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kraj

D.598./37.

'l D.599./37.

4Ý"Rot.aninčkt.r články Dra R.

vo

K.7O./37.

K.71./37.

1 K.72./37.

y K. 73-/37.

K.74-/37.

K.78./37.1. /9-/ Disputující mnich s knihou.Jádře.

K.79./37

Hlavě renaiss.óámy v klobouku.Relief, 
sádře.

/X
L-

44-

5.

3«

141.

D.79J./37.

Zajíc,platýs,sumec visící ne ekobč, 
Reíief.24.15 cm

Hlava kravky,sádra,9.ID.13 cm.

1.

1.

2.

142.

2. /ID./ Setvr,přilnutý ke Jádra.
32.13:12.

Krajanský archiv.Krabice LXVIII.Karel oindelář, 
s o chař,Bavor sk o /1851-1913/. Sádrové 
plastiky z pozůstalosti.
Část 2.

✓7 i- db

7

z amerických a z angl

143.

Krajanský archiv.Krabice EXVI.PhDr.Josef Sl&bey 
\Houček.U.S.A.,New Iork.
dokumenty osvětová činnosti .ne:

7

Senaráty článků
revue,programy.

2. Různé čísl<8. amerických revuí a bulletinů i čes\per/iodik s články Dr.R.V / <7

Dr.Rouček o Československém ústavu 
US/r/Svornost 3.VIII.1937/ a další 
dd!<umenty společen.činnosti.

í '/MwíM. /&- i

Krajanský archiv.Krabice LXVIT.Karel Šindelář 
socheř,Bavorsko /1851-1913/. 
Část 1.
Hlava lva,sádr.odlitek 17.12 cm.

4. P.P.Rubens.Portrét.relief,okrouhlý, 
polychr.sádra.

3. Skupiny čfserSamer.revuí a revue "RomanÍe^,nSkt.s články Dra R.

Část 2.

D.630./37.
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144

2

! .77./37.

145

K.75./37.

514 6

Krabice LXXI. Krajanský er147)

asm
6správmch

7

148.

D. 584.-674/:
apsaných separ.

. "rej

15

£
0.675./37.1

/

2. Zápisní ir 
správních

z
91

■ 1

K.7C./37.
L--

ihy a sezn^f členstva za osu 
\bdobi • Kpnh: /Z ,4 /

14 
/z

Kra janský archiv.Krabice DXICSI.Dr.Stáni slav ~to- 
wezck,řl.r’ LamowswŽdeck* práce tištěn 
brožury a s^parátyXz německých listů 
|p+ 1 cpq-1/1 c \
Svazek duplikátů již

D.472./39.
, Z kv-tt". f--

O-Í-t^-2 .
-vr hnMjo. /

/8./i itevní výjev středověký,nór.^čtí 
r.vtýři.Vkl oubenv oválný relief, tonov : 
sádra,26:37:7 cm.

(7

nský archiv.Krabice LXXITI.Dr. Knislaw
ProwaRek,1. z. Lanow,Hamburg:
V.ěde/ká pozůstalost ní semnžK

' /bw\A
<(sí

Jí? U■■ /

-1.

D.471./39. 
z

1.

Krajansk''' archiv.Earbora Černouškovy,'■'inneanolis, 
I),.:,.-.; Psmáti.rukopis,4V.

Krt janský archiv.Ktabice LXX.Karel Šindelář, 
sochař,Bavorsko /1851-1913/.Sádrové 
plastiky z pozůstalosti.
Část 4.

1. /6./Středověký průvod rytířstva a 
4^-- mnichů s relikvií do miste.Vkloub^ný 

ováln-'’ relief, tónované sé Ira 26:37:7c: ..

Krajanský ?rchiv.Kr-biče LXIX.Karel Šindelář, 
sochař,Favorsko /1851-1913/ . .bídrov^ 
nlastiky z pozůstalosti.
Část 3.
/7././adona navjlobu,relief,sádra. 

3ř.’J:2.5.

2. Z ';l-r -'sy. mikrosl-onických pozorování ./■ ýý -i4ó

3. Konvolut v -Seckých excerpt na listech.

áeyity mikroskopických pozo^oVání.

L-

<?
h i v. Ar ch i val i e r o z puš t j n éh o K1 tů u 

č\s.zahraničních akademiků v Thy-aze, 
z \. 1930-1937.
\

1. Korespondence a správní as^nda za 
období. Svazkůx


