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rodilosluí ale mébl ti' Í Velké pn

korun
1 n 1'iditi'pie 1!0 kvétna oliwk

l)uUr krubit ítetáfiiltB tiief-jil-'

m fiihotní Mind b„tl 1iib pn
b úmyslu ti'kii10 cii1hů poikoiltti
fnHrMii y plným jménem ř ji ni

bjtl v rt"Ikci ulaji tni fcinbu v d'ic
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i s Irskem T teste snad několikpřináší zpiiéný dopis t svélm nimiž chtěl rmuiuVitě snili Můj
krásný sen n novem člověku na
vťátívsím se k přírodě Jako vée- -

zádí mravní a ideové V mnohémprnŽkťho horreKpondeiita (pode-bl tozliovor ne h h Alici Maní

rykovoii h velikou vvinpulhií v ú

měsfeí a luilský obtMiii bude do

slávtlli sVoit pustu iiďiipliiiietit
bude v naléhal ém případě denně

Je typickou pro ducha némei kébotsáp autor) jenž když vyslovil
národu vůbec Ccští členové tmimdu upouriuije 'ninciikfu ve celkem příznivé slaiinvikn k lni

šiiu nárokiim na Slezsku kritiu

ru hy bylo lidiin přítele Stríáni-k- a

sedícího mei mimu mou že-

nou na verandě tnišelio domku a
spojen h loiulyneiii a honili u vefcjnosl nu j'-j- ! obětavou prácí!+ N
tykli I H Itejvzdálellějšíui lilíslclll

versily za příkladem Mistru Jana
llusl větším dětem horlili pro re

formy v tehdejší zchíitralé církvi
e liesehoplitist italské politiky jež

11'
SI De MuMiryková promlouvá tu

o povšechných olákáeb soeia polečuě s námi odpovídá jícího naříše v několika hodinách A druiicdoveiiia proiiiirn iiiLMinioii cen

podnu "Pííroduílm Muže" -lliiNke eineell clenoVe kloniliprnpiiJíiIMle JllinsiovallsKeIímmii líi'í utrpení řerkých détí

probírá ženskou otázku Slova zá
TISK O VÉCECH

ČESKOSLOVENSKÝCH
se tehdtiž na stranu odiiňreú velČechách tak že teď celý n'lroil n Ale přes to Že l)iil'lili(ř i Stefu-ii- k

nikdy nui slovem nul pohle
lem sl iieukřivdili nemohu říci

kého anglického učence jebož u- -tisk je urirutoviiii inťoťinuéi pii!i-
-verit! "lunlovall Jsme rcpuiiiiku

cení tlalo ti nás první poilnet kzeela novou pietuvili jsme úplné v neprospěch Itálie ué spolu

iiejskvélejšímu hnulí národa knovou budovu a nemohli jsme ji činnost obou národu zit války n

i

že by se byli měli vzájemně rádi
že by byl druh v drti lni vycítil příhnutí husitskému Král Václav znak tle řídit! ji co llejlépe a lil! Jich spoleclie ZHJHiy V lillUOUclio- -

činy oné sympatie vzájemné kle- -
t

politických důvodů neschvalovallaných základech" vzbuzují u stí by měly nabádal italskou poli-

tiku domočí se rychlé nápravy in linie pojila k totn ii i oiioiiiusice radikální postup Husův v refrancouzského žurnalisty jenž pf- -

t i II! Stďiiuikovi vadila jakási neoYniv

hý projekt blížíc! se svému tisku

tečnéiií letecká služba napříč
ml K a i Id do Kapského lué

sta Dopluté toto podnikání zce-

la nové n netušené i dnešnímu

pokolení ještě licroieké spojení
Severní Ameriky Jižní vzdu

clicui spojení iiuslralské pevniny

letadly atd
Tu přestávají všecky hraníce

není více celních přehrad není už

starých stanic železničních pada-

jí středověké pojmy zachovalé je-

ště o překážkách dopravy Svět

vzríislá před naši mi zraky v jed-n-

těleso tvoří se universální svě-

tová linie!

formách náboženských rozzlobilse roznovor naučen ineiuneuoiie
se však krajné proti Němcům naKniha sleény I Weissové "In V Brazilii

V Kurytýbé ((''(tritiím) hlavním

taná divadelními životní jiosy
birliiitfuvy vadilo lnu Dnrlilijfovo
tříliš sensaéiié Kuložeiié apoštolo

pražské universitě kteří podpo{epubli'jii' Teliéeoslovďpie" ko

rovali politiku církevní jemu zee- -inésté jihobrazilskélio státu Pu runá své dílo Přinesla o ní již zprá
vání jeho návratu k přírodě Pvma protivnou To vedlo k vydánívu lia Politinc V IInforma- - na iiiih krajan Křeiinda zahájil
to však když druhdy mne zastihlitíon z 'J'b května rozeisal se o ní tropa fu ndu tiskovou kromě vřel lekretu kutnohorského dne 1H

cdiia 1 109 Němčinu přiřéeu je- - irnvě dokoiiéujícílm první kapivseobeeiiých Iilaviit! pro českyúvodnýku fruneoii žurnalista

trtimvsl a oIicIkhI Hcilaktoři li- - tolu mého líčeni návštěvy Durlin-gov- y

jež obsaženu jest v mé kni- -
ilyn Hlas pn voluaeli universit-nic- h

Čechům tři Němci mohli

hýli úplné' spokojeni při tomto
st A slíbili podporu Dokladem u- -

poslanec bnzař Wciller l'íác by

sirým živým stylem zejména tam

kde vytýká l'Yancuuzíiiu nezna-

lost Kcojirufk' tt zdfiruzúnje nut

"Svélla Dalekých Příslavň"vádíme tyto hlasy diž " února

vyžádal si ubytdi um je přečetl ttpoměru ale již tehdy byl v nichiřinesl list ('oiiuiiereio do Parami

zpupný duch který se nespokojonost vfiiíhu zájmu o nás a slovan obšírný článek "Kdo je presiden- - potom přižnul ho It jistý modifj
kucí svého (losu ladního názoru oval 4 rovnoprávností ani nu cizíské národy !Syiupathif a názor) cm Československa" btéí ph- -

'řírodním Muži Ačkoliv vsukzd Masarykiiv do Prahy životo-uvádějí ho přirozený k tomu že půdě V tom je onen mravní a

psycholon-k- moment tehdejšího lito oba unii přátelé v sobě ctili
pK presutentiiv a jdio inost po

litickou před válkou domu revo- - vzájctiuié přátelství ke nutě nikdyodchodu německých studentů u
věnuje kratší odstavec lihoslova-unii- i

aby pak zajímavý ni způso-

bem vyvolal své vzpomínky ze se mi nepotlačilo j svěsil dohroučni zh války v cizině Týž list profesorů z Prahy Stáli tebdaž
vůěi Čechům v duchovní tmě Česvých cest po Čechách Celý člá přináší dubna zprávu o našem mady nu delší dobu tiby vzájem-

né upravili svoje mínění o soběši byli daleko osvícenější přecestátě české mírové ddei(uel onek je zaslouženým uznáním kon
částečně snad proto h Durliliifvšak Němci chtěli míli nadvládulosnodářskýcli stycích s násilucepcí incthod i stylu francouzské

sláteiii— Československá Kornn- -
zrnil jen několik slov fruneouzftli-u- y

a Šlvfúiiik t ebilii tak málo
že musel jsem mu napnatl

polidence

a když byla nadvláda znemožně-

na raději odtáhli do Lipska kde

založili sl novou universitu Pro

Čechy bylo to hotovým ftlěstíin

publicistiky Zhuštěné podava to

v('tai "Nlcé WeíssovA chtěla po-

sloužili evropskému eívílisované

mu svelu uéíe jej znát! a milova-

li Čechoslováky Dosáhla plné

ěkoviiy dopis Královské Spoluc- -

Jaký to zase pokrok od bývalé-h- o

dostavtiíku k počátkům unie

poštovní a od té nyní k meziná-

rodní linii letecké

Naftě představivost nemá ještě
dosti síly aby mohla sledovat dů-

sledky této revoluce revoluce za

jejíž výsledky a úspěchy vděéíme

také vábut do značné míry
A víte líc v roku I7w0 po prvé

vzníkbi niyftlenka svobody řek
vodiiíel--'-- th moří Vídeňský

kongres zavedl toto právo nu Hý-n- ě

pařížský v r ]H'ití zavedl ji

ua Dunaji a berlínský na Koiijíu

a Níru v Africe Ale teprve mír

1919 dokončuje tyto snahy vtj vel-

kém slohu Všecky velké řeky

evropské budou otevřeny meziná-

rodní plavbě Obchod a kultura

najdou nové dráhy svého mocné-

ho proudění liž nebude to dlou-

ho trvat u budeme se zabývat! ta

rify v relaci Praha Hamburk

Londýn Praha ftulina

Caříhrad Oděssa Suez Průplavy
Panaina Kiel Suez budou znát u

vlajku a volné mořfi bule

novým polem naší finnottti Na

HOSPODÁŘSKÁ nosli llritské když prtlví fehdájcžlo Němci v Praze sloužící zpá-

lošlu ho jmenování jejím členemsvého dle" teěnickým směrům byli hy velkou

překážkou při pozdějším rozvoji
husitského hnutí v Čechách Ně

ZÁKLADY MIKU

"The Keonoiníc Kouiidalíoiis of

eaee" jest název nedávno vyda

Obrázkový týdenník lllliistra- - zu jeliu zásluhy vědecké — čest

zajisté veliká a dosvědčující vážtiou přinesl vzpomínku nn mini-

stra- války Slcfáiiika s podobiz
nost k níž již tenkráte Klefániko'kteří z bývalých uěitelň néme- -

ného díla péra redaktora Ion- - vu vědecká prácu potkávala s? vkých na pražské universitě svědnou ircijerálovoii a dvému snímky
lýiiského éasopisii The Observer laickém svétěčili dokonce proti Husovi v KostČlánek je prodchnut vřelým uzná
i J b (jMirvína Dílu toto vzhu A (lneš po necelých devíti b- -nici! A lak táhla se jako červenaním Htcfáiiikovy řinnosti jeho ne-

zdolné fwrjřie a jeho vzncM-n- a
lilo v odé Anglií tak velkou po tecli když ti dva kleřl byli nám

Ve Francii

Do 27 května přinesl francouz-

ský tisk Vidle denních zpráv fu-d-

článků zejména o prvním roz-

počtu československé republiky o

sociálních poměrech a o těšínské

otázce 7 denních práv byly to

hlavně zprávy ty kující sc rozpoě-t- n

vojsku vyslanectev Otázka fi-

nanční u hospodářská v jednání o

mírovou smlouvu a Rakouskem je

utálým podmětein článků které

Jiezbytné dotýkají se našeho dlá-

tu

Socialistická Ui France bíbre'

otiskla projev sociálně demokrati-

ckého předáku poslance A Neni-

če V němž tento píše proti stáno-iskl- l

anglického délnietva v otáz

cc českých Němců Opíraje ne o

htanoviřiko důvody Kcojjrufickými'

ftliiioiřrofiekyiiii ekonomickými i

sociálními poslanec Němce pou-

kazuje jak angličtí (i francouz-Stí- )

socialisté na konresích v ro-

ně 190"i 1 1910 doeeltt v odporu
el)'iiréovaeíni právem národu htu

éli av proti požaduvklim hýut
a uplatňovali prolí nim princip
řítátnílio ceiitralíhinu Něliiei trk-vn-

vytká jim dŮHÍednoht h níž

jednou popřením jodrulié přizná-

váním Hcbcurěovtteílio práva iaví
he angličtí soeíalíntí proti fe

kui! "Nyní když despotické

principy tifmeekí byly zdolány
Nímcí usilují aliy mírová konfe-

rence potvrdila jim víc co získali

wtulctyin fítkem Anglífíf i

íraneouzíítí Hocialísté po pravd
íceeno ehtřjí nu víky potvrdit!
tlak tičrneeknio kapitálu na ck
délnictvo To není ani xpravedli
l ani hocialitícké Je to mdlio-l- a

cliránící výwidy velkýcb náro-df- i

a HcJivalující útínk lárodň n út-

lých Hlaví-I- i m anfíl ocialmlc

lia Mranu principu Kcbeurcování

malých národu mimi jim přiznat!

právo na vlastní htát a iicmiií exi-

stenci takovýchto Mátu jřcdeu

yii''iji'znili"

Nřiftee pokraéoval pak úpčwié
%} výei vkladeeh vyvwejíeíeli
cbvfmé náory řraneouznkícli

n níí republiku v lKu-mani'4- '

i --0 května v obMrném ín

tervícw otjátéijéuií m první ktrán-- (

L'Iíunanít xamozřejmě wwt-li- j

e pr'ht zííej vech svých u

t rtá proto v ňvwlu předě-
lá nřkoík poznáfi k I'íáe fu o

ji bude mít Mát řekoo-VCUřik- ý

pí feórafiínuet třcdií

Evropy — ti n ouldíie7n uva-

žuje n tixwíeít požadavcích obleď

toé ícitkých Nímeň a TWína l'o

žnawnává ž naAi ocíalíé aniž

jou ímperíalífcly jrfu pro tyto

požadavky nimiž lKumaníté

nif celou historií tato německá
zornost ž bylo prohlášeno za čin oběma jediným pojítkem k iniftimnárodní sobeckost až k světové

válce Český národ obětoval váeiroMiěsný eeleinii světu Nám o- - vlastem — moji ženě Amerléuiieu
krásné duse

Týdenník ba Monde lllulré ze

17 kvétna přinesl pak od svého
vř'cm nemožno jest obšírně o je- - cí krajan lírnesť Durlíiiff tntiApro iiejblnbší Ideje lidské protr-

pěl za ně I hrozmí marlyriuip poInotlívých statích spiu toho Kf
zvláštního korespondenta zprávu
o pohřbu Htefáiiíkové s několika

můj přítel i dob universitních Dl'
Atefánik — když tito olm jsou již
mrtvi zdá se mi jako hy něco vy

bělohorské i jehož následků dozmiňovat! než třeba jest alespoň

jednu stránku (larvinovy knihy

zvláště vyzvednout i n sice tn v
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