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Pokrok ZApadu
platiti 35 zl ročně Ke všemu!možně literaturu a činnými jejími

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
ovšem se nepřizná že kultura ma-

lých "nárůdků" přispěla v mno-

hém ohledu k osvěžení "německé

Povětrnosti
Po jaru musíme míti na pozoru
Náhlé ochlazení spbsobuje

OCIUSNUTÍ TÍTCŮ"

jedině upotřebením

OSt kotis Díl O

ódy opět obživnou J
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2?dokonaiy šicí stroj?
UMoma nntvom Url fa ílrf alrola

6 neb 7 roků naSím odběratelům nabízeli jsou dokonalejšími nežil stroje nabí-

lená kterýmkoUv jiným čaoopisem ieským Každý rok utvrzuje cás v tomto
neboť ařkoliv str J Pokrok Západu nabízíme na zkouSku na 80 dm) a

knr k nolfViii w utiim :nli nhlHu tnmit vríitlmn nenfza čnět a Dři 1 meme

troj od něho Bozkouftre takové přece r"sud nepřihlásil se nikdo Jentby byl
chtěl atroj vrátitl To Jest dostatečným d&kazem že íicí trc! "Pokrok Západu"

jsou nejdokonalejBími tak dokonalými jak vftbec které stroje Ba izú infiže

Až posud prodávali Jsme prodáváme a ovSem prodávat! bude 18 stroje s oby-
čejným zařízeném pH kterémž svrSek totiž část obsahující hlavul pracující část

stroje připevněn jest ns ploSe stolku nehybně Vsak moda vyžádala si té směnu
ve stavbě siclcn strom V nejiepsicn aomacnosiecn cdisji mm njm irujo Vu

kterýchž ivríek čili část obsahující celé pracující ústrojí stroje spoušti se pod

plochu stolku Šicího a na místě obyěejné bedničky kterouž se pracujte! část při
obycctnycň stroiícn priKryra priKiopi e
nou tak že tvoří Sici stroj když Jest po
Jest na stroji tuto vyobrazeném Tento nový

Drop-Hea- d
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DROP IIBAD

JpliVnl neřiiiemo vždv o to abv

"Pokrok Zánadu" které Isme do minulfcb

siroi pouzo česnou n piDwcu
uzavřeny rovny aioieit já vinen

druh soustavy Sicích strojů nazývá M

Cabinet
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CABINET ČÍS

nnsim řtonáífím a odběratelům dostalo se
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Západu čís 5 s třemi

jeanim uprostřed -- zouu

vyoDrazent -- jzsuu
šuplíkem na každé strané

Wm
prodávatl budeme též nadále jako dosud

minulá léta odběratelům našim k Jejich
roj rourou upauu ju tiucu jen uu

následujicí ceny:

Stroj "Pokrok Západu" Čís S

s 8 Supliky po kaidé stráni
a Jedním uprostřed 12400

Tentýž stroj čís 4 2 Supli-

ky po kaídé stráni a Jed- -
ním dlouhým uprostřed Jak
viděti na vedlejším vyobra- -

zení $2300

Tentýi stroj Čís 8 jedním
šuplíkem po každé stráni
a jeduím uprostřed $2200

VSenbny tyto stroje Jsou tile son-slav- y

a téh dokonalého se

stavení Rozdíl v ceně fini

ridyto nellepSÍ a nejnovřjí proto s potí-Seni- sdělujeme že jnmo uřinili opa-
tření takové abychom mohli Sici stroje tohoto druhu nSím odběratelům posky- -

r w r

Xvatl a BÍC6 Za cenu az OZasne DIZKOU Yzniťueni ku unyi-ejn- roio rnmiD
Dron-hea- d cnbinet stroje prodávány Jsou jednateli ta C5 hotově aneb za 175

nyní ještě správa továrny Ober-laendro-

dala všem svým stávku

jícím nájemníkům osmidenní soud

ní výpověď z bytů

Zatopený důl na Graifu (zv na

Ptáku) u Kutné Hory Čerpání
vody ze zatopeného dolu pokroči
lo tou měrou že dne 14 dubna

m m voda sáhala již jen po dru-

hé patro takže zbývá k vyčerpání
toliko 67 m výševody —Jak zná-

mo zatopen byl důl due 26 listo-

padu 1898 % hodiny po odchodu

dělníků Voda vytryskla na třetím

obzoru ve hloubce 300 m a

rychle stoupala až dosáhla výše
2í8-±- Na kterém místě voda

se provalila není známo poněvadž

při prohlídce nebylo nikde znám

ky že by voda někde dovnitř vni
kala Čerpání vody započalo dne

3 prosince 1898 a pokračováno v

něm nepřetržitě dnem 1 nocí pro
vádí se pomocí tří dvojnásobně

působících čerpadel a několika

speciálních čerpadel která musí

při ubývání vody stále hlouběji

býti posunována Nenastane-l- i

překážky možno očekávati že se

do konce května veškerá voda vy

čerpá

Snlhové vánice panovaly v druhé

polovici dubna v Českém Rudoho- -

ří a sníh padal tak hustě že ho

za dvě hodiny napadlo skoro tři

čtvrtě yardu
V Tovarové na Moravě pořádat!

bude občanská beseda dne 23

července velkolepou slavnost na

počest 25leté ročnice úmrtí skla
dalele A Foerchteotta-Tovačo- v

ského tamního rodáka Četné

spolky pěvecké přislíbily již účast
i spoluúčinkování jmenovitě 'Slo

vanský zpěvácký spolek' ve Vídni

iehož organisátorem a sbormi

strem Foerchgott-Tovačovsk- ý byl

Pí Savina slavná ruská hereč-

ka přibyla z Berlína do Prahy se

svou hereckou družinou a sotva že

seskočila s vlaku snad ještě
se z osvěžných dojmů

velkolepých triumfů berlínských
slavila iiž večer velké vítězství

umělecké na jevišti Národního di

vadla v Praze A neslavila e

snad jako nějaká potulná hvězda

divadelní jež prudkým a ohnivým

jasem sensace mihne se jako me

teor po obloze evropských diva

del slavila je ryzí geniální uměl

kyně i její znamenitá vskutku vy

braná společnost herecká a slavila

je upřímnost pravda a síla ruské

ho umění! - Z vlasti Turgeněva a

Gončarova přišla tato vzácná žena

aby zjevila na jevišti v pevných
liniích plastických a v sálavých
barvách ruskou ženu ruskou duši

ženskou jejíž tajemství plné ča

rovného kouzla soudné originál
nosti zjevili oba ruští básníci Se

Savinou nastupuje též ruské umě

ní divadelní vítěznou cestu po

Evropě kterou před 10— 15 léty
tak slavně ovládl ruský román

který v jménech několika předních

svých representantů od Gogola až

ke GarŠinovi znamená nejvyšší
dosud nepředstiženv stupen mo

derní literatury románové Zdá se
že umělecká Rus velká Šírá bílá

Rus skrývá ještě mnoho překva

pení pro západní svět — Divadlo

bylo přeplněno V ložích skvěly
se krásné toalety a parterre se

tměl massou namačkaných divá

ků obvyklý vzhled hlediště př

neobvyklých slavnostních před
staveních Nálada nadšení

enthusiasmus vládly v divadle

vzrůstaly až do bouřných výbuchů

pochvaly a jásotu k nimž zejmé
na v posledních dvou jednáních

bylo obecenstvo strženo úchvat

nou mocí a velkolepým realismem

hry paní Saviny
Ulitefnoubt vznešenou myšlén

ku pojala v Praze pí Kvapilová
rozhodnuvši se uspořádali řadu

přednášek pro dítky V době kdy
učenci snaží se vštěpovati nauky

vědy prostě a jednoduše podané
širší vrstvě obecenstva v době

kdy každý snaží se poznat lidské

ho ducha a vznešeného jeho cíle

počíná se ujfmati myšlénka která
zasloužila již dávno bedlivého

pěstování nejen snad v Čechách

nýbrž i mezi námi Čechoameri

čany
české krarleito sestávající z pp

Nedbala Suka Hoffmana aWiha

na koncertovalo v polovici měsíce

dubna v Haagu kde uchvátilo ve

škeré obecenstvo Při posledním
koncertu zastoupeni byli na pro
gramu Bethoven Schubert Sme

tana a jioL Smetanovo dílo "Z
mého života' obecestvo přímo
elektrisovalo

Zaekrámí ítkj
Cbaasbavlain Coosb Bimmif tm

earáala tíOm ClX sártass trpfdc
LtX taaU Msaá ssU mvnatko VMp

přispívateli jsou I

Radiji arabské dllniky nei slo

vanské Zatím co soustavně z

Německa byly vypuzovány pra-

covní síly slovanské tedy zejména
Češi a Poláci velké tkalcovny v

Elsasku a Badensku docela po

tichu najaly dělnictvo aŽ ze sever-

ní Afriky mužeženy i děti Arab-

ské pracovní síly v Četách po 20

až 30 osobách přiváženy jsou přes
Itálii a Švýcarsko do pohranič-
ních stanic odkud se dále dopra-

vují V Schopíheimu v Badensku

jest již celá osada arabského děl- -

nictva Podle "Berliner Ztgu
hloučky arabského dělnictva při

jíždějí do Německa několikráte za

týden Jak patrno dovedou se v

Německu radikálně chopit my

šlénky Nevíme však jak za tuto
novotu německým fabrikantům

bude vděčno německé dělnictvo

Máme za to že se hned v poČát
cích energicky obrátí proti kolo

nisaci levných arabských pracov
ních sil v Německu protože jinak
musilo by se připraviti 1 na dobu

kdy z dílny vypuzovati je bade la

ciný a žádných potřeb nemající

čínský kuli

Z ČESKÝCH VLASTÍ

"Neslýchaná surovost vojenská—

Onehdy bylo obyvatelstvo olomou

cké nemálo rozčileno neslýchaně

surovým útokem vojenského kade

ta syna tamnějšího ohciála c k

soudu Pavlovského na byv vo

jenského krejčího Vlacha Kadet

jenž mešká na dovolené v Olo

mouci potkal se s Vlachem jenž

je jeho věřitelem Chvíli spolu
rozmlouvali Pojednou vytáhl ka-

det z pochvy šavli a hnal Se ní po

krejčím Ten vida se ohroženým
dal se na útěk avšak v patách za

ním hnal se rozzuřený kadet má

vaje ve vzduchu šavlí Krejčí

aby ušel zběsilosti rozzuřeného

syna Maršová vběhnul do obcho-

du kloboučníka p Hývla Avšak

to ho nezachránilo Hned ža ním

přihnal se do obchodu i kadet s

tasenou Šavlí a dříve nežli se pře-

kvapený obchodník nadál dopadla

po dvakráte šavle kadetova na leb
ku krejčího který ve strachu

vběhnul až do kuchyně soukromé

ho bytu kloboučníkova Po první
ráně klesl pronásledovaný krejčí
k zemi a z hluboké rány na teme-

ni vytryskl silný proud krve Aby
seslabii další rány rozzuřeného

kadeta nastrčil nad hlavu ruce

tím stalo se že druhá rána ve

dená plnou silou rozťala mu ruku

Zatím sběhly se před krámem celé

spousty obecenstva a zaujaly hro-

zivé postavení proti kadetovi

Někteří vběhli i do krámu aby
ubohého krejčího z rukou zběsilé-

ho vojína vyprostili Náhodou

namanul se i policajt a na jeho

energické zakročení ustál útočník

ve svém krvavém díle V zástupu
rozčileného lidu to hrozně vřelo

a nebýti výmluvnosti rozvážnějších
mužů byl by býval zběsilý klou

ček na místě činu citelně potre
stán Za ohromného shonu lidí

odveden byl "hrdina ' na policejní
komisařství kamž později dopra- -

ven i těžce zraněný krejčí Po

chvíli přichvátal na policii i kade

tův otec aby se osobně přesvědčil
o krvavém činu svého syna V

celém městě panuje ohromné roz

čilení a jest pravým divem Že ne-

došlo k vážným výtržnostem

Slávka dělníků na stavbách v

Českých Budějovicích chýlí sc ku

konci neboť vrátilo se do práce
více než 500 starých dělníků za

starých podmínek Stávku vyvo-

lali sociální demokraté

Tkalcovítl dělníci v továrně

Oberlaendrově a Morawtzově v Ú- -

pici počali stávkovati a sice v

počtu 700 Platy jejich jsou ve-

směs malé nedostačující ani pro
nutné životní potřeby Aby se

nezdály příliš malé vyplácí se vždy

po 14 dnech Tu obnášejí jen 5—

12 zl Vydělá st tedy úpický
tkadlec při velmi námabavé práci
pouze 2 zl 50 k až 6 zL týdně
Požadavky stávkujícího dělnictva

jsou velmi skromné Tkalci žá-

dají aby mzda byla zvýšena 015
procent ostatní požadavky jsou
menšího rázu Jedná se v nich o

jisté požadavky při výrobě a od
vádění zboží o zřízení jídelny o

opatření čisté pitné vody atd V

hrozném stavu nacházejí se továr-

ní byty v nichl tkalci bydlí Malé
a temné jsou jen ohrožováním

zdraví těch kteří v nich bydlí
Vlhkost čiší % nich jako ze středo-

věkých lidomoren všude je houba
a plíseň Byty tyto jsou tak za

cbovaléže v některých strop musí

pod piráti ai deset sloupů aby ne-

spadl Za tyto hrozná byty o

Vttxi rull svitníd sansí dllxík

na Splátku fiy ODSiarnme niutiin preupiniueiiiiu mup uumti uuj iua

Západu se zaručením úplné spokojenosti a vrácenítr peněz do třiceti dnů kdyá

by se nelibil jak následuje:

velikosti a slávy" Než vraťme
_ _ _r v 1 ' 1

se k rerosimu racwi se v jenu
skladbách skutečně duch Luthe-rů- v

pak bychom na předchozím
základě dospěli k zajímavému vý-

sledku Perosi mešká ve Vídni

odkudž prý odebéře se do Lon-

dýna aby také zde osobně řídil

provedení obou svých oratorii

Třeba byl pozoruhodným talen

tem skladatelem silného samo-

statně tvořivého ducha dle posa- -

vadních kritických projevů nijak
není

Dilent Ciny Vzhledem na stá
le bližší a blržší dělení jest zají- -

mavo porovnali "okruh zájmů"

jakýž jednotlivé státy vymezily

pro vliv svůj politický a hospo-

dářský: taký okruh zájmů bývá

jak i africké děje ukázaly ovšem

jen předběžným už ohraničením

toho kusu země cizé kterouž do

tyčný stát ovšem v budoucnosti

ať blízké ať vzdálenější osvojiti
si hodlá Tento "okruh zájmův"
na půdě čínské jak jednotlivé stá

ty na něj nárok činí jest následu

jící: Rusko: Mongolské úze tří

1500000 čtverečních anglických
mil mandžurské území 400000
Čili 58949 Kansu 86608 do-

hromady 2045557 Čtverečních

anglických mil Anglie: Kiangsu

44500 Kiangsi 72176 Anhui

48461 Human 74320 Hupe
7odo Sečuan 166800 dohro

mady 476707 čtverečních angl
mil Francie: Kvangsi 78250

Kvantung 79456 Kveiču 64554
Yuraan 107969 dohromady 330'
229 čtverečních anglických mil
Německo: provincie Šantung 65- -

104 čtverečních anglických mil

Itálie: Cekiang (přímé pozadí to

zálivu sanmunského a Fouin'72- -

630 čtverečních anglických mil

Mezi Anglií a Ruskem bylo

již dosaženo shody stran vy

mezení zvláštních "okruhů záj
mův'' zvláště když Rusko opusti
lo dosavadní své stanovisko

nejspornější otázce dráhy ninč- -

vangské a sice na přímý podnět
carův aby prý dán byl Anglii

před samou konferencí míru dů

kaz mírumilovnosti Ruska Mezi

Anglií a Francií pak v příčině
Číny bude možno dosíci tím spíše

shody spory pak africké mezi

nimi byly aspofl na delší čas vy-

rovnány nedávno anglo-francou- z-

skou smlouvou Ovšem nevyříze
na zůstává jako hrozivý přízrak
na obzoru neustále otázka egypt-
ská ale zdá se Že Francie aspoň
před koncem tohoto století — ne

jsouc vojensky připravena a chy-

stajíc velkolepou výstavu světovou

nebude jí hýbati Také ve

sporu newtoundlandskem Duae

prý brzy docíleno dohodnutí a

sice tím že Francie zřekne se ná- -

roků na svá práva v Newfound-land- u

za náhradu kterou by jí
Anglie poskytla na jiných stra
nách Zdá se vůbec se státy
kvapily s dohodnutím vzhledem

na blízkou konferenci míru pro

případ že by tato přece se odho

dlala vysloviti zachování státu

quo Nebezpečí války pro
záležitosti osadní jěž zdálo se

ještě počátkem roku velmi hrozi

vé jeví se tedy býtí značně osla-

beno Avšak jest Balkán z ně-

hož tentokráte zdá se vyvstávati

hrozivý mrak! Anglie majíc jin-

de ruce uvolněné "činí se'' na
Balkáně a v Levantě tím více

Oslava památky Van Dyckovy v

Antverpách Slavnosti na oslavu

třístého výročí Van Dyckova dne

zrozenf zahájeny byly v Antver-

pách výstavou rostlin kytic a

květinářství vůbec Dne 20 srp
na zahájena bude ▼ Antverpách

výstava obrazů Van Dyckových

jichž asi xoo pro ní získáno bylo
Zakončena bude 20 října veliký-
mi slavnostmi

Odmfnu ta pomaďařovánl rozdá

vá právě uherské ministerstvo

osvěty učitelům národních škol

kteří obzvláště vynikli v šíření

znalosti maďarského jazyka mezi

školní mládeží Celkem bylo od

měněno 100 "patrioticky" smý
šleiíctcb učitelů po 50 zlatých z

nichž 48 působilo při školách

státních 10 při obecních 17 při
konfessionálnícb katolických 5

při řecko-sjednocenný-ch 5 při

pravoslavných 9 při evangeli-

ckých a při židovských a 4 při

soukromých školách

Mladý glnimskj tdsmít Kankar

vydal tyto dni sbírku básní jel se

biskupu Jeghči zdily závadnými

Skoupil tedy u knihkupců zbýva

jící na skladě výtisky těchto básní
a dal je ve svém paláci spálit
Pěkná to ukázka o snášelivostí

tatc&kfcb kaUL kteří tolik se

V Pařili koluji pověsti prodí-

rající se již i do tisku jako ty se

připravovalo sblížení mezi Francií

a Německem Ano někteří už

tvrdí že uzavřena mezi Francií a

Německem jakási dohoda Snad

ty pověsti nadsazují ale tolik jest

jisto že němečtí diplomaté o sblí-

žení s Francií dávno již usilují

Po prvých nezdarech němečtí po-

litikové zabezpečili si podporu
některých francouzských novin

jež zapomněly minulosti počaly

dělati německé politice reklamu a

otevřeně dokazovali že sblížení s

Německem je pro Francii velmi

žádoucí Hlavní agitace začala

no nezdaru s Fašodou Mnohé

francouzské listy psaly že na po
moc Ruska Francie počítati ne

může a že te proto pro ni nevy- -

hnutelno užiti nabídek vlády ně-

mecké Články toho druhu došly

ohlasu ve francouzské sněmovně

načež německá vláda zvýšila své

agitace jež dávají dosud věci ta

kovou tvářnost jako by šlo o to

aby oba státy uzavřely smlouvu

proti Anglii Do Paříže přijeli

agenti německé vlády kteří

starali aby myšlenka tato byla

propagována slovem i písmem
Mimo jiné rozšiřována v Paříži

pověst že Rusko této myšlence

přeje ano že sami ruští diplomaté
franko-německo- u dohodu chtějí
uvésti ve skutek Všecky tyto po
věsti vycházejí z Berlína Pro
Rusko — praví list
— jež už tolikiát dokázalo jak

upřímně si váží francouzského

přátelství sblížení Francie s Ně-

meckem nebylo by žádoucím

Kdyby se Francie spojila s Ně-

meckem musila by udělati kříž

nad svým spojenstvím s Ruskem

V národě francouzském myšlénka
o spolku s Německem nemá pudy

pročež agitátoři utíkají se ke lži

jako by Rusko samo si toho žá-

dalo

Zasedáni francouzských generál-
ních rad Jak každoročně shro-

máždili se i letos na druhý pon-

dělek po velikonocích generální

rady všech 87 departementů Fran-

cie Shromáždění generálních rad

se UŠÍ od sezení francouzské sně-

movny tím že projednávají zále-

žitosti departementů mnohem ry-

chleji a bez hluku Generální
radové nejsou namnoze politiky z

povolání ale mužové rodnou

svou zem vřele milující a žijící v

stálém kontaktu s voličstvem

Volba generálních radů padne

vždy bez agitace atd na onoho

velkostatkáře lékaře notáře neb

průmyslníka který svému krajt ve
svém oboru fakticky platných
služeb prokázal a se takto skuteč-

ně volby hodným representantem
stého kraje osvědčil Zvolení ra-

dové znajf následkem tobo velmi

dobře potřeby svého kraje jako

ústavy Školy silnice atd a před-

nášejí tyto žádosti svých voličů

hlavnímu shromážděni Francie
vděčí právě těmto sborům většinu

všech zařízení na venkově a v mě-

stech Letošní sezení zahájeno
všude vzpomínkou na zemřelého

presidenta F Faiira načež zaslá-

ny blahopřejné telegramy jeho ná-

stupci presidentu LoubetovL

Mnoho hluku působí v hudeb-

ním světě mladý italský abbé Lo-renz- o

Perosi Ve Vídni jeho
víc než jeho oratoria 'Vzkří-

šení Lazarovo' a 'Vzkříšení Kr-

istovo' Sláva která ho z jeho
jižnf vlastí předcházela na severu

pobledla Italové prohlašují jeho
hudbu za románskou avšak vy-

skytli se kritikové kteří praví že

je to hudba německá hudba cír-

kevní protestantská jíž se naučil

od Witta a již pochytil od Bacba
"Neue Freie Presse' v posudku
svém ze dne 15 března podobně
se vyslovila Zračf prý se ve

skladbách Perosibo duch Lutbe-rů- v

Jest to posudek zajisté zají-

mavý a tím zajímavější pro toho
komu známo £e Luther upravil
protestantský chorál dle našich

Českých chorálů Je zjištěno Ze

Dřívrženec Mart Luthera Michal

Weiss odnesl z Čech 150 našich

starokancionálních posvátných
oísnf chorálních jichž Luther

opotřebil pro církev evangelickou
Není to ovšem žádnou vzácností

ani novinkou le Němci čerpali
pro své skladby z našich písnf ná-

rodních Jmenovité Beethoven

Schubert a jiní použili motivů slo

vanských Kdyby vydán byl po
drobný nestranný přehled sklada

telské činnosti hudebních něme-

ckých velikánů mnohý "silný

cdpaelaf zjev" na němi Němci

tii si zakládají neobstál by na

%ízzUb nokách Klaerká "su--

rcrlrr:" která pciriivl tílZl

Stroj Drop-he- ai Cabinet Pokrok

šuplíky po každé straně a

uprostřed jak vidétl jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním nprostřed

Ovlem íe mimo "drop-bea-d cabinet"
stroj o obyčejné soustavy jakéž Jsme po
úplné spokojenoial nnstaravuii a ice si
vyobrazení následujícím prodáváme sa

Lví
iT v"„si t _aM a asi

Tífc

Xj'-
- pouze a Jediné Jen počet iup_

S-- líkfl Stroje dodáváme buď i
„rowífS !ípv ořechového — traaví aueb

Sífi" z dubového světlé dle přání
filcf stroj "Pokrok ZídMu" í! 4

Y cené kteráž jest výše nvedená za stroje zahrnuto jest jii
i předplatné na časois na rok

Kaldjf stroj opatřen jest českým I anglický návodem k zacházení s níou

YSecboy tyto stroje zbotovřity
Ison co nejdůkladněji zmčnvmí ře

tneilníky S nellepíhormsleriúlu a
Jsou elegantní úpravy Cluněk jest
nelnověiiího a nellednoduftSíbo aa- -
Hzení tak sváný samonavlékacf Cívka vloží se a ciunku a p utivm zatáhnutím
sa koneo Dita Jest clunek nsvlečen Jehla Jest samousazovací totiž vložíme 11 Ji

pravým sp&sobem do tlábku tedy nsadl M bez Jakékoliv svliAtnl poxornoail pou
bým zastrčením sama do pravé polohy Každý stroj má tii samočinný naviják a

vlerfany potřebné přístroje jako obrubovákv sapoilváky sběráky atd úplnou
sbírka V ohledné skřínce kteréž obdrží se sdarma

KeiMtehn4 v lei'h (trnjich a oepiodaráaM ) k Tlil vfdllka Aall jaoa atraK ktarit
mMzíbc spatniM pinta )ra la ua iadaijSL Jceuajte jea t pfoapfcaa a atbjaia aaaVa

ClanáH oattiM tito atraja fK no V Tárny u autové' a n eny torirol a BaXI1aa tiai lak

oloirtel ail Matlnj yWy kťril by ptrnala ca třfditek do kape atatnfc-- MasteS a aUrtafeh I

odaaiakfe Jrdoaťlt ktrft viictul rail a Bod býU tirl a aiaai proto jMánii
OpakaJaaM ca JaaM nrcta pniTtlii

Zanlnjea áplaea sskejeaet a aabíxíme vleat k4i streje 4 aás keapí Jest-

liže by shledali 4 80 dat le by v jakéaikellr ablesla bas? v 4'ekaaaUsti

ihlHaaU arárl aeb v trmkelir Jiném evyravaal m BeJleaAua Stroj im
ssiie Jej i té dby kdj kell vrátit! a sMrtí stí pealM nazpět

KaZdf a Ifcbla atrojt aanita )t a S rukt a k aaraeaja aa ta )rot alaoHja1 awaatity
oHo thntotn š arlaoHiail aaofcoaahíoil U Jda Uk ttit a lakca Jk který troJ JIti aiUa
akteraaoUfik taat ay aa aaaeiU yaaoa kioi)TUí apaiaktai a paláaatla aa kala i

tánrka awTstaaas w aa pfUtroto l --k!r au

MIbm Kroji

Rodina apatrajt
atntj lortDÍ)!

adaiyrfe tiat

rfU anarafrk bbllM adbintalkai aaUai Mi

)akyf Ta)B iaanplr Saa rfm odbtrafc-lts-i

ta tmj "BmHna Stroj arnto Kil aa a4 vyla
Ca airaa aoaaa Jra pro Soaiaeaoot pa atíkd

atoaSri a amu )wt poaka4 aajnraJa1 a afknllv pro vtokama OoaiaH práci Mníi)) iyinl a knaá
JI aofcaaala pra prid krJ6aafcoa byehoai JaJ odporaCoratl aaokll 4m taaM Jaat imll vcilea

JoaaoSaral a proto trvanH'4 anajotovy opatreo Jat M aaaaaoaaot{ lakloa a aamntlafai aaot-Jéka-

a adaoalaoyl pflouon lak Jako atroj Zákrok tapoda a aatataa Jot aa pat roka Tyl
paaaiaaaw a aaait"Jiaia aoHai oahratltai aa attoi'al Haaal la4 eaays

fta S I batiky 6 4 $ iaplíkylU fis asTUpl $1$
VwaaaeoaSaoaroatoJo aiSaai kMJII pSaéptataé aa rak aa rkrok Xaaada aaob Mnpilat

E aioata akojkai loaké aéoaSy naiiai Aar-aaJS- a Jaaaaaaa:

PoIarc!i Zlpdu Onrbat ITcb1 ceámrejí via-- tx nactxrr-- s iaO


