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vAech iVolitái ll tlil ZÚpilde II Vel'- -

dunu ti italských hranic na au

ťlieké fronte na uiiierickcin sek

již i't ni oivá se od literku

Itjl j"em tydeti v Trov lni Idr
nělii mise iliviso koňské dostihy

jichž jsem se téí húénstnil Jei!

lo ioll Mké luéslo jež má píe
"iillKHI obyvatelft Pni vojíny n

nifťiťkč okupační nriiiád) bjlo
zde dosti zábav SolleillČ píikln
láni album mřsia Trevíni v iičmž

lilii ek tioVl' SVétiMiliťiUiky dceru

iky p I' llotlkn ml která spHtli

Mafie 1'iitkiivyeh h) dlící tlil ťiy
lii áté seslé il Ihiriisoii iilii íeh by
la roiiiiioAcna n hošíka Mmiup

IAiii Martinu u Aiiiié KiMlovýin

bydlícím v éísle 1411 jiíní Dvneií
lit tisiná tiliei' iiarodilu se dévéát-k-

Millieb' K liškovi pí-p- fiedlV'
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ri M
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utvořena v Bavorsku

Hpu 7 dubnu — Bnvítiká re

(Hiblika byla proklamována v Mni-

chové v liavorslu dle jiskrové de
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uuv a iiíiklnilniiu vínkem dostal líitíticJv dopuinil neví Jaké pot A
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toru a jinde a tak poiinl hnVy

války v plné míře Ze ziniiéiií své
ho se úplné (Midiavil tak h hned

Jmi svém fiííjezdu byl s to VetiOVil

tl se svému občanskému povolání
Na návJícvé u kvích éctních

pfálel zdvjsícb dlel de v milní-

naleznete pohledy nn krásné stu

mJitfié bmlovy ii kttlhpilrály Pyl

jein též nu několiku zábavách

piiíáilnnýeh Oervetiým kííÍPOií

k vvvali'inii oliyillí nvvrli rodirA
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iké HHiláilí SlolJJl V ílocl
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pouUrfií Julinčiny vduvky tliéli JlltlP se lfi tom Jybfp Ml
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poval jako aollstu na piano a přiVeselohra "Julinčiny vduvky"
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ské sociální sekce za spoluúčinlo
náčelník némeeké komise uo fdí-ničf- í

Havorsko j druhým nejvíl-

pásek ml podrobil c ofierilel v

místní nemocnici hned po svém
návrat u z vojny
— hifi Václav Novák bydlící

zde divadlo jež přichystalo nám

mu že kapela tuto získávalu vin-

ilo bojní mípčchn Když nastoupil

cestu mi francouzské! bojisič jiři-Jťlt- i

Jeho ehof do Oniaby ft nnle-zl-

domov v rodinč svého tchána

l'nn llodnk lul očekává Že pluk

iím státem v Némeckit ii melo vsdružení Y M (' A Doufám
vání Dram odboru Sokola poil H
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obdaření byli čipernou deernákon

Déveátkcin rozmnoíena byla tl víecjitii} dobíe dopadne a kdy i di-

vák nasmál e ibi syfrt iňznym tčn

dil MV líudč kraj clirudimský v

Pltích ' a do Ameriky přijel

před 2' lety 1'widll jmi v Omne
iiccnnii it ncisuiíMi oiiiioni no OmnhVý krajan Dvorskými vládními předáky HictéJ! 1'udiriit p Václava KrnjíéknItctcho hi jií jenom v South 0- -
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wi-íalisi- radikálního typu

a rda Žil 17 let Z doby Iv mí v

inčstč luirt'!)! mrzl hLarífuii kra

juny mnoho která ai zinkal

cálá ulice Manuelé Václav a Km-n- u

íliomuuiiinvl bydlící v Ifok dcery vidí že irpřlivost a úsilovsine hluiiiiý poect na nuiíi nsiulit
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dnlíí a dají pí cdiiost pojíst cul ii

universitě v Londýně

Hfft Jiifi A IVjriirajn furáře

V (Vjnaru piíe t amerického

svou mílou povahou Písd H lely
állltO íhil Osimiácti ulice tčsí hc

z příchodu Malné dceruškyPphIA jpiltmty přol ojíílřníin i odstčhovftl m h rodinou do Clark-stif- i

Nebr Idn nabýuil se farma-ffiiíii- í

Po ročním pobylo vaMniižejp Michael Ilavlujovl
raiiijm V Ilverpofile y Anirlil ze

4'ie i "Jaeio tu Jíž sko
byllící v čísle Ml! Dvacátá prv

jmenovaní osudí zemřela nm víf- -

ní ulice obdrželi v tčihlo dnech
uá dnižkij života Jejíhož předčas

ro tři ldny a Jak sa ml tu Hbl!

Hfojť lo za niSeo kdyH řlovřli ae

lnurt'a knždým domluvili a lni

od Hícharda D lopa poručíka

řipnlcFnoNtí (lízoiiiírodních 1'Hhlii

ute fivnjp dítky co nejdříve dokud

líknřřiliVprolilídkii jp hczplattul ti

br lliíjka andio u br T-

una lUažka kteH futo zálcitost

mnjí na starost!

— 1'ntií Annu Kaliková bydlící
v ííhIp 1!'10I tí ulice obdrchi v

ného iibdiodu jiozfmlalý manžel
kaplana 147 pinku dělostřelecké-

ho ii kterého sloužil jejich syn
vín 'řádnři vyptali NA tmblvlboae hM PeJ 2 lety pan Vrt-

ni- vilič ocbrřnvíl a nrolo vriLil Jimu: používali k prohlídce mlat aVacdov dopis který je NVÍdeo
se do Oiiiáhy iielxiř doufal že nft tu HtUdiím zdtjálcb poíiiéjfitvím jakí příui zcMiuiy' jejích M

Sj"lo se náa rde ámerjekýcli atuliiiiiulych dnech od aveho hrňtrn Icáil mezi Nvími kamarády a iřed
stavenými ve francii Dopis tento

fiá Nmiha jsou vždy na kouče ná

ležitf odiiičfičny Veselohra má

tokový konec juký si váicbni

vW-

Dík
'

pečlivému liosludovímí u

dobréiriil obsiizení veselohra se

hrána bbi velmi dobře !'hii llá

ček jako Hoiikřoinník fiblun Mu

íka klerý firwuj vytrvale aby
doslal svou dceru pod čepce o

wčdéll ae juko zknScriý ochotník

rolli uvoti acbrál a náWitoti
dávknit bod rostl jak sl vyžAdala

Iimí K Siukupoví jež vystoupila
V úloze jeho choti Veroniky zho-

stila se rovník svojí úlohy k

usokojířií" náležití ji
pochopi vsi

Slečna Zdeňka Sínktilovo jako
Julínka mčla iťistu večer a pro-vedl-

n

avojí rolli opravdu zdařile

Stejné zavdícila se obecenstvu

Mvjřm j zpčvy za kteří dostalo í

hojníbo potlesku Pan Jífl lila
dík jako jpjí bratr Otakar pro

zní: "Miiypaimllnvlňjl! Není ro

this 4eřtfí'fií jež dovedň

následly zikeřfiá nMoOcI

Sadí Je ta bylá vik 'marná
j

cho-(ob- u

jeho se vřťof' lék aMí píči
(lotsija' wkftvílnf krajan ko

aeéřií vydechl naKslwly Zařje

ji Otto Kisc dopis z Vídní který

poskytla tiiítn laskavř k uvppjnp-n- í

Dopis tento zní: "Milení: M Ani

jiííležítoHl vint pňr řfidkft srdečná

dujíeb b' ipIA řadw PrAví j'iem

ilostarrozkať' abyeh ae odebral

rí"KliiK (Vller" v Dnndýnč

knmh jeia byl píblílen k daláím

chyby z jste ji obdržel smutnou

zjirávu o smrti svého syna VAc

}u) pozdravu poslat! — přítelkyni studiím Máta se tu opravdu dova A lín vlň je člena 117 jdu ku

polního dčlostřeleetva J'ísi vám

bych ujistil ván o sympatiích c#

vbul pn jhtM jediného syna p htř ' 'NaSe aoiři íck A vláda í

pro nás činí víe možnífrank Cerního v (larMon a ut
vlastního bratra p Jos l'bra v

Němci olžHríeli roz-

hodnutí spojenců

Hpu 5 dubna Mnráál 1'och

přijel doKpa ve čtvrtek vH:20 ho

din ráno a informoval Matyááe
KrzberKcrn náčelníka némeeké

komise pro píímčfí že bude s ním

konlerovali ve svém príválnhii
voze V íjílO hodin Ke konfeton-e- j

iloAlo v stanovení dobí v

major jreuerAbi Wey(an
ili příruéího maráála l''ochii a

francouzského tlumočníka Kon

fervnee trvfllii čtyřicet minul
MarVd foch předložil Krberjirpro
vl rozhodnuli sjíojcneft Krzber-Ife- r

o konferenci pnspfáíl si ku

svímu vlaku a zřejmí byl rozru-

šen Po hodinoví konferenci a

Keiierálem baronem von llammer-steíue-

členem nřmeekí komíie

pro jiřímíří a hvýmí technickými
rádej Hrzberei' vrátil ae do ho

lelu kde fiíruečff členovi komise

pro příuičřf Jiou ubytováni Oby
vatelslvo nadípfií zdrivílo mri
la foeba po jeho příjezdu do ftpi
Uíhem dna maršál navítívíl cne-lál- a

Nudiinta avého zístupen ve

Hp Před opiištřnlm iterlíua Krz-berbe- r

míl líonfen neí ae zásiiipcj
vaVťb atran v kteří doílo k dobo

dí ohlední ařaoovíka je zauja
lo bud jři vyjednávání se oje
neekmí ánlupií zde ZdA se že

NViinc) Jvii naklonífií jifíznívému
urovnáni otázky Odunakn

lího pluku ve vníem žalu Ztratil

jste yna a my ztratili kamaráda Omnze Jeden bratr žil v Ifuslu
ale od toho ficdoíly žádná rrávy

n tieitplkti nnlickcho jazyka mí
budoucí npvřsty jp tak laskavá n

vpzme teti dopis n xebou do An-Kli- p

a jioílc jej odtud Tobř drn-li- íi

Anno n Milko Malinku j bo-

hudík zdrAva otc t} ú m nv

rliPtmuitiokc obtíže Marift Iuiia
a dřti ňvakři i ji jsmp zdrávi —

v řeskoslovenski rpptd!ie M jito

kterého mři každý rád Václav

inřlnenzou z kteří te

Tak ku ftííklndu dostanu volný

PM n vtf hny dráhy jo culím

apojením královatvl unifllekíni

liuda ml umožuíno iiavítívlti

teohrjl přítele v Anjjlil

ftlotaku Víe tt t londýn"

jmi tak dlouhoti dobu Že nelze 11

el je II postní živpozdíjí vyvinul zájial plie Na nic

nebylo opomenuli en připílo by
ku zlepáení jeho stavu I kdyby

Ym hrít ( jnar ae U j)-vde dohti dobřp Zde jp bída — byl doma nemohl by získati lep
iích lékařft Jepií péče Táborová

' n ' ' ' ' "

Odjeli na návitvu

Minulou sobotu odjela známí

ho ayn byl pfídíln na Kíng'aVedl avoji rolli H náležitým joebo
OHKV 'tníversítu londýnsknu

kamž byl tm vojín proř Masaryk

nemocníce ějslo 1 v (íondreeour-t- u

na Mawe je první americkou
nemocnící ve francií Má avítlí n m profesora po svém fiíku 1 1(

příjemní místností a nejschopníj
ií oíetřovatelky pemoenýeli la

kouskn Iímíi zahájil svou diplo
matickou a revoluční ťtmumi pro-

ti Kaknmtku a Néoku která ťt
tak zJařila ' ' '

krajanku Vnutí" {uékové
manžidka p J M Kotička sjilu
mitjílelfi atřiAníbo obchodu firmy
Zelená i Uouéek se avými

dít-kam-
í

íti Tábora Ho Duk na ní
vítívu pilKlý-e- wkuMh f Wajř-nrovýc- l

1'íiřjí Waífřirorí

ko kuplan navílívoval Jwm jpj

Celý policejní bor
stale lelicru nemoci u na konec u

činil jiem opal íeií-jr- o jmskytrm-t- í

mu svátostí umírajících PohtVb

jeho konal dne 27 ledna o 2

hodíní odpolední a pohřben byl v

hrobí číslo J 37 na hřbitov auie

atatroii p 3 M ítouéka § za p

pěním Pík ní pořínnln ai i si e

fttírbova v úloze Klvíry O

strč fiilínéifiy přítelkyní Paní

K Zikmundovi jako Hafboru

Krausová zhostila s sví nioby
velmi dobře Výborní proved!

4voji úložku icsmřlího milovníka

naduéíteU Kráay pan F Purdub-sk- ý

Slečna Dvořáková i dobrm
pochopením wihríla Čilohu fany
♦lůžky o Muikft

Takí váz-ebn- drobníjží nioby

ralézaly ae v ntkon schopných )

ehotníkft a provedeny byly
Pan Torníí Ieehner oba t tul

álohu poslíčka ochotnického spol-

ku Koíťíla j Vodíčkt vystoupil
r nloza boatíoskíbo Kvasnííky j
Doíekoj prřrvedl uloljij pkař

v úplně hotovosti

1'oJieejní UuWkn ílVítfebí
byl

Warner provdoJaa pfetl
'dohoií rVnlina p Koti- -

hord na místí kkmil poplaíníríekyeb exjiedíčnícb sborn číslo 1

v ÍJondrecotjrhi na Maaxe Do zmAv o tirnídu byl n ataiďíí
čkovit lAťá se v Dakidí aai 1 1

dní Juii a dovWám líbí M

"beéluření" p Jtoučkovl Kpama- -

Belgie iíxák 100

míllíonň nihrady
stalo mu pínfeh poet jakí ar Míiena a okamžití ku poskytnuli

jA tu musím dostudovat Jsem při

posledním rigorosu a doufám do

ioncp června vsp dokonéiti Ne
stalo w mné válkou nic zvláílnf-h-

n jsme víiehní nCiisíní h jsme
řeské volností dosáhlí fá jsem na

zdravotní ícslímcslciif dovolení

juko éekoiíliiveriský nadporučík
Zkusili jsme moc a moc a mne tu

vp Vídní upni IpiF nejlíp mám tu

flle votl flrétil to pomáhá pře
k l)pj fárt VM bynto byly obř

zdrávy Rodiéfim ne Mýnká tiwe

po Vás píste okamžití eo n Vá-

rní f'ali jme pře ftvýary —

do (Jiieák žádná odpovío — Od-jm-

fa tpprve ke konci jsem e

jak Vám je fíáu rychle
náhodou jsem o mljedu k dá-

my dovédíl fl ceká na to jisutií —

IV a puiJ od ní H úk hned

Váá Otík" — Tti Otto EU bratr

paní Rulíkoví nvtívovil ním

ck íkoíy v JíhUré n Morrí
neboť íeká IkoU byl Um Jenom

jjřtítřííJní vydríorní líntMrií

Matíeí filithkou KAyí vyjukl
válku t roce 1914 míl dílfttí ve

Vídní rísffim' NVbyh mu l# do-

voleno tby dokonal voje nfndín

ripbof byli rnkm jpho Wk i ('
tUm byl přídílftt jako pnptr

ponoej byl pípfflvrn Vyslal ponití neboř Jt tojrví od doby

'wiM patrolní vozy a káry irroavího aňatku neomezeným vláď
eem aví residence a bia vní vruí

mád poskytuje každírnu kd ze-

mři ve lužb4 vlasti Mtráž jeho
vbisifil seiníny pod velením jpho

kapitána byl přítomna vypáli-
la jíoslední naivu Nemižt si

předslaviti klíínljáíbo kráanj- -

nabodilí 4piif m zíjaduí (en

tft filjej do Dunď pdkejní
tňi líkařl u VI JVkaon td

zříení kuchyni v níž bvrllví
vníkí át tajit íbad nmíní ku--

eMMíba Dnjd prjf jřítl niČeipivy p Kre Krob pamíwi jlni tni vem vyjrarení pro

jvVytiití prví firwi
ííbo místa neí j tento břbítov

opokřll i Mdn d"řt ftaríjii- -Prííkt p O Cba-rv-
t vtijínřj Ma

kd yn váí Adpoéívft r xmyte PnkuaíJ M bezodkladní nleda- -lil ť) f M JednodnyM pWinyní pM KMf rov mi kříl f hl liny Ptvflky p Lad Crvn
tflfréíflíb poU p Mi Mí- -

1'flříŽ ft dubna — Medický
král Albert vykonal eestu v aero-plan-

IU useu do Paříže aby w
přimluvil za í Wp u pie
denta Wilsona h foukízl na to
U jeho zemí ja t&nrívnín k irlo-řit- í

v aplíeeid r4íhrad pmthu-- J

JMÍ níweckího zlata
rí aloíeno bylo y íínaaeJu k(i n
placení fotrvín Kríl přijel je
dnatí kí r zíjuw řipravy bra-ni- t

Jak vyrozumíví kríl AI

bvrt ídí pro avoji tml rníl
líonfi dollarl níbradv

14 nepohltí m d vfrfihy t(fmv a Ja pokryt zlmosírází Kad
tUhh "aplaJU" pAnívadl rfelial poalobyním vlije aroer1k pripor

nilí jste iAiH prti hntMl avíla —

KH Hřib poskytnu vím Citehu a

rt fPi vtpjinw Jiní líkaa a

tHííM ptMi atrílnfkft t ň

fMnf ataníe po fíhranni
fřfcV

řijnb iWvt Mtleb lHft
efj tfWW ae ¥ paniky ne

e#flr1ou

b i najyMdíní p M PUk Pří
režii pomíbal h fS flotíček ÍM

U m cpřímnt řhfi( itraMÍAÍ

n ft iví Dívratij Kbn4 U
bradí Vfrfani vfetofkfird v

kruhu přítel políojený pobyt H

ífastn nívraf

pož hnáni! Odaný Vím íííehard
ÍK l'opp kaplan 147 jduku jolní
ho dílolřlecfv"

b p A Pwbafóvil weinkoval v

mziaklí í po dívidb


