
2 Pokrok Západu
společenských pout a okovů ale lení blahobytu právě tak jako

vzdělání a mravnosti!
Nápady mého strýčka

Sděluje Jan Šotek

Chlouba če- -české strojnictví!

dopluji játra!řr'

stávající (a druhdy snad nevyhnu-

telné) odstraňuje Ano to je co
činí! A láska pohlavní je věcí
náramně-- soukromou již vzdělaná

společnost vzdělaným jednotliv-
cům mohla by velmi krásně na
starosti ponechat a pečovat jen
bude-l- i nutno o plnění rodiČských
povinností Čím více včasného
a dokonalého poučení v tomto
ohledu i moudré volnosti tím

lépe A já doufám Že společnost
přidrží se této pravdy zkuše-

nostmi dějinnými valně potvrzené
a bude se do těch věcí lásky Čím

dále tím méně plést

Často milý synovče pravil on-dyn-
o

strýček vzpomínám našeho
básníka-filosof- a Jiljího Jahna a

jeho "Růžence"' cyklu to mudro-slovnýc- h

básní bohatých dobře

vyzrálými a poučnými myšlénka-
mi podanými ve formě jednodu-
ché však něžné a milé Právě
tane mi na mysli tento výrok:
"—chci sám radš pravou cestou

jít než s miliony bloudit" Jak
krásné statečné a rázné! Jen

Počátkem jara matf játra ve zdravý
stav uvedeny býtl a toho docílíte Jedi-
ně pomocí

Dr August Koenig's

HAMBURGER TROPFEH

mnohoženství a jednoženstvl'' o

níž už ondyno jsem se ti zmínil a

opravdu zaslouženou poklonu jí
učinil neb je plna výtečných my-

šlének a doufám že mnoho dobra

aspoň v Čechách způsobí Avšak

jak obyčejně bývá i o ty učené

"kotrmelce ve vzduchu" není v ní
nouze Pravíť hned na počátku
prof Masaryk jak následuje:
"Pokládám přísné jednoženství
jednomužství za cíl všeho našeho

pohlavního vývoje Pravím jed-

noženství "přísné" stoho stano-

viska i druhý sSatek příčí se
tomuto ideálu Tedy: jednožen-
ství přesné přísné musí přestát
mnohoženství a mnohomužstyí
nejen vedle sebe ale i po sobi" —

Tohle poslouchá se krásně To

je zrovna božský ideál o pohlav-
ním poměru — ale kolik pak
vdovců a vdov s troškou života

ještě v těle by mu za něj pěkně
poděkovalo? Vždyť je to krom

ské práce!
České strojnictví v hlavních obo-

rech svých stále pokračuje s po-

třebami průmyslovými a stojí na

výši doby Jsou to hlavně stroje
parní stroje cukrovarní lihovar-n-í

pivovarní a hornické které se

pěstují jako uznaná specialita
česká Avšak i některá strojní
zařízení jiná zejména stroje vodá-

renské mlýnské hutní a j v do-

šly v rukou českých konstruktérů
svého zdokonalení

Hlavní známkou českých stro-

jů které se staví v předních to-

várnách Českých zejména strojů
parních jest úplná solidnost v

konstrukci materiálu a provede-
ní Prohlédněte si český parní

Ony osvěží játra ku pravidelnému
výkonu _iMMMak

kdyby člověk také vždy určití
věděl že sám nebloudí Však
těch určitých jistých a neomyl

Stlané a svétlé stránky českého
ných pravd je tak málo známo že

promyslučlověk málokdy je prost pochyb
ností o vlastní pravdě Tápáme
ve tmách a tápáme — hledáme

pravdu a hledáme v tom obrov
Zajímavou obžalobu vrhli

noviny
pražským zlatníkům Kdo zkazil

velkolepou druhdy výrobu a od

stroj ve všem až do nejmenšíchském smysly naše a všechnu
podrobností prozkoumejte jehoté učenosti nesmysl Ovdovujíschopnost daleko přesahujícím
rozměr nejpřísnějším výpočtemlidé za den po sňatku za týden byt světoznámého českého zbožísvětě aniž bychom často dochá

sá?dol[onaiy šicí stroj?
Mftžeme právem říci ie filcí stroje "Pokrok Západu" které jsme po minulých

6 neb 7 roků naším odběratelem nabízeli Jsou dokonalejšími neiU stroje nabí-
zené kterémkoliv jiným časopisem českým Každý rok utvriuje nás v tomto pře-
svědčení nebof ačkoliv struj Pokrok Západu nabízíme na zkoušku na 8# dna a
komu by se nelíbit v jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze čpět a přijmeme
stro] od něho po zkoušce taková přece psud nepřihlásil se nikdo Jeni by byl
chtfil stroj vrátili To jest dostatečným důkazem ie iicí stroje "Pokrok Západu"
jsou nejdokonalejííml tak dokonalými Jak vůbec která stroje Ba isti mftže

Až posud prodávali jsme prodáváme a ovšem prodávat! Dudaae stroje s oby
tejným zařízením při kteréms svršek totii část obsáhající hlavni pracující část
stroje připevněn jest na ploše stolku nehybně Však moda vyžádala si té i směna
ve stavbě sicích strojů V nejlepších domácnostech chtějí míli nyní stroje při
kterýchž svršek čili část obsahující celá pracující ústrojí stroje spoušti se pod
plochu stolku šicího a na místě obvčelná bednifkv kterouž se nraculfcičáit nři

podrobte materiál jeho nejbedli
vější zkoušce — a vždy se pře

za měsíc za rok za málo let a ti
všichni měli by se vzdát aneb být
násilně oloupeni o právo na slasti

granátového? Zlatníci hádají tu
na majitele polí granátových (že
lacino dávali granáty) tu na bru svědčíte o největŠÍ vyspělosti kon

zeli jistoty co pravdou jest nad
ono příslovečné v tom případě
připomenutí: "že dvakrát dvě

jsou čtyry" Co za hranicemi je
počtářství a přídružných věd je

struktérské o plné svědomitosti
lásky a nad jiné větší blaženost
mateřství a otectví? Když by to továrníkově o uznání hodné do

siče (že špatně brousili) na ob-

chodníky s granáty (že mnoho
stále slevovali na zboží a že dáva-

li na dluh) na židy (že chtěli jen

vednosti dělníkově Celý strojpro ten ideál učinili z dobré vůlesamá nejistota a domnění třeba
ovládá jediná stejná snaha: solidsebe více pravděpodobné Blou
nost práce V dějinách českého obyčejných strojích přikrývá přiklopí se stroj pouze deskou na pantech savěše-no- u

tak ie tvoří Sici stroj kdyi jest po prácí uzavřený rovný stolek Jak vidět!dí jednotlivci a bloudí milionové laciné hotové zboží) na vládu (ž

nu s pánem bohem bylo by to
hezké ale který tyran měl by
dost krutosti v těle aby s tímto
ideálem v ruce je k tomu přinutil?

jeai na stroji tuto vyoorazenem i ento novy druh soustavy sicích stroj a nazývá aaBloudí po sobě a bloudí najednou průmyslu není příkladu že by se

byli továrníci čeští prohřešovali
výrobu domácí nepodporovala)
na Ameriku že uvalila veliká cZkušenosti učí že současně blou Drop-Hea- d Cabitiet

proti tomuto nejpřednčjšímu prinTen by hroznější získal si povčsťdily obě strany jednotlivci i da na všecku výrobu z Evropy tam
čipu zdravé výroby vůbec stojídocházející Ale hlavní obzvlávy ač u obou pevná panovala do nežli Nero sám Vezmi lidem

lásku zapověz ženám milovati
muže a mužům ženy — a co ti

mněnka že stojí na pravdě
na tomto základě věrně a pevně
České stroje mohou se svou solid

Stě původní vinu mají na úpadku
v oboru svém jen sami zlatníci ve"Chci sám radš pravou cestou

ností směle odvážit ke konkurencisměru mravním odborovém živjít ano člověk musí vířit
na trhu světovém

dají 'za život? Setři s květů pe
a potom se těš na ovoce Ne
smysl! Příroda mocnější je filo

nostenském i také občanskémve svou pravdu a neznát pochyb
Vedl se život přímo nezřízený český parní stroj nemá na sobě

ani o jediný díl více nežli jestsofie Stokráte potlač toužení
nosti 5 sice by neobstál ani sám u

sebe Neb co se nedá absolutně
vědět musí se absolutně věřit a
často citová stránka člověka více

když zlatník vydělal denně deset

zlatých (a to byl výdělek téměřlásky a buď jist že zase stokráte nevyhnutelně nutno pro jeho účel

neb jak to připouští jeho raciose ti objeví Zapověz vdovám pravidelný) jistě o něco více ještě
vdovcům všechny radosti láskypravdě se blíží než rozumová spotřeboval Dělaly se pak dlu nelní výroba Vše co možno

provésti v jednotě provedeno jestnedovol jim znovu vdávati a ženíCo neví rozum ať řekne srdce hy které se neplatily nedbali
co nedílný celek Tím jest strojumělecké nebo aspoň řemeslnéNetřeba s miliony bloudit Jen
ve své konstrukci co nejjednodušprovedení začali zasazovati gra

ti sé — a otevřeš do kořán brány
prostituce ošklivější než jaká kdy
dosud panovala Nemohouce se

milovati dovoleně budou se a to

Ším a má v sobě nejlepší podmínnáty do stále horšího kovu "až
ku své trvanlivosti

sebedůvěru! Jsou případy že
člověk trefí Podívej se: Pilát
umývá si ruce neb nechce je mít
krví Ježíšovou potřísněné viny
žádné na něm nenalézaje ač davy

toho vzácného umělého průmysl
v Cechách zdomácnělého udělá! České strojnictví oživeno bylovšemu na vzdor milovat nedovo-

leně A to bude potom krásný trhovmu praobyčejnou téměř bez

CM)„!

„ I

v době právě nejpříznivější když
průmysl český začal se rozvíjet
měrou dosud netušenou unášen

ideál! Možno že pan profesoi cennou pro každého vesnického
kramáře k prodeji způsobilou alejak živ o tu lásku mnoho nedal

zuřivě křičí a hrozivě kážou:

"ukřižuj ukřižuj ho!" Oh jak
často křičí rozvášněné sešílené to čisté vdovectví ve svých mlad pro vážný a vznešený obchod ne jsa duchem který hýbal celou

Evropou A v tomto ruchu rázudůstojnoudavy: ukřižuj ukřižuj! anebo ších i nynějších letech snadno by
vydržel — leč nejsou lidé všichni evropského spatřujeme v ČecháchA následky? Zboží bylo přímo

DROP HIAD CABIXXT ČÍS

Jelikož pečujeme vidy o to abv naším čtenářům a odběratelům dostalo sestejní Máme lidi s velkými váš muže který dán byl škole strojnásilím vypuzeno z obliby obe'
němí malými vášněmi a někteří nické a tím i celému národu

pívej pívej! jako nedávno na
šlechetného Zolu ve Francii A

přece zachránil on on jediný ve

psí danou spravedlnost celého ná-

roda francouzského UŽ se to

censtva našeho i z velikého trhu
jsou skoro bez vášní Ti posled pravý čas a v plné vyspělostizahraničního většina zlatníků po
ní mohli by si snadno hráti na

vidy to nejlepší a nenovějšf proto s potěšením sdělujeme ie jsme učinili opa-
tření takové abychom mohli Sici stroje tohoto druhu naším odběratelům posky-
tovat! a sice za cenu ai úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské

Drop-hea- d cabinet stroje prodávány Json jednateli sa tM hotově aneb za 175
na splátku My obstaráme naším předplatitelům "drop head cabineť' stroj Pokrok
Západu se zaručením úplné spokojenosti a vrácením peněs do třiceti dna kdyi
by se nelíbil jak následuje:

professora Augusta Salabuzbyla úplně samostatnosti a praž
ctnostné neb ctnost žádnou ná ská obec neměla snad ani dost České strojnictví jest v podsta

vidí a vidi Do zlatých liter tu
vstupují slova Jahnova: "Chci mahu ani sebezapírání by je ne míst metařských lampářských tě Salabovo strojnictví Nejprv "stála ale i ti často velmi těžkosám radš pravou cestou jít než s

nějším studiem svým jakož i svousluhovských aby byla všechny
pokleslé příslušníky staroslavné Stroj Drop-he- ad Cabinet Pokrok Západu čís 5 střetninesli by ten příkaz ve vdovectvímiliony bloudit

první praxí jsa architekt věnovalV š la

šuplíky po každé straně a jedním uprostřed - $2600nezenu a nevaavat se neb živnosti zlatnické zaopatřila Ale se Salaba záhy stavbě mostů
zhusta velmi zhusta jsou příčinou Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky po každé straně a jednímovšem mluvi li se nyní kdekoliv o obrátil se však konečně docela
druhého sňatku okolnosti rodinnéKéž by člověk drahý hochu

dovedl jít často tou pravou cestou úpadku řemesel "vinou velkoka uprostřed jak vidéti jest na vyobrazení - $2500strojnictví Vzdělán jsa v strojvyžadující druhou matku neb dru
nictví prakticky v předních závo Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé stranípitálu výrobního neb obchodní-

ho" neopomene se uvésti takéhého otce Jak mnoho rodin by
vuci Diuaam milionu i Lee na-

mnoze bloudí jednotlivec a mili dech švýcarských částečně i ně'
bývalá sláva a nynější úpadek meckých osvojil sobě učitelskou

a jedním uprostřed $2400
OvSem ie mimo "drop-hea-d cabinet" prodávatl budeme též nadále Jako dosud
Je obvčejné soustavv iakéi Jsme do minulá léta odběratelům našim k lelich

se muselo rozejít kdyby této mož
nosti nestávalo?! Oh profesoři

onové jdou pravou cestou '
puzeni

pražské živnosti klenotnické způsobilost na technické školea tlačeni v před známými i nezná profesoři! Copak se lidé de ideálů
curyšské přinesl svého věděním úplné spokojenosti obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" Jak viděti jest na

vyobrazeni následujícím prodáváme sa následující ceny:Jest zásluhou obchodní komorymými nejvíce neznámými zákony oblékají? Já spíš myslím Že ide
vkusem bohatého ducha v nej- -a silami jež řídí a spravujou lid

ály ze života a jeho potřeb vzni pražské že zřízením vlastní od
borné školy zlatnické v Praze pe nadanějším věku svém na školu

kají a rostou Ony nesmí býtský život jak od přírody povstaL
A mnoho mnoho jednotlivců cuje s úspěchem o umělecké po

českou a vštípil jej zde se zdarem

netušeným Stalo se tak nikolicizy životu V tom pádě přestá vznesení dorostu klenotnického
vají být ideály vůbec — Zápověď bez obtíží Nebo jak spoutat

auverujicicn ve sve pravdy s

úmysly dobrými i špatnými s té

cesty pravé je svádí a v nebezpečí
druhého sňatku ve vdovectví

Českou mladou mysl jež jest ne
zlatnického které zjedná snad
českému granátu opětně jeho svě-

tovou pověst Konsulát chicag
vztahovala by se ovšem a sice ne

stálejší a prchavější než prvníi pohromu vydávají Milionové
vyhnutelně i na manžele rozvede

jarní květ v přísná pravidla ježský oznamuje že cennému zbožíné: "ani ti by se nesměli ženitbludy svými ublížili jednotlivcům
ale stokráte více ublížili milionům jsou trvalým základem solidní

Stroj "Pokrok Západu" ěís S

s 8 Supliky po každé straně
jedním uprostřed --13400

Tentýž stroj ěís 4 s 2 supli-

ky po každá straně a jed-
ním dlouhým uprostřed Jak
viděti na vedlejiim vyobra-
zení 12300

Tentýž stroj čís 8 s Jedním
šuplíkem po každé straně
a Jedním uprostřed 12200

Všechny tyto stroje json téie sou-

stavy a téhož dokonalého se-

stavení Bozdíl v ceně Čini

pouze a Jedině jen počet Šop
líkfl Stroje dodáváme buď t
dřeva ořechového — tmavé aneb
t dubového světlé dle přání

vdávat" Kde se v tom jeví po
granátovému opět kyne výhodný
odbyt i na Rusi ve Švédsku a práce? Jak dodatí České myslijednotlivci svými bludy Jedno krok vývoj pohlavní a ideál já
jinde došlo by v uměleckémtlivce malý svět není dostatečným vskutku viděti nedovedu Až
solidním provedení obliby

jež jest nepoddajná i tvrdší než
démant dosti pružnosti aby se
aktivně účastnila plodné práce
rázu evropského? Obé se poda

dosud měl jsem za to milý hochu
ě V

měřítkem celku a jeho sebedů

kladnější zkušenosti a nejgeniál
nější nápady nestačí mu za pra

Toť malá historie jednoho ma--že možnost rozvodu a vstoupení v

oprůmyslného odvětví českéhonové a snad šťastnější manželství v
vidla ve všem všudy Život jed Vpovažováno je za velký pokrok v

řilo proíessoru Salabovi jednak
neproměnnou přísností a důklad-
ností v sledování vyučovacího

ale našla by příkladů v každém

kraji a v mnoha odborech Ponotlivce je velmi krátký a schop poměru mezi pohlavími společen
nosti jeho příliš obmezené než kud řemeslo má zlaté dno tedvsky ustanoveném a sice ode všech Sici stroj "Pokrok Západu" eis 1cíle jednak kouzlem svého duchaaby dostáti mohl požadavkům bezstarostnost přepych a utrácepokročilejších a svobodomyslněj čistotou svého charakteru Výspasitele a zápoliti mohl o palmu

cené kteráž jest výše svedená za stroje zahrnuto jest již
I předplatné na časopis na rok

ní sahající i nad tučné výdělkyších lidí Tohle by ovšem svěd sledek pak jest znám: položenvítězství s velduchem společnosti čilo o opaku aspoS v příčině pak zneužívání odběratelstva
Každý stroj opstřea jest íeskjfm I sof llckým lávodem k zacházení s línkažení zboží a snižování cen

tím základ k svéráznému českému

strojnictví k národní cti tuto doprof Masaryka neb ten zajisté
t- - j i činotvornou moudrostí du-

cha národního a všelidského Neb
i ten nejvšestraančjší jednotlivec

Všechnv tvto atrole ihotovtiTOtřesení odbytu cizí konkurenceje též pokročilý a svobodomyslný sud neposkvrněnéa jakákoliv jiná příhoda učiní "z
json co nejdůkladněji zmčnjmi ře
meilníky % nejlepšíhojmateriálu a
Jsou elefrantní úpravy Clnněk jest
nejnovějšího a neljednoduššíbo za

bujného města a bezstarostného
Ovšem dělá se často s touto vý
sadou neplecha buď lehkomysl
ným neb darebáckým jí zneužívá

Jak lééitl strhnutí
— učenec je hrozně jednostran
ným a nemůže si pomoci Zabe město pláče a bídy ' jak praví se _ Minulý podzim strhnul jsem se vre se do něčeho zabere a zabere historii o jiném domácím čením Ale pro bůh která pak i

mění ua svány samonavlékaci Cívka vloží se do ciuĎku a pouhým zatáhnutím
sa konec nitě lest člunek navlečen Jehla Jest aamousazovacC totiž vložíme-l- i Ji
pravým spfisobem do ilábku tedy Usadí se bez jakékoliv zvláštní pozornosti pou-
hým zastrčením sama do Dravá nolobv Každvatrot má Ul umJlnni iíi

levém boku při zápolení s těžkými
bednami Doktor ieboi jsem povolal

sebe lepší instituce ku zlému se ském průmyslu humpoleckémai se v tom ztratí Vidí jen to

jedno před sebou a nic' více — a nezueužívá? Každá! To závisí soukennictví A zatím co čeští pravil s počátku ie jest to jen slabé všechny potřebná přístroje jako obrnbováky zapóilváky sběráky atd úĎlnou
sbírka v úhledná skřínce kteréi obdril se adaraapořád jen to jedno Je známo výrobci bývali pověstní noblesou namoiení a budu Lrzosdráv avšak

Kevaata obchod v licích strojích a piodáriai ls k Til! rfdílka Asii lana tw kwono bylo čím dále tím hůře a doktorjakou marnotratně vyhazovali

na lidecn Ku zločinnosti ná-

chylní budou vždy zlo činit Ale
k vůli nim zajisté nesmí se brát

že nejvíce myší ve hlavách ma

jí učenci Tím stálým mudrová aabtsiac SpttnelU proto Jas St joa UctníjSL Jadaaltc Mas ka T proroteka Mmm iirhpak pravil ie mám revmatiím Bolertsta a tisíce zatím co bohaté a vý-

nosné trhy bývaly pro řemeslni stále vzrostala a já jsem sotva mohl dodobrým příležitost ku dosažení
CaniárA opatt tyto stra) pfino a Sovárar kotové' a ia eray tovární a aktfia tia tah
polovici al t tNUny vlohy kurii 7 pljraaU co vfdibk do kape (ÚtulekMaaUl a Ktaukh I
podoamkh Jadaatalt kufi vHcbnl cbtl amot htí Uvt a ataal proto vydUáfaU

práce Sel jsem do lékárny a lékárníkštěstí Právo na štěstí každého cké kavalíry jakoby posvícenskými

ním o světě propadá se jim svět

pod nohami ai se jim někdy
docela ztratí a nechi je klátit se a

mrskat mezi nebem a zemí často
upoaajsaa co Jsa amta pravul:odporučil ml zkDalti Cbamberlains

Pain Balm Zkusil jsem ho a půl jednébody kde se jak venkovské trajednotlivce je jeho svrchovaným
ZaraéaJess éplaei spekejeaest nabízí sne vtesa kdoi střele ed nás koaní lemů

__ _ _ta sl a a aa aA 'a nejsvětějším právem jež nesmí dice praví zapalovaly dýmky 60 centové láhve mne úplni vyléčilo
jsem si ni myslel že by ti učenci mu žádná společnost pod žádnou

sue mj aaieeaii ae au aaa se y v jaieasaeiir eaieea baď v dokoaalestL
áhWaesti práci aek v éesakeliv Jlaása aevyrevaal se nejleptía stnjim

Odporoučím jej nyní všem mým přá
tělům — F A Babock Erie Fennmeh volit zménu v povolaní a záminkou ani příčinou odejmout mm jqaiw shnij aajaau vrauis a sssm sve penise aalpěkobčas jít mezí lid žít ním pra Jeat na prodej ve viecb lékárnách

zlatkami a desítkami kdežto vý-

roba zůstávala pořád na témž

stupni primitivním — přetvořovali
konkurenti němečtí z neúrodných
hor severočeských zanikající a

KaUf s Ifcato stroji nrveoa Jeot m S roka a slca saracajo a i Icot ataovi!af
aniž by zvrhla se na tyrana A

společenský pokrok věru netíhne éohH lbotoTM MjMrfijSial SdokoaaVaíial i )d Uk Hlt a bfcco Jak joa ktorf tnl rtu sicovat ním trocha myslet ním

a cítit ním a nechat všechna ktcrikollrtk UM br So corldtlU vid— lakfakollTtt anaaoliaam aMlai - i- -- :A_
ZáVmka amtakilo aa bs přUtroia aaj ir uučenost běžet í s jejími nebetyč- -

Cechové a Jejich zipa
o usossrivo

Nákladem Pok Zip vydaná byla v

levně zakupovacé mlýny na me

ku společenskému tyranství Člo-

věk ovšem neví: vidí-l- i dobře
neb ne vidí-- li dobře leč po mémnými ideály vývoji pokroky zá

věrky důsledky a ]ak vše se te vidu mám spíše za to že všechna Rodinabroiůrce pfedniika pod vy ie uvedeným
názvem kteron připravil p I J PaJ- -

Mta ttrajl vfl Toďafeh aabUfaa edbtraulla aUta US
Stro] WtoíjB Jakl okrcaJaS eaoopKr JId rrfm odbarU-ld-a
epatfajL ot to atroi "odina" stro] Uto Ui aa4 rýSa

chanické tkalcovny jiní zaváděli
parní pohon a moderní stroje
starali se o odbyt cestujícími do-

ma i v cizině a tak naproti zmí

učenecké nádobí jmenuje 11 ti ta naše vzdělanost jak už se vy
tvořila vytváří a dále vytvářeti!knn že to by jim narovnávalo

snoxky a Činilo je ještě stokráte

da pro literární klub Aatorovy knihov-

ny v New York a a npravil pak pro
mě-e&n- fk

Midland Moathly Tentoceaky"
překlad predeiikv tvoří brožurka 40

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) — — poua jea pro CMUcaoat Bio Drád
a prou jaat poaaáad tknnljK a tCknUr pro vrOama doairl pra-- Ipoxacaja otli kml
kate pro préd kraJCorskoa krckoa M odpontovatl aaaoktL S dt au w Jlubude nese se ku větší a větší rajícímu maioprůmyslu českému

stál tu znenáhla vyspělý mohutnýBlItečněiSími nežli venkoncem svobodí jednotlivce v rámci Živo
Jodaodatfcd a proto trrullW aooaUrj patha ytH Ul aaaoMatTac: laUoo a
Kfeaa a sSikaaateayal pHtroJt tak teko atroi robot Ufám a sarocoa hnriJi --1

ta společenského Že ponechává prodártM a opatr)rB aa#a odkfntalta ca adalcdora] ataaot Imd Mr: '
stránek oba hojící vyobrazení Jana
Hase Jana Žilky Jana Antone Ko-

menského a Josefa Janfmana Cena
poase 10ctfcb v kolkách Dva eeftUe

velkoprůmysl liberecký brněnský
krnovský a j

psa a společnost byla by poji-t""i- a

proti nebezpečným bludům

jednotlivců
tl:~zZl3 taí to hochu při čtení

se jednotlivci víc a více volnosti k

upravování si svého bydla: víc a nealcnika Midland Moathly rbaabe- -Potřebí tedy ne pouze chleba

Os S S iaplíky 1 (ta 4 s iplíky 117 tUrnnl laal lis
Tttocoaltataatoteortatfljll pMpbtad aa rok aa Pokrok Západ aotk hLvW

Mata stroitB oaoké a AacoajS UáoodaJt:

Polaroli Západu Omaha Neb

jící tet preoaaAka v ancučine taale i alova nejen hospodářského ÍScti
více práva žiti dle svého způsobu
aefiní Vzdělanost oepíidllávi rMmzapMa

Oawkalepšení ale í vnitřního zdokooa--


