli
zamilováni jež viak nechtěla sly
šet ani o jednom ani o druhém

Konečně se odhodlali že si vybo

jují svůj spor soubojem po způso
bu Čínském Postavili se ve vzdá- -

enosti dvou kroků od sebe a poča
li si bromovým hlasem nadávat a

vrhati si ve tvář nejkrutřjM čínské

urážky To trvalo plné čtyři ho

diny až konečně slabší z obou

protivníků klesl beze smyslů kr

váceje z úst i z nosu

Veltradné pollovnt tnámky —

Sběratele poštovních známek bude

zajímat že se nyní vydávají v
Ma-fekin-

poštovní známky s podo-

biznou plukovníka
Baden-Powell- a

Tato emisse ovšem bude vzata za

nedlouho z oběhu Neboť právem

připomíná anglický jeden list že

patrně bylo zapomenuto že mož-

no považovati za urážku královské

rodiny rovnající se velezrádě ne-ní-- li

velkobritanská poštovní znám-

ka opatřena podobiznou člena krá-

lovské rodiny Při té příležitosti

připomíná podobný případ z mi-

nulosti Ředitel pošt v Kanadě

dal vydati před lety známky se

svoji podobiznou Když se o tom

anglická vláda dozvěděla bylo
další vydávání těchto známek oka

mŽitě zastaveno řediteli pošt udě

lena přísná důtka a mimoto musil

zaplatit značnou pokutu Několik

exemplářů těchto známek — tak
zvané známky Conuellovy — do-

sud existuje a mají značnou cenu

pro sběratele

Podivný spor v obci — Z Bernu
se oznamuje: Rozhodnutím ze dne

20 dubna dala státní rada kanto-

nu wallisského obec Iserables pod
kuratelu Mezi starostou obce a

šesti obecními radními panovala
krutá nenávist následkem čehož

nebylo obeecní radě možno usná
šeti se Po dvě leta již nebyl sec

staven obecní rozpočet — obe-čít-á

přes 900 obyvatel — a částeč

ně nebyly placeny ani daně Bylo
nutno vystavět silnicí ale pro
spory v obecním zastupitelstvu k

tomu nemohlo dojít Všechny po

kusy míru podniknuté vyššími

úřady byly bez úspěchu Když
vládní zástupce vyslaný z Marti- -

nachu nařídil schůzi k vůli smíru

opustilo oněch šest radních ihned
síS jakmile se objevil nenáviděný
starosta a vládní zástupce musil

odejít s nepořízenou Starosta již
dvakráte se vzdal úřadu ale ob

čané důsledně volili jej znovu S

politikou neb náboženstvím nemá

tento spor nic společného staro
sta i obecní radové jsou katolicko

konservativní

Synovec ministrův tlodljem — Z

Neapole se oznamuje: Synovec
ministra veřejných prací Lacavy
jenž zde byl zaměstnán jako poš

nádražním poštovním úřadě z fran-

kovaných dopisů pro vojáky odle

poval známky a prodával je na

vlastní vrub na novo u jiných
poštovních hliájek Kromě toho

olupoval dopisy tyto jež Často

obsahovaly menší peněžní zásilky
o jich ctsah- - Vyšší poštovní
úřariník jenž vykonal ij mladého

Lucavy domovní prohlídku nalezl

u něho více než padesát otevře-

ných dopisů pro vojáky a velké

množit?! - rozstříhaného --

papíru
pocházejícího z dopisů již zsiče

úýiiu Syííúveč ministrův byt sice

ihned propuštěn z poštovního
úřadu bude-l-i vlak při strýčkov-st- ví

panujícím v Itálii vydán
soudu jest otázka na níž nelze

jen tak bez okolků přisvědčit

Co tomu fikáte t
ttj nilrfzlm i!no sto 'úir& wiii'r

kalil pHtmii kataru který neniu tlléfra lélo to lUii" Catarrh Coic
FJCheneyaVo maJlU-- i T feóu 3 --

Ur niiepMni Jame malt p ¥ i CiMiix--f po V

rk m uinivánta V"J aa poctlTtlio a pcf bU
váho vtara Jrho rbcbodnk-- h Iranmkeirh
flnan'n whnptilio k rTttleul jnkifeofccU
stocixxloílio rivkuu Jel firma nelni

WEST a TRA CX
rriKooor Bodní lékárnici Totakt' O
WALDINO KItAS A M A KVIK

velkuotM-- h éílruft1 Toledu t
H%iraCaUrrhCurMnírá Tnltřnf In
itijlc hurt na krer a rlicni blénf Itrnn
k-- taliána lUxrma r-- proděl u vine "
tárníkl (ti?y lábr

Iill t ťaiullv Pii lkf Janu nrVrnt

Krásné dra 1 i točna forané ofc-a- zj

fedtaruj!cí čeaké velikány Huti a
Zuka hodící ae pro apokorá a vefejné
místnosti jako i pra rodiny máme

nýtu na akUdcV Prodírám J oba po
$100 aneb oo prémii k Pok Západa f
opiáte soc rcaros zapaaa

Stroj Drop-hea- d Cablnet Pokrok

šuplíky po každé straně a

Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky po

uprostřed jak viděti jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed

OvSem íe mimo "drop-hea-d cabinct" prodávali budeme téz nadále Jako dotud

strojo obyčejné soustavy jakli Jsme po minulá léta odbčratelfim našim k Jejich
dpiné spokojenosti obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" jak vidětl Jest na

vyobrazeni následujícím prodáváme za následující ceny :

fca -j i aaaffM~~Tlr1--- %— S ~iMT

šicí stroj
--Pokrok Zipadu" iís

XY cené kteráž jest výše uvedeni za stroje zahrnuto jest jii
i předplatné na časopis na rok

lAf sirej cp8ířs jest ieákjřa l

Vicchnv tvto st role chotovenv
isou ro neidĎkladnřli 'zručnvmi fě
meslníky a nejlepííhomsteriálu a
Jsou elersntnl opravy Clunřk Jest

KzenL tak aran aamonavlékact Cívka
aa kubee aiU Uát£iuak savtefM Jehla
pravým sp& sobem do tlábku tedy usadí se bez Jakékoliv svlaitnl pozornosti pou-

hým zastrčí nim sama do pravé polohy Kaidý stroj mi též samočinný naviják a

všechny potřebné přístroje Jako obrtibováky zapoáíváky sběráky atd éplnou
sbírka v úhledné skřínce kteréž obdrží se zdarma

Ktradtm ohebod r lldrk ftro]Uk a BprodÍTÍai k rlU rfdllka Aali Jaoa atroja ktoi4i

Biblitar Spatatjsl proto )ra Z jmom teckajsl Jasasjle swaw )a r ptOfpickB a (AJiaa asiích
CtanáH opatrBjBM tjrto ilra] prlato terarnr as botori a aa c íy tórami a alatfiaM tl lak
okwkl at t tfoUor jflfr kfc-r- kr p!aala co yfáiitk do kapa statalck Jedoatelt a ailftaleh I

poduaulck lnallk kUH Tiirbul tb:i Bioif bftl tlrl t Bai proto ttiUUtsU

Optkajome co JB Brrebs prrlll:
Zaraěajesa éplaaa spekejeasut a aabízíaae vSeat kdež straje 4 aás kavpl jest

llie ky shledali da 80 dal ie by v jakésakallr shledá kaď v dekaalestl
iklfdnaatif práH aek) v ěesakaliv jlaéat aevymaal se aejlepilas strsjaat
ile Jej de té doby kájVM vráUU bdrii své penise aazpít

Kaldy a Ucbto Kroji larscca Jeft n S rokl a sic irařa)o aa la ]eat acjaorljll aouUry
éobN afcotom sdokaaalrBiBl U J--i Uk til a lakco Jmk )a klwf řtroj }tt bIIb
a ktefikollTak (aat by es oatidtna radooa fkýakbUT(k apkrabca a polámala aa bodá aakraama
Záruka aaratabaia sa na prtatroja aal aa jbly atd

Rodina
Mnto tro]l rfU andcaych aMiima odberatella asta Uk
ttre] laduiJH Jakyl obyíejBÍ catoplvr fiU rtfm adbirataliB
epatra]t Jeft to Mro) "Rodina" Stroj tento lil! M od rfU
vcdouyeb tíra St BiCaa bobm tb pro ťmiemot pro prací

driBiei t protc Mt Boaékad krorofjfi a aCkotlr pro TtdkarMi doaad prá- - pooacaja dplni s koná
% dokooalr pro prad knjcnrskoa arekoa )oj odporscoraU aBoblk o] lanto Jct romil Válka
Jedaodachd a proto trraaHT soartary opatFaa rat tsl aaaoataacTaci ktMoa a aBoťlaařa aarť
Jakoa a sdokoaaleaTail ptroJI tak )ko atroj Pokrok Zapadá a saraeta )ot aa pH rokl Tfi
pradiráavt a opatfojea alla odbirauilta aa eaMoaI iUni larad ceny:

tiu 8 s 8 iaalíky f 18 Čís 4 s 8 iaaUky f 17 ťís s s 7 lípl 118
V tito evl tthraato ) rUm M }1f pHdpbtad aa rok aa Fokrok Západa aab Boapodár

K (Šato (tra)éa taki a rody BirBáaa

Poliroli Západu Omaha Neb
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