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- luinlslr iihraiiiéníeh záh-ž- i kde jei lidskosl nemluv ii unl

tostf fiduiíll éeit tu po příkladu vdečinisli a vseeliuy ly iiroeeuj
lelué kluby jaké nrinádv ěeskijli' llaiiieln voii llaiiuhaiisciui 1
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slovenské spojencům prokázaly v
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ví ď b'tíáti spojeneckých n k nim

přidrilžeiiýeli zelní ojnistí mil

dveřmi veilouclioi du

zahrady kde po dlouhých
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siolouvil bude v zrejoltovéiii sále
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Malé Asii velice povážlivou Na
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Cestiicoi stráž V paláci Vermiíll-skéu- i
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mčstiiuiieú na míslnícli jou1jěnípěchoty V mramorovém nádvo-

ří jímŽ procházeli budou spojeDvě nešťastné auto
ry řecké někde připadají na jed

noho lieka čtyři Tured kteří ne-

tají m úmyslem ÍU ky Malé
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republiky kterou

tak vydaliič pomáhalo zbudovali
čti ►pliioniociičiieí stáli bude ne)

domí že tak velké přesile bylo by
vložil neznámý jakýsi útočný
bombu do naplněného cestující Tlabovostí čelili vojhku řecka po

iiimt bubeníkfi a trubaéii áui)á

jiná budba nebude tli přítomna Svozu jioulíění dráhy a když íízvolím před Tmky ku pobřeží 11

Touha jeho po návratu jesl lak

mocnou že nemožno ib'e na pro1'viiitř paláce uložím konali při

padá vojíiiíua ěleniim rejuiblíkáii-

vozu bombu nohou na ulii i i

liodil bomba vybuchla a ří In
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stopuji
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Hest osob bylo na míatí usmrceno

a jedna těžce zraněna jednu mílí

západně od tohoto města dnes po

zdě na večer když automobil v

němž osoby ty jely odhozen byl

do značné vzdálenosti na Železníé-n- í

křižovatce rychlíkem dráhy
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kabátech a bílých hpodkáeh —
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náludíi Jun vědí vái'-hu- i za ja-
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dinu krutá u okamžiky které jmim

v oné době prožilí ho nezapomína-

jí Karel j on bylí tehdy v nej
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hfítlí psátí už náhle (iííhIu práva
Fuiiouá žc padl a o týden později
o Kitrloví který byl usypán
náteiM 1'oležel w ÍM a w l zase

My doma zfiMall jsme zdrávi jen

babička z chalupy a Mrýc l!rej
ťhft zctuřelí Hamí wí někdy nru-síiu- e

divili jak to bylo možno pře
žili VW' a lieklcHiiouti pod tíhou

VH"c)i téeh h ruští Snad w přece

doékámo nyní že w? vS! urovná a

liíjhtařioii opět fctarc zlaté řasy po
n!'-h- ž vSíehní tolik toužíme a že w

o(ět nkdy ejdemo 0le viceh

vyřizují Tí mnoho pozlravií a

zylúíítě pak od uán Hourozenefí

rodíéfí TéSíme m fa Irzy obdr-

žíme Tebe odpoví ' Jeíté při-

pisují Tí na vlastní vřij popud o

poměrech doma Obchod mánie

UMk vyprodaný takž tlnetí hc

jen Živoří ViecJiílO jent hrozné

drahé tak Že obyčejný Hlurfelník

musí si mnoho odřeknoulí 7a-ju-

nu Jioehy na vojné musi li jsme
nrtioho podporovali jak peněžitě
tak i potravou Až jednou bod

um yaw ziičínatí buď' to opravdu
od začátku Nevím jak to nai
uděídjí jwní jíž obantaří a zvlá-U-

tatínka v tak zkrotilo že

pro obchod jíž v6í' m-n- í a já
věěn4 těž doma nebudu Kooer-n- l

to mylíf jest éatii tíf
iiUiw zda je#t wdr

kiíU át5 víí ve sAuém mrtá-n- a

Kdyby woM poslali naiíui

něco uděal by jím velkou radtsti

a bií by Tí vdééJ V7fl za ví'

boy tě zdraví a líbá T£ wfraj

presidenta do Belgie Vsiefiiif zraněni nenalézali epoiieehány-l- í budou i ostatní sbo

ry déb? v Sibiři budou li nucenyNěmčí připuštění bmloil do pidácej voze nýbrž AI i klidné jio ehixiiiři
ulice když výbindi se udál 1)potrnníiii vchodem po té když

ostatní deleválj v sále místa v

zůstali taní ještě přes-
-

zimu puk

nebude h podivem žc bolv-vU- á

plné je zachvátí
ooby nejocitvbiiě poraníním vý

podlehnou ft2dMk paní Kml Hobrová její jíž zaujmou 11 vykázáno jest jím

Otázka přepravy vojk cekomísto u podkovového (sťdil V je

slovenských ze Sibiře přen Vladíhož nejširším rozpjelí uláli bude

vostok a Slředoemiií moře do jestob-- mírovou mulou vou Velká oslava ví
jich vlastí jest ulice oblínou

tězství vc Franc

Urussel '2'i éervna — K

svátku belgickému jenž

přípiulá na Ul červen' přijede
do města zdejšího prcsblcnt ran

eoiiskéj rejiuhlíky Toínearé v

priivofiu luaršálU Jvfřrea Foulia

a lYlaífia Velká prohlídku bel

líbíkělio vojska kongtí bude v

den následující ' přílvžítostí té

odevzdá president l'oln''aié} stuž-

ku Tvané Ui niéstii Lutyehu
z brdíímoii jeho obran 11 proti
Němcům roku Jítll ti po tě nhží

president a maríálové vojí po-

klonu chrabrém kardinálovi

V{eřfírovj yijlaliiien

Paříž 'il éervna - Doj

Proto navrhuje se již aby vojska

ta vyslána byla směrem západním

po dráze sibiřské do Jtuska a aby

poskylla hf jím veškerá příležitost

probílí si cesiu do vlastí bolševie

kým Huškem Vojenští oijliorníci

IUvol ta v Itálií

íííut června V p'sid

i I tm a

nemluvně a tří dítky v !áí od

t do 6 roků n VlMk Míldred

též!'! zraněn Kred

Klohr manžel usmreené paní a dí-

tek Neítéstí událo M' lim ž"

Flobr jenž aulo řídil neviděl 17

eUlík dřívo až oetnul f na kižo

vafee kterouž přejefj jíž nemohl

- Urubé podobné m žič-si- í mldo

w též v nedělí veécr Val

paraíso nu křižovatce dáhy Cnion

l'eíříe kde Osobní vlak dráhy té

oJhodil n koleji uio íízeoč kra

janeoi Atěpáuem Kašpárkem V

ilťfťumk její byly na mófě m-a-

iKllleeiiťí kil MMťJenl UÚf j

Midmivy rozhodnulu Jest vl í{
liaueonzska usiioudati lniníeb lvou duei-l- i došlo lot vážným

revolfíím ve třech větéíeh ÍI11I sojem'ekých £einrálníeb štábe emi všenárudtd oslavy vítťzn

joii přesvédčeiú o lom žc Ceelio a lo v lni vulkčho tirw4nlskýeb niěstceli i y Vapoí Tli

vat ku fraiícouzského pidu líriun Mi)iiU' jako I)'ionstrčd lovácí budou lí náleží lě do ta

eěné opatření výzbrojí n nllprojav proti nebavení íiovělio mí lilly jenž dípiiijá vAUy nu i

ným váleěným mdtcnáleii donifí-r- IVaiiecvo %'íttím bý-

valým ministrem fíoan-- í Itemom

ecrvi-o- Den ti--u jrsl také
vým výročím dne kdy Némeístan lí r jim svolení looui a'nyf oftif pak těžcí' nikoliv a

Ut mreoě zraném hájili svůj velký a poslední tfiiittf vyvolány o urý nrniii- - iy směrem západním po moo-- do

Jomovři výcfi se vráfiSí PaříŽ v roce minulém jenž lau) níímo Kašpárka 'día j' jo nafi nti bývalých vojtou fcfcí do

Massachusetts pro
ústavní dodatek

jlou Masu 'í% a — l#
icíoUtorit státu Afuisacbuscti
M-- b válila tlen sořřraietoí Joda

lek ku spolkově (mtitvA

nedavně pro ně huni v árooťhhíuaSSía dvě j'ho dítky a Julie moívdj m' ž" Níftí n h kloněn jest protkají ' Hihknii Tk - o

znamyj z l'aiíc a k lom mdáZatochová deera oum'J ' Voískv amei-íekvm- l a francouzupotfírí od ziároků Italik b% vý- -

ní Kašpárkoví jcdo z oodýeli mí mt eec Mflrue byl 'uuM fvaioe ioy


