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Otázky přítomnosti dotýkají kh púh

vAech utejno eitelné a tudíž v náhle

dech ohlední jich h mnoho neroz- -

cliáxfmt! Co He vnak lýco mlhavých

plánu aíittrchinln do biidoucnOHli ty
nám národovefím mohou lak málo

pfekáželi jako nadčju vířících v

poHinrtnott blaženoHt

Tato iieřl'aHtna rozervanoKt naAeho

Kpolecťnskího života jeřtě nezdá hu

Ktaíiti některým naňim oHvfcenýtn

novinářnm Oni by takó rádi vidí

li aby Hvobodáři rvali nu na potkání
s vířícími Nemohou ztráviti žo

zdejňí Sokol HtičaHtnil mo uboroví

KlavnoHti katolického npolku Itedi

teUtvo nemocniuu bv Lukáňo ro

dalo tuto jednomu Hyndikátu za tí
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znánobila 1'ocítají li ho

Sprocentove úroky % kupní ceny a
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Praví re žo New York zaííná

princezr-- Kulalii unavovat ale také

jert pravda žo ona yUitní a novi-nařrdt- é

zprávy o ní takó ná unavují
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vilnoHti evropHkó monareliinty Na

př World zaznamenává dopodrobna
každý její krok a vío provází í

Pfincftl vyobrazení i

její kou pncí vany v hotelu Havoy
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ho hu mi zdá že princezna ju demo-
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Bobotu odjiždílo do Evropy denet

velkých parníku na nichž nezfiHtala

jediná kabina prázdná K tomu ta
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Z líainhiirku do New Yorku pouze fciono

Po parotiHlích pravidelných $l7r0
Po parolcxlícli Union linie ťJTtoo

Vo parolodích ťaltické linie H

I'o parohxlích Iialtimorskí linie $00
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