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kterou masírovat na relém třiy# kltřm lírijí "atrom jori4ní"
on'i milník r liNfcm livotkl řý

iřf kff)£iv ottnw ? Iii'f ve vál NřJnl "drulka" lho livota zan
V fiterí akonírna itávka te

thala ďsíil nhty ivýth "útlých" saffí a truhlářů zamřsinanýth na

kuti řpj'li'niil()8fml t iiohofuNml Jih Mi fct-- iřol
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ruček nesmazatelná znamení ave
ínan!Ikrho StřMf '! lřHntiv

rotilkii aaíakého ubtttM votni horoucí I4ky v rnanHov tváfi
stavbě průmyslového palic jJ
hoílottavba kontraktoru Parrisho- -

vi zadána byla a nic akoníena xHluk ttíWUní touto Vilkou v
™ fti Ion hfiu vřín ilracenho bytí

nalřl Ku Kliál KnMov twlBníi lák ! iffrfílMVíH klr i í' ''t "'"ti i " míru a "madame" přivábily C
plným vítězstvím itávkujícícli

Snllivana který zjednav pokoj Kontraktoř uvolil u# totil platilijallonl livota Kvil ktffa v

rtattv Hfwlívala pIíhIu symbol m tfeneal ir Kcm! SVOU P'řtltí V ííílDrop-Hca- tJ Cnbltict na dále mzdu jo ctů ol holiny 1i
míru Ouplainské policejní stam

zvouc v lííi sndřU liraMi o

tr kd válí spravedlnost po zpftnřml praví Korán í ? n-- J

zaměstnávat! výhradně jen dřlní-k- y

uniové — Náldkem toho

vrátili se stávkafi do práce a pra-

cováno nyní bude rozmnoženým

soW motulrého Nathan kalialadíím blaM-- von ptH VT(

váíí zvuky loutny Vletů loudí "Adoll" "Drsi t dolaríi a útraty

!( I'1i4l Uiifilriv I'va u(hli i a mm ~ - - —

poetem sil pracovních tak abyzr strun Jl pleteny lou %

hnutí lilkýtl srdcí! iít!" Tím bvlo třinřno "sprave
dlnnsti" za dosť! Pan soudce ztracený ča vynahražen byla aby

konstrukce budovy na nejvýíe doKli- -i Hublov dcckIoUI Kve okusil
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tnií na víti dobv! Na radnici
rozkole a kdy! necitelný andřl na Jvou týdnů dohotovena byla

Šestého okresu města Paříže od byrozkaz boha skuteínoati jej vyhnal — Kučitrté zpronevěřilého povalí pfedeMý rněsfť "Peministé"
z itho ríi — fí5e snft chml mi

líbftí thmalem O kterém se kladnika státního Joseph S Part

leyho kterýž jak známo pro zprojtkem ubíral se v dálný kraj s

iednalo bvla otázka: "le-l- í uče
fíkovím líatem své osobni ctil e

lem ženv maníeUtvír Jistý Sa nevěřeni na hezkou řadu lei tio

káznice státní odsouzen byl zasvaté Kuši tMcd Atlantis h
9 ti lomo navrhl aby následujícíchbrovizen svým litem l klesl

Dít odstavců bvlo předloženo sně- -

movně poslanců aby se staly zápoutí unaven ra březích oné líré

vodní plánř kde kdysi statný
rcnl iíucm a lasaem honil

kročili v úterý soudně za tím úče-

lem aby rozsudek dotýčný zvrá-

tili a nové přelíčení před soudem

okresu Lancaster mu zajistili V
koněm:

i Manželství se zruSujet
jeleny a Unř Hledal místa kde

by rozbil svftj stan a tu ve snu' vtT w _ _ — a 1'onCvaiJZ otrocivi jesi iru žádosti kteráž u krajského zápis-

níka v úterý podána byla uvádí
Srno a manželství jest tím nejhorzievil se lemu Hospodin: loo
Sím otroctvím má býtí plnýmta str" Když sc probudil Sel se že zdejší krajský soud v přípa-

dě onom žádné právornocnosti ne- -

měl Má-l- i prý IJartley souzenprávem žen a muŽft zcela svobod-

ně disponovati svou duší a svým
za hvřzdou svého osudu a tu v

dili uviděl: "I-o- r rent" Na Klíá- -bltuP IHADCABISKT řl 4- -

Jellfco! ncřujcmo My o 1o aby naMm ftenUfira wIMratHftm joUjo
Idy to neJícpM a ne JnovJM proto a potMenlm iMlřluJemo la jame 'nM'í- -

tělemSe vstoupil sv Duch KliáS poro býti tu musí so tak výhradně jen
stáli v okresu Lancaster V kte-

rémž úřadovna státního pokladní
i Kalí závazek věrnosti na

zumcl a Ptal se: "Hamač?" A
nom nrniiii i irtijw i"""'" """ — r

sebe kratší čas jest zakázán!loratl a alco ra rpiui aí úíannA nízkou TzhMcm ku ohyfcJnA rni nk0'
ka sc nalézá a kde tudíž vlastnóprvé než podruhé zlatilo slunce

nebes plán u domácích Penát o se 4 VSichni kdož uzavřou jaký
zločinu pro kterýž žalován a od

koliv závazek věrnosti nechť jsounaaplAtku My blarím naílm předplaUlcIftm "drop Lr nl ( binet " troj I 'okrok

ZápadoawisaruřenímúHriňaiHjkoJtínoiili a vrácením pcuři do UlcU dnĎ kdyi

by a nelíbil Jak náslcdujos
tulil Eliáš k Evč! bc svým tlko

souzen byl se dopustil Jakožto
a U tpotrestáni vězením od 14 dnů do

vým lístkem vycházel denne KliáS
1 rokuna honbu za StčsUm a utrmácen

další důvod uvádí se Ze zacj&i

soud právornocnosti v případě
tom neměl také proto poněvadž

5 Všichni kteří brání přiroze
pracel sc domů zpět

nim niidftm tím že působí na
j 1 —

leho Palladium bylo vždy "all- - ze zpronevěřené částky ani jedinuzavření svazků věrnosti necht

Stroj Drop-hc- ai Cabinet Pokrok Západu čís 5 s třemi

šuplíky po každé straní a jedním uprostřed $2600

TentVi stroj čís 4 s 2 šuplíky po každé strané a jedním

uprostřed Jak vidétl Jest na vyobrazení $2500

Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé strané

a ledním utrostřed $2400

íenti nntrrstáni vězením od 2 doright!" Ne tak Evy! A£ Špendlil
EliáS iak mohl přišla Eva vždy

ký cent v obvodu našem zprone-

věřen nebyl
1 1

t let!
domů "bez" a nastaly doby kdy Výchovu dítek sobě před — lak minule isme oznámili
rodinnv krb zcela osiřel a jediné stavuií ctitelové "voeux de la na

odvolána byla radou městskou
ho Eliáše stín se mihal v matném

ture" následovně: Děti přijdou do
ordinance žádající liscensi na pě- -

— -- r

0Scm le mimo "lrop-h- r ml cnbinet" prodiWntl
bml-m- til nadálo Jako dosud

po miniilíi Kla odbíratelfitn Biim k Jejich

fflípoko emU MrJHvHllJ aire atroj Pokrok Západu" jak vidétl Jest na

Tjrobrazcnl následujícím prodáváme a náHleduJtci eony :

státních ústavů pro kojence (cusvitu luny tam kde dříve snil na

zlatř bohaté kštice luzné ženy cací školky) a starati se bude o
ťákové automaty a maršálu naří-

zeno aby bezodkladně vzhledem

k odstranění týchž z různých ob-

chodů zakročil Stalo se tak je

n£ "Etat nere" t i "státní1 Kde byla Eva? Ta vracela se po

dnech a nocích v dálnu prožitých otec" Děti mají slouti po matce

K vůli "iistotě" poněvadž oteca v krátce opřt prchala v neznámy
krai Eliáš přemýšlel jakým

ště v pondělí večer ku velkémut

jest "imagmerní veličinou1 zármutku některých pánů hostin

Btroj 'Tokrok Západu" Cis o

8 8 Supliky po každé straně
a jeduítn uprostřed 13400

Tentýž BtroJ íí 4 8 2 Supli-

ky po kiiMá strané a Jed-

ním dlouhým uprostřed Jak

vidětl na vedljSím vyobra-

zeni $2300

kouzlem jest Eva obetkána proč
Pak Že náš soudce není "dandy" ských O jednom z nich dozví-

dáme se že když mu "osla" odváa nepokračuje s duchem času!mijí jeho krb a konečné se íwy
ntal Eva: "Když nad hladinou

Takové hlouposti jako manželská
Michiganu veřernice objeví se v želi málem padnul do mdlob a

truchlil velice "Osel" přirostlčesť kdo by bral vážně! ťan
lesku a mčsíc svými prvními papr soudce ví že za starých dob
skv líbá vlnv tainé" tůné ve vet

řeckého klasicismu ti největší
mu tak k srdci jako by to byl je--

ho vlastní bratr V úterý ne-

bylo již téměř po nich ani památ- -
'

ka Zároveň s automaty těmito
mužové vlastenci filosofové na

Tentýž stroj Čís 8 s Jedním

Šuplíkem po kadó strané

ajetluím uprostřed $2200

VSecImy tyto stroje Jsou Wže sou-

stavy a tlltož dokonalého se

stavení Rozdíl v cenS řiní

pouze a Jediufi Jen poíet šup

vích platanň já sním o našem ráji

a líbám v duchu ůbžl tvého čela a

v nadšení se skolébám v sen věčné vštěvovali friny a hetairy proč by

on nepustil "lady" Lháše po nařídila policie odstranění automa
touhy a ty jen ty jsi vidinou

kutovat musil! To přestává dělat tů jiných jako ku př těch z kte
KlnlnOrh nOCÍ " iaK K

Skandál když se mu nelíbilo colíků Stroje dodáváme buď i
dřeva ořechového — traavé aneb

dělá měl sc dáti rozvésti! Rozčertu zastaň doma!" praví v odve

tu Eliáš "v listopadu na stro

rýchž po vhození penízu různé

cukrovinky vypadávaly a strojků
v kterýchž o doutníky se hrálo ačilení uražení ieho nejsvětějšího

mech hlouposti a platany tu ani
citu osobní pýchy zničení štěstí

neisou!" Než Eva snila dál a konečně 1 strojky fonograheké
kteréž pro obveselení hostů vcelého života vzbouřená vášeň

filet atroj "Pokrok Zplu" 4

V cené kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto Jest jli
l předplatné na časopis na rok

Kildý stroj opatřen jest českým 1 antickým návodem k zacházení s ním
dbala málo domluv muže! Eliáš

jež hraničí se Šílenstvím to jsou mnohých hostincích se nalézaly
však nebvl dnešní! Když jeden hlminosti! V Americe lest "svo Majitelové poslednějších tvrdí že

boda" a soudce Adolf nepochopu toto zakročení neoprávněné jest
krátě opčtnS Eva vydala se na

svou bludnou pouť putoval za ní!Y&echny tyto atrojo rbolovrny
ÍHftklftInMl iruřními ře ie proč se mohl Eliáš tak rozčílit a strojky ony za žádnou pomůcku

"icu Madison Str" zjevilo se
On sám totiž soudce není vůbecmeilníky s nellepAího-materiál- u a

Jaou eleffantní úpravy Clunřk Jest
ženat a ie šťasten a Eliáš mohlzrakům ustrnulého manžela a na

ieho otázku kterou se důvěrnéP'J "J? " Z M ii i ť't !{ j hAfaii rwmhm rnllihnutlmtir svařiv iftmnnBviL-Kic- i urni iii v "-'- — — z

když to nešlo s jednou sobě vzíti1 1 'i i 1X Tlln ! mmtmmtnvrf

karbanickou považovat nelze ne-

boť každý již předem ví čeho se

mu za vhozený tam peníz dostane

tak že jest to vlastně jen jaksi au-

tomatickým prodejem Někteří

obrátil na tři sta liberní přelud v

jinou když se bez ženy neobejde
v modrém kabátě a klackem v

ale nedělat rámus!

aa

pTým apftioiem
ciuiicn
do ilábku

uiot-i-
tedy usadí aeW Jakékoli v vláSt nf pozornoall pou

má téi "mořinny naviják a
aatna do pravé polohy Každý atroj

všechny potřebné příitroje Jako obrubováky íapoSíváky abéráky atd dplnou

blrka v Ohledné íkřince kteréž obdrii bo edarma

KtvMtem obeb( v licích tfJJch a neproJáf ám ] k vfdílkn Anll Jnoa rtroK ktrl
ruce ienž se klátil nejisté opodál

Při uzavírání "forem" se doví
dostalo se iemu odpovědi Danteo- -

dáme že na počest neohroženého
vými slovy jež tento kníže Par-- 1

nad neklem: 'Zi- -

hostinští odmítli strojky z místno-

stí svých odstranit! a budou hle-

dět soudně zjistiti zda policie má

právo tímto spůsobem do obchodu j
jejich se plésti

bojovníka za právo a emancipaci
"bude" pořádati paní llumpalnechte vší nadějekdož vstupujete'

Eliáš více nepotřeboval! Nyní Zemanová kafe soudce Adolf do

stane "kafešálek" a Madam bude
— Charles Smith kterýž do

držeti slavnostní spíč jako oby- -
věděl že by byl musil mitt ceiou

stošedesáti akrovou farmu posá-

zenou fíkovými stromy aby měl
paden byl při ukradnutí zimníku

Bbít IpttiiřJIl proto Jen U oo UcIníjIU JeOnjic pow yn t pro-p- no "

Iln4fftfplrajmtyto troj pMmo a lorárny btor i a ceny totárnl a afctHmt t las tak

polovici I thUny tylohy kVrU by plynní co rydílk do kape titnlr h Jdntelft a tnlrtnlch I

poionoUk Jwlntelft kteH vllcbi1 chil mutl bti llvl a mott proto ydSláU

Opakajamt co jim Trcha pravili:

ZamíuJotn oplnoo apokoJenoKt nabízíme vSem kdož strojo od nás koupí Jest-Hi- e

by shledali do 80 dn5 lo by V Jakémkoliv ohledu buď v dokonalosti

thlednoHtl prárl neb v íemkollv Jiném nevyrovnal ae nejlepíím atrojám

mílie Jej do té doby kdjkolt vrátili A obdrií svó penííe nazpřt

XUdi a Uctilo rtrojo Mrořen t I roka a k- - nieu} fa Jpt bootíJII ouUvy

AobH abotofi aejnotí Jllml dokonl-nin- il Jl Uk tito lbc Jk fru ktorf ttroj Jiti m&U

vdnoa JkymkollTÍk ap&~ba polámU m bod Dabruuioa
kUrákolIrlk IM by m ofědíll

Xirmka aoviUbnJa m b pHutmJo nl tu ) hly iid

čeině Místnost dosud určena
dostal v úterý od policejníhonení ale v Plzeňském bokole to

dost listí pro toiletu poetické Evy soudce třicet dní a to o chlebě a

vodě
nebude

Té samé knihy kapitola druhá!
a poněvadž jsa smrtelníkem ne-

mohl se jako Zeus proměniti v

zlatý dešť aby vniknul v tajemný

úkrvt své Evy použil moderního

— V poslední schůzi výkonné- -listý klacek jménem Edman
1 I _ J _!son ztvrai osia a pyi jeunaieicui ho výboru spolku nebrasských vy- -

rabitelů a spotřebovatelů oznámehumane society" obžalován předJellkol aSktcH odMrel!4 dirajf k vftll licí př-d--n„t

lrnřlllm trolftm lk lln4 CmooIpv ponky- - prostředku aby přeměnil svůj

'face' Maie falešné vousy a brýJiné stroje soudcem Sabathem pro týrání zvítají inaim o I třm vyhovili a nMiim Tjborny
no že obchodní bursou propůjčen
byl prostranný sál v druhém pa

le vešel do tajemných síní a řat V rozhodném okamžiku když

stál obviněný před soudcem obje tře ku zřízení státní výstavky ne
uzřel tu svoji drahou žcnuSku

vil ae na témže miste "deus ex
co kněžku Venuše v úboru

zdokonaleny stroj singeruv Dlj4k0 „imi prutroji unkauoj
Pokrok Zipada" D4iilinjírl elml lo4 cny:

Cía f t Soplíky ♦! ti 4 s 5 Supliky 117 fía 5 7 lupl 118

tól phdpUtaí n Pokrok Zípda Kolková AmHckoa
V tito ci hrto ) oftam JII

X tlato itroj&a bk4 nivody netnim

Admajta JadncMtato!

brasských výrobků a z usnešení

spolku výstavky podobné i v ji-

ných větších městech ve státu na
machina" v podobě táty obžalova

Bachantky Spatřivši nového pří
néhojenž zahřměl na žalobce slo--

chozího spěla Eva jemu v ústrety
šem zřízeny budouwr 'Kdo že se opovažme "nčco"

a ovinuvSi měkké rámé kolem
POKROK ZÁPADU OWAHA KtE


