
6 Pokrok západu

Rukopisy Králodorsky a Zelenohorský- -

HelsUril ttsnlcké sanitky íeikí vyilé aikltdem Pokroks lapsds

K nim pfipojen jest fotolitografický snímek tyř stran povodních rukopiai
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a aporu o jich pravost a důkladná

přednáška o jích kulturním významu kterou mčl dne 25 kvétna 90 v síni
T51 Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následující

ípévy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
táboj a Slavoj (v původním znénl ataročeském)— Ctlmír a Vlaslav-Jaro-dí- fr-a

Boleslav— BeneS Heřmane— Jaroslav— Liduíe a Lubd :—ZbíhoB- -'

Felen—Kytice— OpuStžná— RůřJ—Žehulice— Skřivánek-Jaho- dy

' Rukopis Zelenohorský:
Báseň "Libušin soud" a zlomek básní "Saim

Cena pouze 25c Adresujte-
- pokrok Západu Omaha Neb

?

i í':'' "':''

dokonaly šicí stroj?
Mažeme právem říci že Sici stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulých

6 neb 7 roků naším odbčratelfim nabízeli jsou dokonalejšími nežil stroje nabí
zená kterýmkoliv líním časopisem ieským Každý rok utvrzuje ras v tomto

neboť ačkoliv str j Pokrok Západu nabízíme na ekouSku na80dnň a
komu by se nelíbil v Jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze ípfit a přijmeme
stro) 0'i nvíso po zkouše íakevé přece r"sud nepřihlásil se nikdo Jenž by byl
cbtdl stroj vrátili To jest dostatečným důkazem žo Sici strc!s "Pokrok Západu"
Jsou nejdokonaleJSfmi tak dokonnWmi Jak vftbcc které stroje J sti mdle

Až poaud prodávali jsme prodáváme a ovšem prodávat! onde 1 e stroje s oby-Cejnf-

zařízeném při kterémž svršek totiž část obsahující hlavni pracu lící řÓHt

stroje připevněn jest na ploše stolku nehybně Vsak moda vyžádala si též zmřnu
ve stavbě Sicích strojů V ticjlepfcíeb domácnostech chtí ji míti nyní stroje při
kterýchž svršek čili část obsahující celá pracující ústrojí stroje spouští se pod
plochu stolku licího a na místě obyčejné bedničky kterouž se pracující část pH

obyčejných strojích přikrývá přiklopí e stroj pouzo deskou na pantech závise-
nou tak že tvoří Sici stroj když jest po p'ácf uzavřený rovný stolek Jak vidčti
Jest na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazývá s

Drop-Hea- d Cabinet

rodní bratří američtí kteří přec
jen žijí v lepších poměrech hmot-

ných kteří těší se alespoB vol-

nějšímu jednání mají příčinu ku
steskům že svobodomyslnictví —
o jakési organisované straně nelze
mluviti protoře jí nestává —dodě-

lalo se malých výsledkúv Avšak

sebepoznání dobrá vůle zjednati
nápravu nadšení a obětavost pro
věc může zanedbané opět nahra-
dili

O tom nelze pochybovati že

bratří naši v Americe vzdor všem

překážkám — které jsou toliko
místního neb osobního rázu— pra-

por svobodomyslnictví prapor
volnosti myšlénky volnosti člově-

ka čestně i vytrvale i do budou-

cna třímati budou a za tím účelem
se zorganisují Nechť svorně a

nadšeně chopí se díla uskutečňo-
vání zásad svobodných aby zá-

služná práce ta doznala i ve staré
vlasti uznání i následování

V jednom to doznáváme je

svobodomyslnictví jednoFfrannýru
Mravní obrození zušlechtění a
zdokonalení Člověka musí býti
provázeno obrozením hmotným
Bez volného života tělesného není
lze volný život dušvní mysliti
Hmotný Člověk musí býti vyba-

ven z pout svého robství v něž
dnešními poměry je upoután Aby
svobodomyslnictví bylo matkou
činů nový krásnější svět tvořících
musí býti doplněno ideálem jejž
socialism si byl vytknul a sice:
štěstí a blaho jedince
Z takové družice může pak po-vsta- ti

lidstvo dokonalé lidstvo
šťastné lidstvo obrozené i du-

ševně

Z této příčiny svobodomyslni-
ctví na mnoze málo pokračuje
protože massy lidu protože malý
člověk více je nakloněn ku zá-

jmům hmotným čemuž nasvědču-

je vzrůst sociální demokracie
Široké massy pro duchovní obro-

zení duchovní život nejsou zauja-

ty tobo také důkazem nevalný
áspěch svobodno-náboženskýc- h

spolků v Německu

Cílem každého našince pro po-

krok pro zdokonalení a zušlechtě-
ní všeho lidského plémě musí tedy
býti hmotné i duchovní blaho
volnost veškerenstva
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Jelikož pečujeme vždy o to aby
vždy to nejlepfii a ne)novřjii proto
tření takové abychom mohli Sici stroje
iovati a sice za cenu až úžasně nízkou

eubinet stroje prodávány

My a oni

(Dokončeul)

Na tomto místě musím vrátiti

se ku Volnosti Ona praví že

naši předáci navolí se urážek po-

dezřívání štvaní a pronásledová-
ní kdežto kněži jsou prý vytrva-

lejší trpí a jsou prý jako ze žuly

odtud jejich úspěch a náš neú-

spěch
V tomto ohledu potřebí vysvět-

lení Kdo štve a pronásleduje?
Mezi svobodomyslnými jsou štvá-

ni a pronásledováni ti předáci od

svých vlastních — totiž svobodo-

myslných předáků i nepředáků
kdežto u katolíků i protestantů
panuje téměř bezvýminečná sho-

da Věřící ovečky podporují há-

jí a zastávají své dnchovní pastý-
ře pečují o jejich výživu a pohod-

lí církve organisované celky
střeží je ode křivd a pronásledo-
vání kde třeba a oni pak sami ti

páni duchovní nepotírají se mezi

sebou ale spíše navzájem v práci
na roli páně si vypomáhají a do-

brou vůlí vespolek se povzbuzují
a posilují A na štvaní jich a pro-

následování s naší strany na něž

snad Volnost reflektuje nedají
oui nic docela nic Jen když

jsou u svých all righť' Tak

jako naši předáci z jejich štvaní

nic si nedělají Co nás zbavuje

předáků schopných horlivců a

nadšenců je otravná závist štva-

ní a pronásledování se strany
vlastních stoupenců Je to ha-

nebné podezřívání a chronický už

nevděk a zneuznalost svobodo-

myslných bratří Je toduchovní
vraždění se mezi sebou Kolik

kněží za takového s nimi zachá-

zení se strany věřících a ducho-

venstva ostalo by žulami? Kolik?

Kdyby jsme měli ostat na živu

a prospívat co svobodomyslníci a

osvícení národovci i v tomto
mnoho by se muselo iti

Co pak obětavosti se týče na

jejíž nedostatek Volnost si stěžu-

je tu musím říci že nejen nedo-

statkem duchovního života vyš-

ších cílů a ideálů ale i přímým k

ní vybízením byla zabíjena Vím

jak nejpřednější svobodomyslné
časopisy libovaly si v poukazová-
ní na to že svobodomyslní i kdy-

by na krásně nic nezískali svou

svobodomyslností tedy ušetří as-

poň co by museli dát na kostel
Ušetří? Je to jaksi zákonem lid-

ské povahy že člověk ovšem dle

svých okolností považuje jistou
částku peněz za „útratnou" kte-

rou nedáli za jedno dá za druhé
To illustruje náramně trefně ná-

sledující historka: Dva přátelé
procházeli se po ulici Jeden kou-

řil druhý nekouřil Ten co ne-

kouřil přivedl řeč na kouření a

ptal se svého druha mnoholi den-

ně prokouří a kolik let už kouří
Ten mu upřímně na to odpověděl
Nekuřák jal se počítat a po chvil-

ce pravil: Vidíš to příteli kdy-

bys byl po celá ta leta nekouřil
mohl jsi za ty peníze vlastnit ten-

to dům Načež odvětil kuřák:
Pravda ale prosím kde máš ty
ten svůj dům když jsi nikdy ne-

kouřil? Tázaný ostal odpověď
dlužen
Místo obětavost na účely du-

chovní společenské národní a

lidumilné uvedenými výše

menty tlumit měli jsme ji spíše

povzbuzovat a horlivě povzbuzo-
vat neb jestliže nějaké duchovní

hnutí obětí vyžadovalo a to obětí

velkých bylo to zajisté úplné du-

chovní obrození ve volné myšlén-
ce tisíců a tisíců Čechů svobodo-

myslných v Americe Neb co se

chtělo a svrchovaně potřebovalo

nebyla jen oprava předešlého ale

zcela nový Život Na co jsme

vyšli nebyla reformace ale revo-

luce duchovní Jaká míra oběta-

vosti byla tu zapotřebí!
Tím ukončím Nenapsal jsem

uvedené snad proto abych nápra-
vu spůsobil Vím že málokdo

bude to ' číst vůbec a jen tu a

tam snad někdo se zájmem chvil-

kovým Zvykli jsme už příliš na

"všechny ty rozumy" a proto ná-

mi nehnou Zrovna jako by nám

řekli: "Jen račte sedět" Ovšem

dokud je Život v těle je i naděje
Leč ji té naděje mám již málo

Chopil jsem se péra jen proto

abych stručně ukázal že příčiny
našeho neutěšeného stavu do ně-

hož si Volnost stěžuje nejsou

žádnou nerozluštitelnou záhadou

a le bysme je tak trochu mohli

poxaat kdybychom právě chtěli

Jeden svobodomysný

na splátku My obstaráme iiaším předplatitelům "drop bead cablneť' stroj Pokrck

tavosti a výsledcích svobodářů a

věřících povšimnul sobě orgán

spolků zahraničných Vlasť a

otiskuje část stesku svobodáře
našeho připojuje k tomu následu-

jící svou úvahu:

Stesk našich krajanů ameri-

ckých jenž z vět těchto vyzníná
v nichž věrně se líčí vady a nedo-

statky i chyby jež v hnutí svobo-

domyslném opanovaly a tím jeho

ideály {duše pro dobro krásno a

šťastno Člověka zaujaté a zaníce-

né pro vývoj a pokrok člověčen-

stva nadšené nepřekvapí zajisté
nikoho kdo pozorným okem stav
v němž svobodomyslnictví se na-

lézá sleduje Obrázek ten není

nikde utěšený

Obejato a spjato okovy dogma-
tismu absolutismu i despotismu
obklopeno všude návykem před-
sudkem neporozumněním pověr-čivos- tí

a fanatismetr zápasí svo-

bodomyslnictví o své bytí a svůj
vznět a úspěch své ustálení své

vítězství Ani ve svobodné Ame-

rice nevede se mu lépe ani tam
nemá na růžích ustláno Nečiní

se tam sice se strany státu takové-

ho příkoří a útisků a pronásledo-
vání avšak tím samým duchem

zelotismu proniknuto je ústrojí
státní jež pak sítě své všude má

rozprostřeno a do nich loví a shá-

ní tou samou lhostejností vyzna-
menávají se massy lidové A co

našich krajanů amerických se týče
není tomu jinak Ta veliká část

přinesla si s sebou všecky ty zá-

klady dogmatismu a klerikalismu

který massy ovládá v nichž obec-

ný člověk žije (v naději na život

nadpozemský) a z nichž nelze jej
snadno a lehko vyprostiti
Svobodomyslnictví se různě po-

jímá a vykládá (svobodomyslná
strana v Čechách) a se stránky
této vzato máme za to že v tom-

to případě jedná se o pravé po-

krokové svobodnictví u věcech
duchovních pro něž nestává žádné

nadpřirozenosti ani dogmatiky
jež řídí se dle vědeckých poznat-
ků z kladných zákonů přírodních
a dle tobo účelu žití člověka urči-

tý cíl vyměřuje Tohoto svobodo-

myslnictví jež zhostilo se víry v

Boba nebe i peklo máme dosud
málo zastoupeno vždyť člověk
obklo-e- je poměry jež tíží jeho
duchovní život a stále a stále k

starým zvykům jej poutají v němž
okolí jeho žije a setrvá Takovéto
svobodomyslnictví které zhostilo
se zastaralých a překonaných ná-

zorů musí pak mít i podstatu svou
v ideách vývoje a pokroku lidské-

ho musí zakládati se na ideálech

dokonalosti a Štěstí člověka a vším
úsilím k uskutečnění těchto ideálů
směřovatL Takové svobodomysl-
nictví vyžaduje ale pevný karakter
duševní síluuvědomění a přesvěd-
čivost jedince a pak je samo sobě

dostačitelným účelem pak nemůže
ale také býti jednostranným a ne-

může jednostrannost jeho spatřo-
vat! ve směru negativním který
boří a láme pouta vířících
"' Zbaveni pout víry a nábožen-

ských předsudkův jsme více nežli
věřící přístupni pokroku leč tak
táže se pisatel kde je ten náš

pokrok ty naše výtečnosti ty naše

ideály? Vyznívá to jaksi tragicky
i málomyslně kdjí ct krajan
americký staví otázky na něž pak
tak důmyslně odpovídá a se zaní-

cením obsah jich vyplSuje
Pokrok zásad svobodomyslných

je znatelný ač tlumí jej také ta
veliká massa která v nevědomosti
a robství žije robství hmotné i

duchovní trpělivě a oddaně snáší
ač tlumí jej také instituce jež k

zachování starých ideí ísměřují
pokrok svobodomyslnictví pokrok
volné a svobodné myšlénky jde
vzdor všemu zpátečnictví přec ku

předu —Svobodná myšlénka klestí
si vždy více a více cestu
V tom má pisatel pravdu co se

týče otázky výtečnosti neučíme

sebe i své dítky Žít dle nových
krásnějších názorů v tom ohledu

jedni se velice lehkomyslně i lho-

stejně Nebráníme ani tomu aby
dítkára našim nebylo ve Škole

vštěpováno to co sami za bez-

účelné a škodlivé pokládáme
Kde jsou naše ideály? Každý

pokrck tíhne ku větší dokonalosti
a co možní největší dokonalost
a co možná největší štěstí a blaho

jedince tento krásný a šlechetný
ideál chová zajisté každý svobodo-myslní- k

NaUm ideálem každého

svobodomyslnfka musí býti bojo-

vat! proti tmě zpátečnictví a rob-

ství bojovati proti bludu proti
každému bezpráví utlačování

proti každé tyranii

Zásady tyto ideály tyto platí
pro celý svět a na tak dlouho

pokud říše volnosti a svobody
askutctaLia nebude Záleží vlak
také na uplatňování ideálu a v tom

ohledá lze tobo literáti le naši

Pro! st Rubinstein rothniral na

dráhtanski Nimee Ant Rubin-

stein žil s hudebním světem dráž-

ďanským v poměrech velmi na-

pjatých Nechodil k umělcům

ani nepřijímal jejich návštěv a ni-

kdy nenavštěvoval koncertů Na

otázku proč v Drážďanech nikdy
nehraje odpovídal vždy: V

Drážďanech hraju toliko whist"
K rozkolu mezi hudebním svě-

tem drážďanským a Rubinstei-ne- m

došlo tímto způsobem: Ant
Rubinstein zanechal vždy v mě-

stech v nichž pobýval značné

sumy peněz k účelům dobročin-

ným Také v Drážďanech dával

jednou koncert ve prospěch chu-

dých za spoluúčinkování dráž-

ďanské opery Opera však za

své spoluúčinkování žádala platu
Rubinsteina rozhořčilo velice toto

jednám' vyslovil hudebníkům své

politování a přerušil s nimi vše-

cky styky
Rodina Garibaldú prodala před

krátkým časem ostrov Maddalenu

jenž byl její vlastnictvím za

300000 lir státu kterýž zanáší
se myšlénkou proměnili ostrůvek
v pevnost Nicméně stát nevy-

platil dosud prodávajícímu celou

tržní cenu nýbrž jenom její část
O tom dozvěděl se jakýsi kupec
Sanguinett z Říma i podal na do-

platek obnosu jímž stát Garibal-ďů- m

jest až posud povinnován
obstávku a to pro obnos jejž
mu v téže výši dluhuje Menotti
Garibaldi Uváží-l-i se že ostrov
Maddalena byl jediným majetkem

rodiny Garibaldů a že jen z nut
né naléhavé potřeby jej zcizili

dlužno pohříchu konstatovati že

slavná a bohatá vlašská rodina

jest nyní na holičkách

Ze svita elektricklho Z Wash

ingtonu dochází zprávy že Spo-

jené Státy použijí nově vynaleze-
ného telegrafování bez pomoci
drátu v přítomné válce na ostro-

vech Filipínských Před časem

studoval v Evropě Morconi-ů- v sy-

stém telegrafování kapitán Grant

Squires jenž nyní vládou spolko-
vou vyslán bude na ostrovy Fili-

pínské kde prakticky má využit
kovati výsledek své studie v obo-

ru telegrafickém po způsobu Mar-coni- a

Kapitán Squires doufá
že bude moci udržovati spojení
hlavního vojenského táboru s od-

dělenými od něho brigádami kte-

ré vyslány bývají aby bojovaly v

džunglích Poďaří-l-i se Squireso- -

vi tento plán bude on prvním
mužem v historii válek jenž za-

vedl tento způsob podávání zpráv
mezi rozptýlenými armádami

tohoto způsobu telegra-
fování jest nepopiratelná neboť
zde odpadalo by převážení vozu s

elektrickými batterierni a napíná-
ní drátů elektrických jež časem

bývají nepřítelem přestříhány a

tím spojení mezi dvěma tělesy
přerušeno někdy velmi osudně

Jest sice pravděpodobno že zaří-

zení toto nebude na poprvé doko-

nalé nýbrž bude se stále zdoko-

nalován avšak vzhledem ku své
důležitosti hledí se ve vědeckých
kruzích k jeho provedení na

Luzonu s velkým zájmem

Zajimavé místo Ve Spoj Stá-

tech jest dosud málo měst která

by měla ve své správě vodárnu

plynárnu a elektrárnu Takovým-
to řídkým úkazem jest město
Danville ve Virginii a obyvatelé
danvillští nemohou si způsob ten-

to vynachválili neboť nejsou prý
tak okrádáni jako kdyby majiteli
těchto závodů byly společnosti
kapitalistů Plynárna vyplácí se
zmíněnému městu velmi dobře
neboť městská rada snížila popla-
tek ze faoo na fioo za iooo
střevíců plynu a v nejbližší době
bude prý ohlášeno další sníženi a

sicena 75 ctů za 1000 stř plynu
Město má také hojnou zásobu do-

bré pitné vody Poplatek z vody
v nedávných letech byl snížen
na 66 procent a přítomný finanční
stav departmentu vodárenského

jest tak skvělý že bude poplatek
snížen na 33 procent Rovněž
tak uspokojuje zařízení elektrické-
ho osvětlování neboť z jednoho
obloukového světla platí se roční

poplatek pouze I2123
Drcbnatti

Letos pěstovalo se na našem

jihu tolik melounů a nyní jako
nikdy dosud ▼ historii jižních stá-

tů

§ Dr Richard J Gatling vy-

nálezce děl téhož jména obrátil

nyní činnost svou na zlepšování
hospodářských strojů čími nepo-
chybní chce usmíří ti ony milliooy
lidí kteří dříve mi zlořečili pro
zdokonalování vražedných strojů
Jest ovšem otázka zdáli úspěch
jeho práce bude v tomto obora
tak dokonalý jako v ebora před
cházejfcína

Západu se zaručením úplné spokojenosti
by se nelíbil jak následuje:

Stroj Drop-hea- d Cabinet Pokrok

supliky po každé straně a jedním uprostřed $2600

i

CABINET ČÍS 4

naším čtenářftm a odbčratelftm dostalo se

poulením sdciujeme že Isme učinili opa
tohoto druhu naším odběratelem posky--

vzhledem ku obyčejné ceně krámské
lnou jednateli za W5 botové aneb za 173

a vrácenín? peníz do třiceti dnů kdyi

Západu lis 5 s třemi

po každé strané a jedním

vyobrazeni $2500
šuplíkem na každé straně

$2400

Stroj "Pokrok Západu" íís 5

s 8 Supliky po každé straně
a JedDÍm uprostřed $2400

Tentýž stroj ěía 4 s 2 šuplí-

ky po každá straně a jed-

ním dlouhým uprostřed Jak
vidět! na vedlejším vyobra-
zení 12300

Tentýž stroj íís 8 s jedním
šuplíkem po každé straně
a jedním uprostřed $2200

Viecliny tyto stroje Jsou téže sou-

stavy a téhož dokonalého se-

stavení Eozdíl ? ceně řlnt
pouze a Jediuě jen počet šup
líkfl Stroje dodáváme buď s
dřeva ořechového — troavé aneb
z dubového světlé dle brání

i _ v

vyla aaofra M!aM o4brtltar aaKa Ui
Jakjl okrja4 (aaopťy fui mfm ahtnMaai

i to atraf "lodtaa" atra toato Bii t a4 vyaa

Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky

uprostřed jak vidéti jest na

Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed

Ovšem že mimo "drop-hoa- d cabinet" prodávat! budeme též nadále jako dosud
stroje obyčejné soustavy jakéž jsme po minulá léta odběratelbm našim k jejich
úplné spokojenosti obstarávali a ice stroj "Pokrok Západu" jak vidéti jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následujíc! ceny:

J53

Élcl tro) "Pokrok Zlpaíu" ťU 4

V cenř kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto jest již
i předplatné na časopis na rok

Každý stroj opatřen jest íeským I antickým návodem k zacházení 8 nim

ZAJÍMAYOSTI- -

Dneint Pařil Jakkoliv postrá-
dá dnešuí Paříž obvyklého přepy-
chu císařského dvořanstva na je-

hož místě zavedena tam občan-

ská prostota republikánských ná-

čelníků přece jen oslňující nád-

hera hlavního města Francie jest
nadmíru povznešena již tím že

prodlévající tam zástupcové cizích

velmocí a států velkolepý život
vedou a domácnosti jejich ne-

smírných výdajů vyžadují S ne-

uvěřitelnou abundancí vydržují si

ekypáže služebnictvo koně mají
svá předplacení ve většině divadel
zúčastní se všech slavností dosti-

hů vyjížděk do Bois de Boulogne
atd Pokud týká se obyčejného
občanského žití možno v nej bliž-

ším sousedství boulevardů prona-jmou- ti

soukromé pohodlné pokoje
s celým zařízením za cenu něko-

lika franků ač ovšem v hotelích

jsou ceny nesmírně předražené
Tak na př jest ustálenou cenou
hotelů první třídy fixní poplatek
30 franků za jediné přenocování
Kdo má peněz nazbyt vyhledá si
v Paříži buď některý z hotelů na
boulevardecb nebo v avenue de
1'Opéra rue de Rivoli od námě-

stí Palais Royal až ku Pláce de la
Concorde anebo předměstí St
Honoré či Champs Elysées Ob-

chodní cestující nalézají svij útu-

lek ve čtvrti mezi ulicí Mont
Martre a rue Vieille du Temple
Mužové vědy navštěvují quartíer
Satin kde nalézá se Sorbonna
Collége a Institut de France
množství knihovin a knihoskladů

školy lékařské a právnické V

době příští výstavy promění se
Paříž tak jako za jiných podob-
ných příležitostí na velkolepé
chambre Garni a ceny bytů také
budou značně zvýšeny Kdo si
bude chtít Paříž a výstavu dů-

kladně prohlédnout! bude k to-

mu míti delšího času a též mnoho

peaězza potřebí Nejpozoruho-
dněji vzácností % nejnovější doby
jest historické vojenské museum

k vůli němuž za posledních mě-

síců ještě značněji než obyčejně
stoupla návštěva Paříže Nej-krásně- jlí

pohled skýtá Paříž v

květnu kdy zahrady a parky její
tonou v čarovné zeleni keřů a

pestré směsici květů Proto také
stanovena jest doba zahájení vý-

stavy na toto čarovnou dobo má-

jových dna plných rozkoše a

Všechny tyto stroje řbotovrny
jsoqro nejdbkladnčjl cručnrmi ře
meilofky a nejlepMho-nisteriál- u a
tsou elegantní úpravy Cluník Jmt
nejnovéjšfho a nejjednodulífho za
řízeni tak zvaný aainonavU kscí Cívka vloži ae Ho íiunku a pubym zatáhnutím
za konec nitě jcatčlunek navlečen Jhla Jest MmousazovacC totiž vložíme 11 ji
pravým spdaobem do ilábku tedr usadí ne bel takékoliv zvláštní nnznmnti Jhým zastrčením sama do pravé polohy Kaídý stroj má té i samočinný naviják a
všechny potřebné přístroje jako obmbovákv aapoilváky sběráky atd úplnou
sbírka V úhledné skřínce kteréž obdrží se sdarma

Vmdm ohcb4 v ! k rtm!rb a apnxUtiaM ) k vlil rfMika Asii o stonjn ktertt
BtbSrir lpf JM pro lacMjO Jednajíc (Na y% prwptraa a sifaia arftrh
tenata opatUM tjto tm]a pria a Ir ti jj um hotov a m eay tórami a aStfia Um Uk
polovic! U t MUH7 jWr kť-r- tt by pljaala co vtkk ůa kp tUuirk Hubli a fclrtotck
oduaafrk kult viickni efcI a mul bytí tni a ai proto vytUlavati

OpakajaaM c Jaaa araba pravili t

ZarataJeai épUea BtoJrat a aabhíme rlm kfe! strtje 4 aáa UupL UU
llie ky shledali de 80 dal ie by v Jakéakellr eblrde baď v dokeaalertl
áhledaeati arárt a v éVsikallv jiaéat evyrevaal se ejlepatai strejlsa
tie Jj té 4eby kakali tráUU a Mrií své aeaíae aacpet

KaUf s tfekto atrat taraéca Jwt S rokl ab aaratal a la kot aiooaióf
vm a Kaca jaa je klorf atrol Jiti i

kfakolÍTÍk apfeofctm i aoiáaaJ aa akra

i X Mt I _w i _ : t—~ - -- —— — ~— -
a kterikolirtk MM r a mWÍIU vxlooa
Zarmka aoraukaja a aa pHatro) aa] aa yhif aU

Mtaaa ttrajlRodina Mni ctj
aalfajl J-

loaoooovoioBBBBBBaaRVBBaBaa' — g v aw mrmj JWW ffjf eVajpfaVtBkS

éoaUri a aroc )ox réka4 MrWJ a att Irr ra kra 4ooUH arí parafala t4-4lZ- l
M ookoaat pra aréci kwooakoo kreiw )a aocafcraU a—o!l 4 M „
}oaac4acM a proto lrwa anoottr +t- - téi rW fc tm ar- -
Jákaa aokoaÍKfl ařloimji lak iUa r j f ok4 rjt M t --H
prHrim a otr-)Mo- o iátm íif- - l i44r J)„t 4 „fíla 8 8 leptíky ! fU 4 a ó tnrlil $1J řla a J IBiI aia

V lato arl aaorMt J-- a WJ a 14 m řjatofc Zápo4 - T -
K iSarta atrajéoi fk4 t~4j mrm- é- ér 01 4 Jtoofala:
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