
Pokrok ZApadu
Nyní se vojska spojená zmocnila SOUTH OMAHAZ Číny

Nový důkaz o přehánění zpráv
o poměrech Čínských byl podán
zprávou úřední že vyslanci cizích
mocností v Peking'i byli n živu

ještě 9 Července Předešlá zprá

Spisy vydaná nasí n náLJ:a

LeieHmký kovář báseň Svatopluka Če-

cha dle původního v Rakousku skonfl
skovaného vydáni Čítá 88 stran Cena
'ili centů Oo Čech zasíláme JI se moč-
ením správného dojiti za "ili centu Ba-

betu jednoho roku rozebráno bylo vy-
dání prvé a uspořádáno druhé americki
vydáni

(PERKY JAVI8)
Jistý a bezpečný prostředek

každém případu nemocí
střevních Jest

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické
Rakousko-Uhtrsk- o - Nadporu-

čík Alfred Schumpeter ve Vídni

zastřelil operní zpěvačku Pavlu
Kueblerovou a spáchal pak sebe-

vraždu- Týž mři se zpěvačkou
známost a seznal že jest ní pod-
váděn- — Hrozné zprávy z Pekin-

gu sposobily vícé obav než pře-

kvapení Zahraniční ťiřari jenž
se obával stále nejlioršílio ztratil
dva diplomaty a sice vyslaneckého
tajemníka Artura z Rosthornu
se ženou a míst:kc3:ila NatU''i
kromě tlumočníků a ižšícb úřed

Jest to tvrzení pravdivé a nemůže

vyjádřeno býti ani dost silně
neb důrazně

Jest Jednoduchým Jistým a rych-
lým prostředkem pro

Křeče Kašel Rermatism

Kolifcn Nastuzeni Neuralgii

Prajem ZáStot Boleni znE

Dvě velkosti 25c a 50c

Mějte ho doma Chraňte se padřl
ku Kupujte Jedině pravý -

Perry Davis'

— NA PRODEJ VŠUDE

Okrášlíte si domov

koupíte-l- i barvy nástěnný
papír a pod u

C00 Paint&Wall Paper Store

v Murphy bločku

431 sev 24 ulice

Zboží jest co do jak kosti prvé třídy a

ceny o něco nizsf než Kdekoliv jinde
Přijďte a prohlédněte si naše nové záso

by Jsme hlavním stanem pro tabulové
sklo

A W BABCOCK
ftlDITEL

Kuřáci
pozor!

šíiuptici
Již dávno každý ví že F Laitner v
South Omaha vyrábí nejlepší druhy
doutníků ve státu a což teď až okusí-

te jeho nový výrobek pode jménem

"SOZIOL"
tedy každý řekne je to "No One"

Knřta uniové rlrijtníkv SOKOL ft druh
KLONDIKE to je'zlato- -a viržinka
které se zvláštní oblibě těší a což 10c

Sumatra tojeteprvé pokouřenf —

Až každý okusíš řekneš jepravda

FR LAITNER
W a Q St So Omaha

w G SLOANE & CO

obchodnici

1

T íísle 407 409 411 sev 36 uUoe
South Omaha

mmmmmm__ Telefon 2

Zboži se prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41tf

celé dráhy mezi Taku a Titntsi
nem na níž pravidelná doprava
již začala ale Rusové dráhu tu

spravují sami nechtíce ji dáti v

moc ani společnosti anglické již
náleží ani admirálu Seymourovi
Jak z dalších zpráv vysvítá do- -

noaiy se vudy ruska německá a

francouzská že bude ponechána
ruskému vojsku volná ruka na
severu kdežto Němci zakročí na

jihu v ústí řeky Jantsekiangu
Rusové prý již mají armádu asi

50000 mužů připravenou v Sibi
ři s níž postoupí přímo k Pekin-

gu neodvisie od vojsk spojených
v iientsinu
Ze zpráv těch jest patrno že

pánem situace v Číně jest Rusko
a Anglie že má býti od celé Čínské

otázky odstrčena Povstání čín-

ské v Mančursku a na půdě ruské
zavdalo vládě ruské příležitost k

zakročení samostatnému bez ohle-

du na ostatní mocnosti Jen sta-

novisko japanské jest neurčité
neboť se oznamuje že vláda

zastavila další zasílání

vojska do Číny Vyslala tam asi

22000 mužů a dalších asi 30000
mobilisuje pro Činu ale nyní prý
se rozhodla neposílati žádné voj-

sko více do země té

Depeše z Kantonu oznamuje
že Li Hung Čang pohnul skoro

všecky místokrále až na dva že

se zavázali pracovati s ním k do-

sažení následujících účelů:
1 Ku ochraně všech cizinců v

Číně ať již válka vypukne či nic

aby tím Čína uchovala pověst
země civilisované

2 Zachránění dosud žijících
vyslanců cizích pomocí jichž by
se opět navázalo diplomatické
spojení s vládami

3 Zadostučinění Německu za
zavraždění vyslance barona Kette-

lera a poskytnutí záruk ostatním
mocnostem ku věrnému plnění zá-

vazků Číny k nim

4 Úplné odškodnění všech
za ztráty utrpěné v Číně

5 Vydání rozkazu vojenským
a civilním úřadům v provincii Či

Li aby byli přísně potrestáni
v£írhnt lttrtíAt a ttrahrwA

Pakliže těchto 5 článků úmluvy
místokrálů čínských bude věrně
dodrženo není pochybnosti Že

bude v Číně brzy klid zjednán
S náčelníkem povstalců s prin-
cem Tuanem jsou jen dva místo-králov- é

spojeni když pak všichni
ostatní budou proti němu bude
revolta čínská brzy potlačena
Posud nebyl prohlášen stav vá-

lečný mezi Čínou a jinými mocno-
stmi aniž kterýkoliv z vyslanců
neb konsulů Čínských opustil své

stanovisko Avšak některé vlády
evropské učinily již první kroky k

tomu Vláda německá zakázala

vyslanci čínskému zasilati depeše
v šifrách nebo v řeči cizí vláda
francouzská zakázala vývoz zbraní
do Cíny a vláda ruská prohlásila
stav válečný nad východními kra-

jinami Sibiře a Mančurie Toto

jsou prvnf kroky diplomatické ku

prohlášení války mezi Čínou a

zeměmi ostatními
A -- 1

li nungune přijel iq č ce

do Hongkongu kdež navštívil
vrchní úřadníky anglické Ti jej
zráželi od cesty do Pekingu avšak
Li Hung Cang jest odhodlán tam

odejeti Pojede do Šangaje a od-

tud do Pekingu Vyslovil se gu-

vernéru osady že má určité zprá
vy o vyslancích v Pekingu a jest
jist že jsou v bezpečí pod ochra
nou císařovny vdovy

Válka jihoafrická

Gen Roberts telegrafoval z

Pretorie že Boerové 16 července

prudce napadli jeho levé křídlo a

svedli se sbory generálů Pole-Carew- a

a Huttona krutý boj Jak
Roberts udává chtěli se Boerové
zmocniti jakéhosi důležitého mí-

sta na něž hnali několikráte úto-

kem byli však vždy odraženi
Boerové prý zanechali na bojišti
15 mrtvých 50 raněných a čtyři
byli zajati ale Angličané ztratili
7 mrtvých 20 raněných a 21 jich
bylo nejspíše od Boerů do zajetí
odvlečeno poněvadž se pohřešují

Mezi Betlehemem a Ficksbur-ge- m

prorazilo 1500 Boerů s 5 dě-

ly kordon anglický a táhli k Lind-lé- y

kamž je následují dvě angli-
cké brigády
Sbor gen Hamiltona postoupil

k Watervaalu a ku Hamanovu
kraalu aniž by narazil na nějaký
odpor se strany Boerů
Nedaleko Hatterly padl do za-

jetí anglického ] M A Wolma-ran- s

člen transvaalské výkonné
rady Dům jeho byl náhle pře-

paden v něm nalezeno mnoho

ukrytých zbraní a za 1(30000 zla-

ta v tyčích

— Ve 'středu odvezeno bylo ze

South Omany ao železničních kar
s nákladem mul jež určeny jsou
do Manily

— Jak se dozvídáme bude sl

Fitlova příští školní rok působili
na Školách lincolnských kde při
jata byla za učitelku

— Dvacátá čtvrtá ulice bude

nepochybně letos v některých mí- -

siecn opravovaná a cena oprav
odhadována jest na Ji8oo
— Severův Životní Balsám pů

sobí na celou soustavu tělesní
čistí a sílí orgány zažívací odstra-
ní žloutenku i bledničku překoná
zácpu a bolení hlavy Cena 75c

- South-omažš- tí obchodníci

zajímají se přítomně o to aby
město zakoupilo tak zvaný Syndi- -

cate park tento aby pak byl opra-
ven a veřejnosti k používání ode-

vzdán

— Doposud vydáno letos 79
icensí ku prodeji lihovin avšak

příštím pondělím dostoupne počet
ten na 91 Z peněz licenčních
obdrží školní distrikt £45000
město $18200
— V South Omaze rozvinuje

se opět Čilá agitace v zájmu zbu
dování viaduktu na N ulici přes
železniční koleje Agitace zahá- -

ena jest hlavně těmi obyvately
kteří isou ve sDoiení s tamními

jatkami a několikráte za den musí

koleje přecházeti

- Srovnávání ulice Q od 33
ku 39 blíží se již svému dokonče-
ní což vyžádá si nákladu asi

$500 Až bude práce dokončena

předpokládá se že společnost po
uličních dráh prodlouží tratě své
na této ulici z 33 ulice na 30

- Mnohé chodníky v četných
ulicích budou nyní opravovány a

většinou nahražovány novými
trvalými hlavně na těch ulicích
které jsou dlážděné neb asfaltová
né Bude se přihlížeti vůbec k
tomu aby pokud možno nejvíce
chodníků v South Omaze bylo
trvalými

— Chceté-l- i si jak se patří na

pečivu pochutnali — musíte ku

povát Kašparovu mouku K do
stání v malém i velkém ú Antona
pivoňky na 21 a Q ul obchod
nika v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 79x2m

— V pondělním zasedání měst
ské rady byla přijata resoluce
radního Fitla ohledně vymáhání
osobních daní u zaměstnanců mě
sta Veliká většina jich totiž
jmenovanou daň neplatí čemuž
ma Dyti nyní oapomozeno um ze

městský pokladník Koutský jest
oprávněn strhovali dotyčným oso
bám uloženou daň ze mzdy při

vyplácení téže

— Ku dni 29 července připra
vuje se sbor Olivová Ratolest č

35 J Č D za účelem pořádán
velkého výletu do zahrady p J
Fraňka Výlet tento spojen bude
s plesem jež přivábí zajisté množ
ství tancechtivé mládeže Četné

přátely snaživého sboru Olivová
Ratolest činíme pozorná na tento

výlet jehož zdar zaručuje výbor
zahrnutý předběžnými pracemi
— Záruka pana Koutskýho co

pokladníka Školních peněz nebyla
městskou radou schválena dosud
následkem čehož peníze školní
leží mrtvé na bance a z poukázek
na Školní fond musí býti placen
úrok Ciní to 1 10 za každý den

jež ve způsobě úroků ze Školních
warrantů musí zaplatiti obec což

připraví školní fond o $670 Pe
níze leží mrtvě na bance záruka
p Koutského od zámkové společ-
nosti jest též připravena a jen
schází aby ji páni radní schválili
a přijali aby poukázky školní

mohly býti p Koutrkým vypláce-
ny a úrok z nich zastaven Tak
se plýtvá obecním majetkem a

školy pak za to musejí trpěti

V horkém počasí když krev ne-

čistou jest dostavuje se často
kožní vyrážka kdo však za včas
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen použije pročistí si krev
a podobným nemocím zabrání

C- - H Brewer & Co

pohrobnícl a půjcoratelé koni
tao-C- H nr n 01 bo Omh NeJ
tf Telefon ítalo 30

fttnfim uradníkfim spolků
Cřetní (obchodní) knihy jako Ledg-

-

tr Journai denní knihy a jiné od
rahoru 1 vokroka 4Pao

va udávala že byli strašně zma-

sakrováni kdii 7 Července kdež

to nyní došla zpráva úřední že

byli 9 července ještě v domě

legace anglické shromážděni ač

ve btavu zbědovaném nemajíce

potravin Mni střeliva Tuto zprá-

vu poslal čínský vrchní řidicel

telegrafů a pošt ze Šangaje pro
íívJ::ictvím tamního miitokrále

Depeše ona zní:

"Všemožná péče jest věnována

ochraně cizích vyslanců kteří byli

9 července dobře ochráněni Bud-

e-li Tientsin zničen bude obtíž
no jej za 100 let znovu zbudovati

Požádejte vlády aby jej zachrá-

nily neboť by to mělo za následek

poškození obchodu Číny i cizo-

zemského Li Hung Čang byl
přeložen do severní Číny jako
mfstokrál v čili Prosím sdělte
tuto depeši ostatním vládám"
Tato depeše zaslána byla čín-

skému vyslanci v Londýně a po-

depsána byla místokrály Lin Kun
Yi Čan Či Tungem Wu Čangem
a řiditelem pošt Šenvem Dále
se oznamuje že Li Hung Čang se

vydal již na cestu z Kantonu aby

převzal správu provincie Čili od

nějž se očekává že zasáhne moc-

nou rukou do záležitostí v Pekin- -
~ x

gu a okolí rrovincie dli jest
nejlidnatější nalézá se v ní hlavní
město Peking a zde jest původ
všech bouří Očekává se tedy od

Li Hung Čanga že bouři Čínskou

skrotí a přivodí tak opět stav
míru do říše Jemu bude snadno

proniknouti do Pekingu krajem
vzbouřeným odkud pak naváže

znovu spojeni s vládami cizími a

ohrožené vyslance z nebezpečí
osvobodí

U Tientsinu se také karta obrá
tila neboť spojenci se zmocnili

města Po první porážce nezma-lomyslně- li

nýbrž učinili ihned

přípravy k novému útoku Časně
z rána 14 července započala spo- -

jeua uciusliciua ua uiaueuui £Ui

městské prudkou palbu a vojsko
ihned hnalo útokem na mezery v

hradbách učiněné Číňané opo

jeni vítězstvím předešlým se ro

zeběhli nenadavše se že by voj-

ska spojenců tak rychle k novému

útoku se odhodlala Než se roz-

ptýlení povstalci seběhli ku hájení
města bylo již vojsko spojenců v

ulicích Zde nastal sice zuřivý
boj avšak krátký neboť Číňané

nesorganisovaní nemohli dlouho

vydržeti útok pravidelného vejska
a rozutíkali se z města na všecky

strany
Nyní se nalézá město Tientsin

úplně v rukou vojsk cizích která

zde sebrala též mnoho čínských
děl V boji tomto padlo mrtvých
a raněných Evropanů asi 400
kdežto předešlý boj též asi tolik

ztrát si vyžádal Nejvíce mrtvých
a raněných mají Rusové a Japan-c- i

pak Američané Dle depeše
zaslané do Washingtonu 18 čer

vence padlo v boji u Tientsinu

dne 13 t m 18 Američanů zabi-

tých mezi nimiž i plukovník
Liscum a 77 bylo poraněno
Mnoholi Američanů padlo v den

následující neudává se Také

dva vojáci se pohřešují o nichž

se neví byli-l- i od Číňanů zajati
nebo zabiti

Z Mančurska a Amuru došly
také zprávy Že se tam Číňané

vzbouřili a zmocnili se některých
měst ale ruské zprávy to popírají
Číňané se sice vzbouřili na růz

ných místech držav ruských ale

byli v brzku skroceni Na dráze

do Port Arthuru nadělali vzbou-

řenci velkých Škod Značná síla

vzbouřených Číňanů se nalézá též

podél dráhy mezi Aigunem a m

kteří prý mají i děla

jsouce dobře ozbrojeni Na vý-

chodní části tratě mančurské pra-

cují čínští dělníci dosud a jen u

Charbinu byla práce přerušena

Podobné znepokojující zprávy
docházejí ze Šangaje Santungu a

jiných měst ale poněvadž jest
známo Že prameny ty jsou ne-

spolehlivé nevěří se jim Zprá-

vy o pobití misionářů o stahování
se čínského vojska na jistých mí-

stech a o síle armády čínské jsou
občas uveřejňovány aby hned

zase druhého dne byly vyvráceny

Ze zpráv evropských vychází
na jevo ie se mocnosti počíoají
již bašteřiti o záležitosti čínské

Admirál Seymour byl co nejslarší
velící důstojník ustanoven za veli-

tele vojsk spojených ale neosvěd-

čil se Rusové jej museli z tísně

vytáhnouti n tu nahlédli i sami

Angličané že jest iádoucnosvČřiti
vrchní velení generálu ruskému

' Památky českých emigrantů Napsal
Tom Čapek S 9 původními vyobraxe-oí- mi

Cena vázané 75 centů

Valditýn hlstoricko-romantick-
ý obru

od Karla Ilerloše Cena 60 centů

Dědictví Attékův román ve třech df
lech od Duplesise Cena 60 centů

Po půlnoci román od Váo Vlčka 489

velkých stran Cena 80 centů

Nebczpeini tajemství román z anglické-
ho od Chas Keada 231 stran velkéha
formátu Cena 40 centů

Eíba a Waterloo historický román o4
F Stolle 339 stran velkého formita
Cena 60 centů

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
se snímkem několika listů prvnějšího a
poutavou přednáškou o nich od p J A
Ollveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemství tlolinu na Porter Sauaru
Nansal B C Farleoni ořeloženo i&m- -

gličiny 240 stran velkého formátu O-e-
na40 centu
Školní tákony v Nebrasce Zěeštil Jaa

Rosický Cena 50 centů

Novů Voňte Kristo napsal Jul Veroe

obsahuje 576 stran cena 75 centů

Vein-- iid velký román věhlasného ro
manopisce Eugena Sue 1216 stran pou-
ze $100

Tajemnů hrad e Karpatech román o4
Vernea 170 stran cena 20 centů
Chrám Matky Bolí e PaHli čili Esme

ralda spanilé děvče cikánské Romái
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
UDsanuje oiz stran cena ou centu

Osudnou stopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 Btran cena
35 centů
Díti kapitána Qranta jeden z nei vět--

šfch a nejpoutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Vcizích slu&bách povídka z dějin če
ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centů
Mezi proudy historický román z děíin

českých od Aloise Jiráska Obsahuje
1218 stran cena ou centu
Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo

rický román z dějin českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Citá 153C

stran cena $100

Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 112

stran pěkného formátu Cena 75c

Novi tajnosti paHiski Román od Pon- -

son du Terrail I čásť románu: "V saloně

anagalejích" Čítá 608 stran cena 50c

Klub srdcových kluků Román od Pon- -
son du Terrail II samostatná čásf však
zároveň pokračování románu "V saloufi

anagalejích" Čítá 448 stran cena 35c

HHSná Turkyni Román od Ponson dn
Terrail Třetí samostatná část však zi
roveB pokračování románu "V saloně a
na ealejích'' Obsahuje 418 stran cena
35 centů

Bocambolo Román od Ponson du Ter- -

a il Samostatná čtvrtá část však zároveí
pokračování románu "V saloně a na gale-jíc- h"

Obsahuje 694 strany Cena 50c

Bocambolo ve vžzeni Román cd Ponson
du Terrail pátá samostatná část však
zároveň pokračování románu "V Saloně
a na galejleh 548 stran cena 35c

Blázen Bedtamskv Román od Ponson
du Terrail šestá samostatná část však
zároveň pokračování románu "V Saloně
a na galejleh" 600 síran cena ouc

i

po každé straně a jedním
vyobrazení $25C3

šuplíkem na každé straně
$24X3

Západu Omaha Neb

níků Kapitán Thoinan z křižáku
"Zenta" jenž opustil loď aby
navštívil Peking když vypukly
nepokoje jest také asi mezi zabi

tými Kakousky vyslanec v Líně
baron Moric Zzikan z Wahlbornu
unikl osudu svých kolegů tím že

odjel z Cíny do Rakouska na do-

volenou dříve než vypukly ne-

pokoje
Nimecko — Ministr zahranič-

ních záležitostí oznámil vyslanci
čínskému že mu nebude více do-

voleno zasilati depeše šifrované
Bude-l- i chtíti příště zasilati jaké
depeše musejí býti psány jasně
v řeči srozumitelné jinak nebudou
od úřadů telegrafických zaslány
— Baron Mumm ze Schwarzen-Stein- u

nástupce barona Kettelera

odjede koncem tohoto týdne do

Číny Tlumočník hrabě Goltz
bude nového vyslance provázeti
při jeho nebezpečném poslání —

V hamburských loděnicích kde

jest nyní plno práce poněvadž

potřebuje německý říšský námoř-

ní úřad - mnoho dopravších lodí

vypukla stávka nýtařů Násled-

kem toho nemůže pracovati asi
1 200 jiných dělníků

Bulharsko — Do Petrohradu

přibyla deputace bulharských sed-

láků by vymohla od cara dovole-

ní k vystěhování se 30000 jich
soudruhů na Sibiř ježto nemohou

býti ve své vlasti živi — Jako
následek nedávných venkovských
bouří bylo odsouzeno vojenským
soudem v Tresteniku 400 venko-

vanů Sto odsouzených uteklo
do Rumunska

Rusko - - Dle telegramů z Port
Arthuru odebral se generál Holen-

ko velitel sibiřského armádního

sboru do Chabarovská hlavního
města přímořské východo sibířské

provincie aby vykonal přehlídku
střelců kteří jsou připraveni pro
válku — Admirál Skrydlov jenž

byl jmenován vrchním velitelem

ruského tichomořského loďstva
odebral se na místo Týž jest
hrdinou z turecké války r 1877
— Poručík Deneov jenž byl ra-

něn při útoku na tvrze v Taku
zemřel

Belgie — Veliký zájem vzbudi-

la v lékařských kruzích zpráva
že vynašel antverpský lékař de

Fraysee tuberkulosní sérum jež
mělo již v několika případech

alespoH dočasný účinek Složení

jeho jest částečně zvířecí částeč-ú- é

fOšíliuHc a sice pochází posled-

nější látka z nějaké tropické rostli-

ny Dr ' Fraysee odjel do Gre-

noblů kde se ona rostliaa pěstuje
a bude činiti ve Francii pokusy v

rozsáhlejší míře než dosud Lé-

kaři kteří viděli dosavadní poku-B- y

vyslovili náhled že byl učiněn

cenný objev

Anglie — Společnost křesťan-

ských snah se sešla v Londýně
ku konvenci která byla navštíve-

na asi 50000 lidmi Sešli se tu

zástupcové téměř všech křesťan

ských národů zvláště mnoho A

meričanů bylo přítomno Panuje
v ~ Londýně veliké vedro a při
schůzi mnoho žen omdlelo Tep-

lota ve stínu obnáší 85 stupBů a

mnoho lidí bylo úžehem stíženo

Za jediný den 18 července 9 áže-h- ů

slunečních skončilo smrtí po-

stižených Během nejparnějŠích
hodin denních mnseli dělníci od

práce ustáti

Holand — V Rotterdamu se

stávka lodních skladačů rozšířila

na 1 3000 dělníků tak že 170

lodí v přístavech jest zakotveno

nemohouce zboží' nakládati aniž

skládati

Rumunsko — Ministerstvo kní-

žete Cantacuzena se poděkovalo a

král Karel pověřil Carpa k sesta-

vení nového kabinetu- -

— Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l- i

se vám hlava trpíte-l- i závratí
neb nezáživností užívejte Severo-v- u

Žaludeční Hořkou a uchraňte
se mnohých nemocí Odporučuje
se zvlášť starým a slabým oso-

bám Cena 50c a Jioo

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze Ji 00 ročně

Pgdokonaiy šicí stroj?
Můžeme právem říci že šicí stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulýcn

6 neb 7 roků naším odběratelům nabízeli jsou dokonalejšími nežli stroje nabf
zené kterýmkoliv jiným časopisem českým Každý rok utvrzuje nás v tomto pře-
svědčení nebof ačkoliv cir J Pokrok Západu nabízíme na zkoušku na 80 dnů a
komu by se nelíbil v jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze pět a přijmeme
stroj oďnčho po zkoušce akcvé přece r"sud nepřihlásil se nikdo jenž by byl
chtěl stroj vrátiti To jest dostatečným důkazem že šicí bítcí "Pokrok Západu
Jsou nejdokonalejšími tak dokonalými jak vůbec které stroje D ':ti může

Až posad prodávali jsme prodáváme a ovšem prodávati budeie stroje a oby-
čejným zařízením při kterémž svršek totiž část obsahující hlavni pracující čásl
stroje připevněn jest na ploše stolku nehybně Však moda vyžádala si též změnu
ve stavbě licích strojů V nejlepších domácnostech chtějí míti nyní stroje při
kterýchž svršek čili část obsahující celé pracující ústrojí stroje spouští se pod
plochu stolku Šicího a na místě obyčejné bedničky kterouž se pracující část při
obyčejných strojích přikrývá přiklopí se Btroj pouze deskou na pantech zavěše-
nou tak že tvoří šicí stroj když jest po práci uzavřený rovný stolek Jak vidi-t- í

jest na siroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicíuli strojů nazývá m

Drop-Hea- d Cabinct

tito 0síH fijl

' DROP HAD CABISKT ČÍS

peču leme vždv o to abv naším čtenářům a odběratelům ifantufn a
vždy to nejfepši a nejnovější proto i potěšením sděiajeme že jsme učinili opa-
tření takové abychom mohli šicí stroje tohoto drobu naším odběratelům noaktr
tovati a sice za cenu až úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské

Drop-hea- d cabinet stroje prodávány Jsou jednateli za $65 hotově aaeb u fff
na splátko My obstaráme naším předplatitelům "drop head cabineť stroj Pokrok
Nápadu se £Mr!eD'm úplné spokojenosti a vrácenftr peněz do třiceti dni kďyi
by se nelíbil ?£ následuje:

Stroj Drop-he- ad Cabinet Pokrok Západu čís 5 s třemi
supliky po každé straně a jedním uprostřed $2603

Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak vidět! jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním nprostred

Pokrok


