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Polsko j" vděiTo 1 p'ji-i- o m řvle-st-

Americis jía výpomoc Kt r ? m-

líobrovolníi-- i lito licrluijí se (jit- -přátelsky ž doposud byly luiklo

psuti do služby na til toky Jitinény diktátorům míní je možno
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pnzornvnil jisté pndráždéní mu Mironiaiietii v Kihofe aipíhic
Mil a priivdcpoilobné budou poVinu ?n odklady h předběžnou
sláni do zámoří ve skupinách po I einniíllMUl VII K'Hr M

mírovou smlouvou kládo no píedi
dvéře HViixii národu To jo tirpn 1000 mužích mu (loHtaln Avliisie Amenkrt r ho trůnu Který byl zavrnždé-i-
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Oejlepsí u a si-- čeí pro
ás jeví uvfvnij dobrý odvádč-- í

piotřeld jako jest Lnxenrin
Iasearin jest jarní přírolní lék
a poiooe vám nejisič n nebezpeč-
né Jarní dny pívdrzeti Vyčistěte
svoji krev svůj žulmlck a vnitr-
ní své ústroji s několika tablet-kam- i

laxcnrimi a do boiliooeio-i- i

dodatcích k íislavé nviizit národu II nndéji "ko nebudí1 liesninllio sbivši mu potraviny Pyv táán I!)ll poněvadž b I považován z

soupeře eisnie Viléma ('ťecl sdě
shromáždili riK)0t)() tniižil anebobylo urychleno Tylo dodatky

i eeiix im ne li- in pi'irnvntif
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fck Le? profesor Nnrint e č

píli neudává! a doslevily se o'oá

vane následky Dr 1 P Pe-iva- l

ujal se nešťastného Krajana a pti
še po pcoykiMimáni páně Ni

liririovu I přesvědčení žc jde
lězou dřevní pornehii ol

linu ticfioch bněi duševním přepru--

jak velkou armádu je třeba v

pravit i líeilerál odpověděl !JSOU lllll Vili' Klllétinlt v Mylisiu luje že SUmiii použil korrespmi
vélší poéet bude-- třeba zvýšení
této branné síly Očekává se že denee v zájmu Spnjciiýeh Státůobsahují lnulé zmény v zájmu ů

nic nejsou jimi porušeny

"Rekl bych budrine potřelio
valí výpravu pro 000000 niužiiilavní síla téchto dobrovolníků

l ou uiiieni v preio-íen- a orv
přijde z řad propuštěných vojínufundamentální principy Kinloiivy Mnoho z materiálu ve Francii pro
(teří po krátkých prázdninách vKomise pro hviiz národu jo ho- - který spojenci nemají již potn--

obífinxkém životň budou fi přáli mohlo by nám býti t eováuim n učinil opatření aby hleďte s důvěrou ržíveitu nevrátitl m? do vojenského života Amerika má děla střelivo uwn

pian v a autoniolnly Kterc ueiuiiieNndéje na prohlédnutí si

nepochybné bude mnohé láka

škodný a bezpečný a dobře známy
lék který jest tisícům

a tisícům lékařům znám a užíván

tova so svým elaborátem ale ní

koliv komíne jimi Tyto komíne

shledávají stále nové ofázky k

a nové rozpory mezi jednotli-

vými spojeneckými Htáty k urov-

nání tok že je silné pochybilo že

li Asi deset anebo dvanáct dtV
uopravovar zpn uo Ameriity i

to vypravení mělo by pro nás v

koti cenu"

i m o iivcřejiicny V této vmi l)o

Iviiincnly tyto odevzdány byly lat
též výboru který měl zjistili znd

piivědiiost za válku u zajisté u

snadnily jeho prácí
Ve mc zprávo p Sissouovi i

těchto (iopiseeh kapitán Hniiinue!

a V 8 A náěeliiík praž
ski' úruilovnv výboru pro infor-

maci veřejnosti praví !

"Dopisy a dokumenty budí
irokázáuo že hYantišek lerdinand

pracoval na vybudování silného

Jíakoiaka které příptnlně by m'

stojníkři posláno bude h každou

skupinou o 1000 mužích z tábo-

ra Meiide

veškeré elaboráty budou pohoto Isa tázán mnhlali by náhvité

Téchto bude třeba v táboře a- -

vypravená polská armáda odrni
ti různé útoky nn Polsko a zajisti
li tak trvalý mír Piloid

bjl p"of Nitírin dopinveii do psy

chopathieké nemueniee odkud asi

bude převzat do některého státní-

ho ústavu za účelem léčení

Pnu Niífrin byl pri svém piunrr-nč-

mládí asi '!7 roků velice do-

hře znám celé české Americe N'a-rod-

no v Kutné llore a do Spo-

jených Států a sice do New Yorku

přibyl asi před lii léty
' od-

kázán na sebe sama a probíjel se

životem dosti pracně ale při tom

nikdy nespouštěl s nivsli touhu

domoci so co ncjčcslnéjšího posta-

vení v ěesknamerické společnosti

V poskytli mužstvu potřebný vý- -

si ndpovédél
"V to h urcitoslí véříni Naši

vik přctlbéžný ío příjezdu do

i v ropy dosliiue se jim míst dň

stojníkň kteří mají právo nu prp-

dam jest se svými rozkošnými
dny zde - - jest pravdou Nicmé-

ně výstrahy musí býti dbáno -

steh v čase ušetři jieh sta Opa-iříte-

si Laxenrin dnes — zítra
můžete býti tm tom lépe

IMxeariíi jest prodáván pouze
Laxenrin Products Co Dept
V PiHsburjíh Perům Řest kra-
biček dost na úplné léčení pou-

hých pět dollarů nebo jedna kra-

bička za jeden dollar Jíušlete po-

níže v revisi rovaném dopisy no- -

armáda bude míli převahu v du

ijni Německá armádu íe nyní depusléní
havilp vlivu z Uerlina Um ta-

raseny byly plány o

nu východ a berlínská vlá

vý k předložení 1 dubnu jnk by-

lo plánováno A puk jo tu otáz-ki- i

podcpíše-l- í Německo předbéž
nou mírovou kiiiIoiivii

V Kvropé převládá všeobecné

tnítifní h Německo tuto smlouvu

nepodepíše Odepře nepochybu

platili nálirndy a odškodnění V

takovém přípiidé bude nutno aby
branná moc zabrala Nřmcfko kon-

trolovala doly železnice továrny
a banky a výtěžky odevzdávala

náhradovému fondu To by o

okupaci Německa na nino-h-

lot

iuoialÍHOvrtufl Iwlvž lidé zírali
víru ve veilchí svých irenerálú jeNepřátelé i neutrá- - la veála v dorozuméuí n budnpešl'
jich duch je zlomen a nikdy nepo Utiii vládou za ťiěeleni zvrácenílové přijati budou

do svazu národů
I t I 11 il t IV I I ilIO llllllh O 'sloitetiajl nali-zil- svyeli ilnstojni ' i m ii'a ( i i u in mi id t Vynikal úžasnou pracovitostí

zaměstnání mu nevadilosu AI n ni za to zo s vlasteneeiiyfn [
i i"t je patrno Že syn němcekť

nic iiacHo voisKa nr?y ov- -
riby vedle tuhu nesledová! další

jho poštovní poukázku v obyčejném
no ciarc jiiici iiciiiicii ) vy-

volen aby naučil se uherskémuoni byli s to přinutili Némee k2H března — Návrhy studia Dví jedne doby učitelem
dopise

povolnostijichž snahou je přesní! stanovití jazyku tak aby mohl si učinili na svobodmysluýeh r
rJďajínci mají lepší technicképodmínky za kterých jednotlivé přátele mezi maďarskou šlechtou

"Ačkoli nebylo nalezeno posi

školách a zároveň st in In val chemii

na universitě Columbia Když

studia skončil a dostalo se mu di
Vařte své PIVO domavypravení než my nic oroi

nisováiii bývalými důstojníky ra-

státy mohou hýli připuštény do

svazu národů byly předloženy mí tívního důkazu v dokumentech po
iónské armády Mohou podstourové konferenci Tyto návrhy vy- -

' ZililiKin vmiifiiii t u mni
Iiiti- níiirf uliuiiiii kMiiií ilvn

I'nliirn vím stlrakt Ií1ií "Vl„iri„ '
ruce jsoucích o spiknutí k zavraž

plomu Magistra Artiuni obdržel
pili jistý druh obranných bojů a- -žadují aby zemé je přejí si do

místo jako nssisleiil chemie a ma-!'- " Thlf í'rt'í''i'pi w- -

f J"I]„Iiiii líufni nivo (lumusvazu národu vstoupit í zajistily

dění arcivévody Františka Kerdi-nand-

je dostatečně patrno že

nebylo takového spiknutí v Srb- -

e nejsou schopní bojů úloctiých
Iknijineí mají lepší technické vy

Ihcmatiky na vládni vysši školo v

Porforiku Tam so seznámil k
svým obřaiiúm stejné jako vSem

cizincům náboženskou svobodu o- - pravení poněvadž mají zbrani! a

Ona immuiii im 14 snloiiO ivíilí-lr- Milku loo
Hlřní iHiriw ii I1 00

Ziisllánl nu Im axi rulu ii do (4l(l prnlUMřnli--
liOllWViiTílli plv jrl y jnwiďh UkM l'(l- -

řllnui iihiiin niiiirllio ililkii cyili-w- Umbit n
riinihirni llninl

VIOTOHIA BUIPLY CO
lídl Morion Huiliiiim nw York

ku Arcivévoda byl spíše příle-c-

Srbů a nenáviděl Maďary
svojí nynější choti rodilou Kran

i i v i t v ř
střelivo ktere Kakiisimé a Němcihranu životu a majetku svobodu

eouzuou ro ne tu Ke uuio M vra

Francie pro poslání

v vojska clo Uher

Pařil S!9 března — Většinu

francouzských úředníku jo toho

náhledu Že novému uherskému

dá kc celit i toliko pošlá-ní-

vojska do ohrožených krajů
Francie by ráda viděla kdyby tne-- i

Jíusko a Uhersko byla postave
na překážku jež by zabránila spo-jen- í

obou zi inf Mnozí tolio

náhledu h na zřízení takové pře
kážky zdá ne býti pozdí ale fran-

couzští státníci prohlašují že pfil

ježto věděl o spiknutí mezi Berlí-

nem a Piidapešlí"
lil do Spojených Států a sla

lísku a svobodné vykonávání ta-

kových práv občanských jaké
mohou býti zaručeny jejích kou se reiliiktorem ceskoamencke líV dalším praví p Vosku že z

okiinicniů prohlédnutých je pa
skové kanceláře v kterémžto ú- -

sl íttieemi zvyky a zákonodárný-
mi akty J)lo téchto návrhu ino řadé Hctrval asi rok Potom odelmo že sune sceiitnitnovane Ka- CISTA PLET

jel kile pobyl asi
ly by do Hvazu přistoupili ricto- - koňsko liylo překážkou německých

plánů na expansi směrem východ-íko zemé nepřátelské nli! i lin měsíce v tamní spolkové min-ovn-
ě

ale vrátil se zpět do Chíeii-ko Mexico a (Wa Kíca Posléze že byl silný odpor proti pří
včt--Rudá tváře --- jiskrné oči

šina Žen můžo míti
pra a stal se zde profesorem českédvé jmenované zeuié nebyly po tomnu lajnému a vseom-cnem-

'eči na Harrisonově vyšší školo elasovaejiiiii právu že bylo spoje v

ní mezi všemi aristokraty a vel- - zároveň i cliemie Kterezio onory

zastával až do nynější doby Mimo
rravt Dr Edwardu chvaluč anátný lé-

kař a Ohioými statkáři proti lidovým prá
vům a sociální demokracii a že by- -

zvány aby se podílely na schůzi

iieutrálft si) zástupci belliiícrent-nic-

národu k diskusí o svazu ná-

rodů

Moderní Dřevaří

zvýšili poplatky

lo byl horlivé činným jako spiso-

vatel odborných jazykových pří-

ruček českých ii jinjliekých Vy- -

jim zanechali ve zmatku po' uza-

vření příměří

"Hulscvíci náš třetí nepřítel

dobývali vždy toliko ničením du-

cha armády jež proti nim stála

Vyjednávali vždy tajně s vojáky

nepřátelského tábora a tu stáva-

lo se že v den bitvy řciicrálové

bojující proti bolševikům byli při-

praveni o podporu svého mužstvu

"Na vlasteneckého ducha naše-

ho vojska nebude míli žádného
vlivu bolševické mluvení Nao-

pak je mnoho Poláků v bolševi-

ckých armádách kteří du njelj

vstoupili aby ušlí smrti hladem

Jsem jíst žc jito přijdou zpět k

nám Iřnes bolševici jsou min sil-

nější poněvadž mají zbraně a stře-liv-

starého Hušku u ty válefné

potřeby jež zříkali od Ncuieú

Hudcmelí náležilě vypraveni ne-

budeme mít i velkých potíží pora-

zili bolševiky"

Ocnerál Pílsudski problánl že

p(:vně doufá že spor mezí polskem
a Československem bude vyřízmi

o dorozumění mezi líujíncm a

Judapiští v plánech proti snahám
V a i) I i k a Ke rd i n a n d a

'

Německo

fic „F U DiIvvjii-iI- jki Hpilmnňctro- - j'v
Ka '

léfil nimizHtvI žen na elioreliy jater l

a stfov JJělicm tčclitrt ]c ilávni hvýiu i"!
lával té-- sborník českých knih a

i všemu ješlé převzal dvojí ve
mělo v záměru sjednotili celou H

vroiiU hospodářsky proti Americe
černí vyučování franenuzšlině na

íokinneiily t to vrhnou oslré

n'étlo nu intriky bývalých vlád- -

večerních skotačil Ale mu um

nebyla jidio žádostivost práce u- -

ů v Néinceku a ISakousko 1'hcr- -
ojena a přispívul mnohými člán

jjíim! j íh vyimtovený
ilnlií-- wiiinivi-l- i

riistliiinýcli (iIíhiíi!

siateluiii(cli š olivovým elcjeni nazýva-

je je 'h Oliva Tuhletu IV
xuíHi! jn hi jejich olivové hnrvř

Tyto tiihli-tlí-
jmou elulivutioíhif

na játnieh a Klřevňcli kleriS

tionnňlní vflien n eilvídí y

u otravné Jatky v lldnkí-- ústro-

jí—

Mrttoli hloilý olliícj žlutavý vzlilml

tiie') oři jtupnnee jiotažený jnyl í

Iilnvy netečný noilobrý íiocit no- -

sku n přesvědčí celý svět že

jich bude dobrodiním pro
ky do českoameríckýidi éiisopísů

c

T
onečiič' si pak též založil a spra

voval korrespondeuČní skoln pro
veškeré lidstvo

Němci vyhověli

Cílícího Jii března — Více jak
milliou řlenfi Moderních Dřevařú
v Americe nejvřtsí bratrské orjřa-nisae- o

v zemí musí platili zvýáe
né poplatky aby bylo možno vy-

pláceli mimořádní! veliké ztráty
v dfíHlerlku epidemío íiiflu-enz- y

je? způsobily snížení úmrtní
ho fondu z $1200001)0 na $7ÍK)-00- 0

Všichni přítomní élenové bu-

dou pbttíti o 00 procent více kde

žto noví élenové budou nucení pla-

tili poklatky znaéié zvýšené

učení se jazyku anglickému

také francouzský jazyk a

v posledních letech rozšířit svoje

inillionu vojska by úplně postačí-l- o

k zřízení této překážky od Hub

tického moře k Černému a že toto

vojsko dulo by w poměrně snadno

hhromňzdíti Má se za to že po
ěítá Ne na tří divisc polské jež

jmou doposud ve Francií a na voj-hk- a

jež mu jí pohotové státy iou-sedí-

s Clierskcm Nřkteří Mát-níc- í

jiných narodili prohlašují že

proti bolševismu bojovat! vojskem

je Spatnou zásadou Vojenské
Uhersku je nepatrné to-

ho není třeba so obávat ale je tu
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