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jcští ptUNt it jiného rujímiivého
materiálu klerý bude veřejnosti
sdílen
Odlomen pro zabit! a ouvobo

gon louČMně — V noci nu ''V rir
venc minulého roku sin lil se w 11
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rozruch Líbeznieký starosta Ani

Weinslen vracel se ve dví hodiny

otilitíitky sadů maje na rameni

loveckou pušku milíitnii broky Ni
r i ! i ml Zdili spatřil hlouček

mladíku Myli lo Krimi Ajm lun

llerstus los Hlaváček linitil

"in i Kmjiimm pil iwiltii-kc-
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íci m mým ptáním je uchýlili de

du soukromí erinui ohledem n

muj pnkiiiěilý vík Innle pn

ronmíno lim spiAo ponevinU je
Vseoheení mámu jak iřJkn je pro
mne n iihlcdeni na moje náhledy
celou moji imiiluinst a mojí mimi

losi vykoná vat i povinuoKlI nfii

du" President Kherl pimltil pn

niinu miirfiálknvl ndpovdr v ní

piHVÍ J!e Inide vyhovínu' jeho přá-

ní Sniiíasné vyslovuje nehynou
I diky liíineckéhn lidu voli Ilim

dehniKovi za sluliy které pinka
zni lasli

Lenin a Trocký se

chystají k útěku

Wavliiiitftini I) ('„ 'J kvítna --

I 'řední zprávy získané ve Wasli- -

Malý doslov k

velkému zákonu

Praha 'JO února - lid cekal
od rrpiihlikj zázraky zázraky při-háe-

ale nepoznáváme jich tak

jsme za války privkli Věcem ne

oliyíejuýin licekmiiu he zdá že

se nic neděje ze se nic nezmínilo
dokonce z je In staré Rakousko

pod novou vlajkou A přece tolik
se slalo véeí hodných dějepisu

NVivrh na oilstraiiíuí (dechly
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DO EVROPY CESTA TÉ2KÁ 'nebude možno jí průvodu! list vy--

— '"bili spustila dlouhou 11 výmluv
Soudíc dle množství osob hlásí nou tirádu ze kleré šlo hlavní na

lích se o vydání povoleni k cestě jevo jakým vlivným stykům se

do llvropy jest asi jen málo lidí 'tiší Když ani lo nemílo na ú

uvídoiiiujících si že dósliili účinku rozborlilu se ne

slovní pas do Kvropy jest dnes smírné a odcházela n hrozbou že

ješlě slále lak těžké jako v dolu" se obrátí na toho a toho seiuílora

kdy byla válka V plném proudu Isou však případy ve kterých

Ncbyloť loliž dosud zrušeno ani musí úředníci napínali všechen

jediné obmezeuí lích jež byly V svůj um aby poznali zda uvádí'

platnosti v den kily bylo podepsá- - né příčiny pro odjezd do Kvropy
no jiříničří Příčiny tnho jsou 'jsou skutečně dosti závažné aby
různé a vesměs závažné Jednak opodstatnily nutnost česly Jsou

je stále stejní naléhavá potřeba lo případy lích kdož jsou si plín!

dopravních lodí vozících zásoby vědomi obtíží s nimiž jest spoje
do Kvropy a přivážejících na zpá- - no vydávání cestovních listin Vy

teční cestě náklady amerického nalézají všemožné záminky aby

vojska a není v dohledu doba kdy se vylinuli úskjijíni stavícím se v

se tyto poměry zmíní Ale daleyesfii' splliPní' jejich žádosti V

ko závažnější příčinou k odpírání podstatě jsou dncH pouze dvě

k cesií vyjímajíc přípii-jčin- opravňující vydání cestov

dy velice důležité jest žádost spo-itííh-
o pasu Jednou z nich jest

vl'ul vrlkomyslně é řízení a druhou lížká nemoc

močená amcWeké vládě a vyzní- - blízkého příbuzného není li len-vajlc- l

v (Hidstatě tímlo smyslem : to příbuzný v aruiiídí Nedávno

"Prosíme neposílejte nám sem' přisel do úřadovny muž klcrv

iiníclio In historického ncilésll -inatone prostreilnietvíin neutru
llliHMUMve 7 nlHiž Vím M msi vuy ] tll fM( U „oU'k(in i

'I kir lnimltoni kvi' s ní L „„_ k (VlMll v ktíHki'
kde v poli uiilirnliid Noc livln 'l! lélují h l)olS'viJl'vl píijat licz dehaly Kozíliíeli pranieiiíi m uee

élí vúilei licniu n Ti ký lileilnjí'írkve od slálu hyla ni? mlíky dá-
i

i i t t

Civilisté musí

opustit Petrohrad
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aiiKiiekych úředních pni men ú o

jiisnii incNičiin fnk Že ozbrojeny
stiiroslii inold iMizoroviití i)Aý

pnliyli mladíkllí ule pírn In prý z

nlcli doslal Ntrncli Vzkřikl prý:
"Cliliipp mtftj I" Mlndíci p fdirá-til- i

i wi úlek ii v zií pílí dli' jejíi-l- i

t vržení tfeskln rrtna po níi? mi Kr

Ajin hviiIíI du příkopu ti za ne

dlouho zemí'1'l Nálioj lirokň vnikl

mu vypálen nu vzdálenost uši 20

kroku do horní části znd i do

hlavy a Ajm dle posudku mhu!

mi sankce aukou o osminodiiiovi'

pracovní době víc nedozírného
mravního I hiwMdářskéhu dosahu

byl přijal za bouřliví pochvaly a

volání slávy republice
A teď zákon o volení do obcí

ať s kterékoliv stránky přisuzová-
no zákon dobrý a krásný krásný
jako broušený kámen který pro

každý sklon a pro každé osvíllení
má novou duhu a nový záblesk
Všichni látní příslušníci slitršf

21 let mají dle uíj doopravdy rov- -

mimují že Imlíevici nul! civilistv

alty npiHlíli Petrnlnjad a jiná mí- -

úlulek mimo liranice liuska neboť
se ohá vajf že sovílská vláda bude

brzy svrženu Předníci zdejíií po-

važují tiilu iiifornuici za na!iaíe-n- í

že bolševičtí vůdci si již" uvědo-

mují že dnové bolševické vlády
jsou jíž nečleni n připravují si ce-

siu pro útík až k nímu vhodná
doba nadejde fe dobře ziiáuiO

že již pří různých příležitostech
pokoušeli se učinili podobné pří-

pravy ale pokaždé se něco stalo
co jejich vládu' posílilo Švédsko
Dánsko a Norsko jak tylo zprá
vy sdílují odepřely poskytnouti
bolševickým vůdcům úlulek n

stejní j nímeeká vládu jim nazna

sla v okolí dle plánů nřed rokem

oziuímenýeh kdy toto dliyvatch
stvo mílo ne odehniti do Moskvy
a jiných obilních Mřrdisrk za lí

ních lékařů zemřel uduSením poVcin umožnění lepiílio výživová- -

ní obyvalclsl vi tieiierál Kichan r i i i v

žádných nepotřebných zvědavců"
ne a skutečně tajné hlasovací pní
vn

f ženy! Víc docela saiuozřcj
má — nám - dnes ale víky mu

son velitel amerických vojsk nn

severu Ruska telegrafoval iiineri

ilyeluiiii krve iln plic Marostn

Weinstein tvrdil Že utřel il v se

lieohninř poněvadž ho mladíci ka-

menovali ale místním ohledáním

Jvl zjiSlíuo že In in kamení vfj

liee není Pn skončeném vySelřo-vňn- í

Weinstein hy žalován pro

j svciiovai a novoiii ze revoluci
v Rumunsku byl poškozen maje-

tek jeho společnosti mající cenu

412fMK)l)00 a že musí tam hýli co

nejdříve Proto že míl došli ů

o správnosli svého (vržení
neiiiil žádných obtíží s docílením

sily na ni cekat Zeny které v ho

Icslech dávají nové životy a v pn

Následkem toho musí příčiny to-

ho jenž se chce do lívrnpy do

slul býlí naprosili vážné

Sla sklamanýcli osob vrací se

denní z úřadoven dozorčího odbo-

ru vo Washingtonu kde jest roz

ckému hlavnímu stanu že provedl
přehlídku iimeriekého vojska a tu
shledal že jsou výliorijéhn ducha a

čila že o ní nestojí Švýcarsko
Španělsko rovněž nestojí o návšli
vil tíchln náčelníků ruských bol lu tváří a strastech vychovávají
ševikíi' Phcrská vláda na iiíiué

zp sil unce je uplue uspokojivou

Bolševici zahájili na)iřeíin proti hezpeciumti života a
uý dotaz doposud neposlala žádné hodováno o vydávání průvodních splnění své žádostí Ale téln$ dnehenát za předsednictví rady Cakt odpovědi Má nepochybili sumu

ta ho odsoudil do tuhého vřzeuí starosti kam se uchýlí až jí bude
nu 2 mísíce Po vyiieSení rozsin piida hořeti pod nohama

nove jřeiícnice které za nepříčet-
né války všech mužů proti všem

mužům udržely civílísaci kleré ne
pracují 8 hodin nle od časného rá-

na do pozdního večera které ne

slávkují neznají svátků ani pen-

se dostávají konečně rovné voleb-n- í

právo volili n hýli voleny sa-

mozřejmost sice ale zákon který

listů ježto nemohou postačitclní j
bylo zamítnuto aspoň desef Žádo-- "

odůvodnili iiulnost své česly do slí lidí dovozujících že mají v

vropň důležité obchodní Vízcnf

Mnozí nevědí ovšem o přísných ale nedovedli tvrzení své náležitě

předpisech platících pro vydává-'dokázal- i

ní průvodních l'stů a nevinouc- - Při ťohovnru s úředníkem lélo

kn učinil ohhájee dr I!nx návrh

lihy bylo použito innnentiit ve srny Uherští komunisté
nIu par I poníviidžnlaroHtn spá

zatýkají občanyehal nvfij čin v rozčílení které
kým způsobem oznamují že by úřadovny padl z jeho úst výrokPiidapcSř 'J kvílná Mest sel jí prvý ve skutek uvádí už protozavinily válečné poměry — Klát

zničení nařízeno bylo sovítskoii tam rádi jeli se podíval na spon- - ze nemel nikdy tušení že tolik stu- -
y zaslouzír byl vyryl na kovovéní ňslupeo ničeho nenamítal a se

severu ofensivu
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oTeuhíva na severu Huška byla

zahájenu jak naznačily zprávy od

j'ciici'ála Iroimide velílele aiijflic
kého vojska llolscvici provedli
silný útok proti Vaa a sniiíiisiié

Zahájili střelbu z dílových lodic

proti obranám při Itviuí Koulili-jfeii- l

Američanů se nalézá při Va- -

Belgický král jc
žádán aby nepodepi- -

soval mírovou smlouvu

vládnu téiníř knždý l'iuariíník sly válkou způsobené Keni lo
(lesk viiňt prohlásil že se odsouzenému

mu ani dávno když se přihrnulavydavatel redaktor spisovatel lili k volbě jesl nyní povinnost í

průmyslník a bývalý miiii-d- r !'- - stará panna prostředních lc nekazdy mu iihpoů myšlenkou aspoňIierska byl vržen do vězení Vici náhledem přispěli ke správě spo soucí cestovní tlumok 1'otofrral'i

cký přÍNfroj a línedekerova "Prft

Irest i následky promíjejí Zfmtn

lie ludíŽ starostou obce dále

Prádólko pro nenyjetné kojen
C6 — Uíiliť českých horníků v u

lidných revírech jest tak ve) (til

iiik třicet redaktorů vydavatelů lečních věcí Volební povinností
eiisopinii a mnoho zpravodajů bv odpadne ono šílené shánění voličů vodce" n líbezným hlaseiii žádala
lo valo rlo vazby lioněvadž ode klére chodívalo ruku v ruce s vo za vydání cestovních líslíu do
přeli přijmout i úplatky abv pruže matky zavinují xvé kojence du hni korrupcí volební alkohol je Franci' Na otázku proč lam

chco jeli odpovČdéla že by lam
ovalí pro sovětskou vládu Hrábí vfibee zakázán ve volební míslno

ryeh lidi v Evropě umírá jako
nyní Narážel lim na mnohé

o vydání průvodních listin

jež příslušné úřadovně byly po

dány a ve kterých příčíiiy žádalc
lc vedoucí byly vymyšleny Tak-

řka každá Iřclí osoba do úřadov-- '
uý pro vydávání cestovních listin

přicházejí míla starou umlkli

nebo olee nebo aspoň lefu nebo

slrice v posledním 'íižení j
iifisí navštívili kdyby šMIa a

l)le některých lomiibi
iikloiiziiuvsíeli příslí v

lélo úřa lovní zaméMiuiní mi vý-ier-

prosí ředek jak lílmlíti

Albert Aponyí bývalý premiér sli nikdo nepovolaný nesmí pro ráda jela by mohla zhotovili sou

papíru Spolek Ochrana matek a

kojenců v ťVehácli zahájil akci nu

mírnění této bídy ícho odbory
v menšinovém území vyšetřují

liralm Jlndik bývalý ministr vvllruscl ') kvítím - Národu dlívafi ani volič ne déle než toho hor obrázků spuslošcnýcli krajinžívovinf baron' a baronka Luispolitický výbor předložil helmic é vyžaduje odevzdání hlasu dříve než bude vše uvedeno do po

řádku1 Nemohla za živý svít u
kéiiiu kláli Albertu petici v klcW ledy snaha o čistotu volby skuteč- -kde by bylo třeba iicjnutníjsí po

moci Jej zadá aby odepřel podepsali né nebývalá vířili když jí úředník řekl že

Ha lva n íj hraběnka Xako n cleno
vé oliehoduí komory jsou ve vaz
lié Právník SteiiyHeí byl popru
ven a celá řada osob byli odsou

zenu do žaláře nu doživotí

mírovou smlouvu poněvadž latiPolitická rodina — V Ilerlíiií vládu nevydává eeslovních pasů
Volení }P poměrné
menšin zabraňuje aby In lo zenení ipluíiiím nároků belgickéhobyli současní zvoleni do pruského lidem jen na podívanou do Kvro

národa Výbor tento asi unii b
py Jedoucím Spuslila jeremiády

sla 51 volebních vílézů n H) pora-

žených naopak je podkladem pro
spoluprácí nejlcpňícli lidí všech

iiáoilního shromáždění tajný ra

ía (Jarních jeho Ženu Chrlotli
ÍJarnich Kriedberová u její olei

f(ll)IK)0 íleníi Časopis Nalinua

lícíce praví že kabinet jcduomvsl
že s k tomu cíli uíibi jnes rok

Velký počet lynčů
piípady v nichž příčinu jest vy

myšlena n bo zaslřeim ab- - pi--francouzsky nechala dobrého poně rozhodl se trvalí na úplnCc!státní ministr dr Kridberiř Oba v třicíti letech
(ran

Spolupráce nižných slranníků staven! a nemůže se bez pořízeni středek tm jc ció'áli v ťijuostilerritoriáluíeli a l'inauciiíei nám
vrátili Ale bylo jí n pokrčenímclen hnule v aiKlervelde uiiiiislr přinese s sebou i dulezily moment

konlroly která je nutná pří kaž- - ramen zdvořile sdíleno že stáva

iv by se proti němu nemol I níkd

připrav ti Lze vŠuk vylmíiti ja-

kého druhu jest z okolnosti pro- -

spraveillnoslí odebral se po sly
NVw York X Y I kvítna

posledních třicíti letech jící pravidlu nemohou býlíícní ii krále Alberta do Paříže u lem řádném hospodaření
V doručil instrukce belgické mí- -

Do obecních komisí mohou bv
Jiná třída nrvié-álc- které byrove ilclciřaci Truvi sez ze be k'ie- -

osoby ve Spojených Klátceh byly

usmrceny srocenými davy dle

zprávy Národního Sdružení pro

vaze licích vydáván průvodních
lislin ženám Takřka jedinou
možností aby se doufám žena do

Kvropy vyjímajíc příčinu ž má

li přibrány i osoby z občanstva mi-

mo Volené ziistliíiílclsl vo : led v
in dcliKaee získala nařízení abv se rády doslaly do Kvropy jsou

ženské příbuzné vojínů lam slon

žících Na žádost válečného od
ucpodepísovabi žádné takové pokrok Černochů V tomto obdo

manželé byli kandidování nímec
kou stranou lidovou kdežto ote
stranou občansky dcmokralickou

Kdo Jí af pracuje! — V NViro-l-Jiíi-

shromáždíní republiky česko

slovenské rozvinula se debata o

liledné podpory iiezaiuestiiaiiým
ffrárník dr Viškovhký dožaflo

Val se iiejpřísníjíí kontroly pří

podfior aby stjt po iřípa-l-

i dohodou inezj zaniístiiiivať?-le-

a délníketn nebyl obírán

sc proti ničivému lživému

bohJevíetví jež ohrožuje nás od

schopný člověk znalce odborník
smlouvy jež nečiní opalřcní pro bí Iřicíti let od roku lHH'1 do roku lam nemocné rodiče nebo k vy-

řízení důležité záležitostí jeď
I bez voleb miíže se uplatnili ku

prospěchu obce tfasfopitelst vu10'podařskou uiidoucnost a vo l!l! sever měl 219 obití jih '2'U boru jnou však odpírány ceslovní

listiny jak matkám tak Ženámjenskou bezpeíuost Uelie cesinje li tam se svým manželemobiti západ lVí H Aljaškrt n jiná není možno zuslnfi v úřadě při
nebo dcerám důstojníků nebo vomísta patnáct Texas je mi tře volební období a nižnými obmy
jínů sloužících v K v ropě anebo

Portugalský protest tím misií seznamu pru ví práva
i Xtf oběťmi Padesát černošek av záležitostech svazu
jedenáct bělošek bylo lynčováno v

čtrnácti státech Ncbraska bybí

sly oddajovuti nové zastupitelstvo
nastupuje správní komise

Volby nepřipravuje ani neřídí

Veřejný orjfán který by svým po
stavením snad mohl v urcíiém zá

jmu nebo smíru vykonávali vliv

nýbrž komise jmenované z stran

jediným stáleni mimo jih kde do

e sborech t'ervcného kříže čí

Y M C A nebo' jiných podob-

ných orpnísaeí
Jindy příšuměbi do úřadoven

vyhrané oblečená dáma majestát-

ního zjevu a požadovala formu

lář k vyplňování žádoslí za po

volení k cestování f'řcdník kle

rý jí obsluhoval tázal se db' vé

povinnosti l'ž jí froě lam chce

šlo k lynčování ženy Na severu

a západě v posledních pílí Mecli

bylo lynčováno jedenadvacet o- - a skupin a' osob jimi navržených a

iiiúže-l- í týž prokázali }c lam zů-

stane celý rok Nemůže lí man
žel dokázali že jej obchod za

klerým fam jede udrží v Kvropé

aspfí rk nedovolí vláda] hy
žena jela s ním Hlalo se nedáv-

no že ne do úřadovny příbrnnía
manželka muže jemuž byl jíž c

slovní pan vylán žádala a vy

dání cestovní listiny na základě
toho že její manžel setrvá v Au

lilií celý rok "All rítrbf" pni-vi- l

jeden z Úředníku "napijme
na průvodní ÍÍ4 Iafum vašeho

návrat právě za rok ode du

ikH" "fočkřjfe počkejte"
probííříbí bm spíšili "já tj

př'cfl rozniv JÍKj mám )í jetí"

son nad to jculí jou připuštěni zvlášt

východu Zásadu "Kdo nepnieu
je ňř nejí!" obručí v zásadu

"Kdo jí Ml pracuje !" — jež je jb
Mí '

pravdívíjsí V zemídílslví

pracuje se nepřetržitě! n Wf ne-

chutí a jen tím je zachováván v

republice klid J)r Vískovský

tví se konefní i proti tomu by z

kasáren nebyly díláfiy útulky pro

leiochy ko krmení nepraeiijícíelr
lidí Iřív se lidé schovávali

před vftjnou íy mohli ďnmi prrf
eoVíjt dne schovávají M tni voj-

Paříž 'b kvílná — Prvním z

delegátů který podal protest pro
ti svazu národíí od přijmutí ú

mluvy byl Alřonzo ('ost zástup
m portugalska' Protcnioval pro-

ti Volbč ApančUkj jako jedné z

meníícli mocností jež mají míli

zfw fenf v rudí lle sdíjení
casojiími MhIíii jednj He toliko o

protchf technický !e Costova

náhícdit iiřulrální ulály mají 'w

ní důvěrnící na ceíoii dobu volby
fo je namátkou jot několikSpor Japonska

jeli "Inu vzdyr lm jczlivam
každé dva robo Iři roky!

' Na
véllýeli stránek našed dobře mí

néného volebního řádu ve kterém
každá sírami tytUfi skulcíué nčco dnlšl ilntnt Au hun má nijakého

Onou byl rozhodnut

Pařfž 2 kvélim ~ Hidiodřf o

ledné poloyslrovrf ftiinlunři

i i j i i tli příbnznífio v ifrmádč mlvélibtloorcno i oro s ne nacnaz a n

býlí pozvány do svazu ale ncino kťrým v4eeky v celku i k vřlkoií IikÍ'1 Když ne konečná

úřMník vzíímžd k oznámení z- -rié pM přaef Musíitm míij buď Jmu se Ut jeho fany dokud po Kío ( au kleré b lo docílen mei


