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lo naší armády a dnesV¥Www(lilUii v(m (jufii tiik((V)Vh (inpiti (

Z Z Četkciloveniké iIr firH" tabu- - se shání Jejími listy po řnniéšf
li návWtí u pod aby dali je odZ republiky :

Opět dalši hotel v Praio pro
l dán? — Ink se pidNlcliú byl pro-'[{M-

hotel "I! bíle Inbulc" no Po Upozornění nemocným která zde
'

uvádím z mého případu

Přeje li núti doplí uveřejněný

li

stranili Xmií pochyby že v do-b- é

nejkratíí zachovají se stejně i

správy obcí předměstských ve

kterých ucilopadá to se zaniazu-iiým- i

německými iuípiv poulié
uldi návěstí lépe nežli v Praze

Némeci v čeekoilovenike armá-

dě — Pražska "bohemia" uve-

řejňuje rozhovor ministrem Ná-

rodní Obrany Klofíceni Jenž pro-

hlásil mimo jiné''' Maďaři sku-

tečné zamýšlejí útok na Slovensko

že vsak pro tento uiésíe po-

kládá tento útok za nepravděpo-

dobný n že povést i o mobilizaci

jsou naprosto neodůvodněné Na

otázku zde nériieétí důstojníci a

vojíni lnutou povoláni k vojenské
službě při mobil isaei odpovédél
e každý Némee který bude tele-

graficky povolán musí hned na-

rukovat i Při nastoupení služby
může povolaný však žádat ža do-

volenou ve smyslu dřívějších vý-

nosů Problém zařazení Néinďi

do armády při mobil isaci vyřešen
bude zvláštní anketou jejíž vý-

sledek sdělen bude veřejnosti po-

zději List náš yí zdůraznil je-

diné správné stanovisko jtevneho
státu: Všichni oběané bez výjim-

ky musejí hýli povoláni k obraně

svého státu af již se jich použije
na boijtší neb v území

Spisovatel Jaroslav Hašek kte

iíii akciové společnosti pro dovoz

u vývoz která hned zrnM a

v nřm místnosti pro svou

potrlu — Pftjile-l- i to takto U-- "

— píAe NAruflnf Politika —

mizí v ťrazc poiunln všechny ho-

tely v nikou soukromých spolče-nost- í

ii cizinci píijcdíí do Prnhy
hnilou moci noclchovnti na uli-

cích Tomuto vykupování n

proMkíeh hotclft mřín by vln--

vřnovnťi více pozornosti
Ze života našich krajanů v A

frice — Z Iolintui'shur(ui v li-n- í

Africe sc Národ Politice sdělu-

je: Československé Xíiroilní Sdru-

žení jež znloýcnn hylo roku l!Mil

su síleni v loluinncshuru a jest
A řcdiskeni všeeli krajanfi žijících
v jižní Africe pořádalo první do-itiú-

posvíecnskoii xííhiivu 2 'zá-

ří ve prospěch vdov a sinitkú po

padlých legionářích i!S říjen

jsme dňstojně se zdurcin

jak morálníni tak hmotným Či-

stý výnos 8:1 libry Htcrlinkfi zasí-

láme ' prost řed banky Standard
ministerstvu národní obrany na

podporu vdov a sirotkfi Podo-

tknout i dlužno že y našem sdru-

žení jest též 1G clonil z ncinec- -

'
Milí bnilři a sestry !

'

Neklamu Vás sděluji Vám j''n vlastní st

a :ainou pravdu eo jsem zakusil od roku

191C do roku lílí) Trpfl jwn revmatišmera

Byla to první choroba & pomoci jem i nemohl

Druhá nemoc byla horší (Vlé vnitřní tělesné

ústrojí mne bolelo a myslel jsem že mám sou-

chotě plí-- e ledviny i játra pryě a k tomu vše-

mu i žaludek přestal pracovat chuť k jídlu by-

la ta lam a po práci byla vela Cžíval jsem

léky ale ly mi úlevy nepřinesly Nemoc se hoř-žil- a

až jsem musel konečně nlebnonli Povolal

jsem si lékaře ale místo odravcní se nemoc hor-ši- li

a odevzdav se do vůle Poží bylo mně lho-slejn- o

zemiíii dnes nebo zítra Vzdor lomu

však hledal jsem slále pomoci avšak marně Do-

slal se umě náhodou do rukou časopis Ctění v

něm při mé bolesti mne netěšilo a obracel jsem
list za lislcin a na jedné straně zahlédl jsem

pí Krant Otoupaliknvé která oznamo-

vala léky proti mé nemoci Pomyslil jsem si:
Mám lam psát' Ale Škoda peněz a namáhání

Xedalo mi lo vsak pokoji1 a sednu a píšu my-

sle při tom -

Když jsem již tolik utratil af ne-

mám třeba nic ale učiním ještě jeden pokus
Popsal jsem jí zevrubně svou Uemoe a paní

zalala mi ihned léky Na prvním
mém utrpení nebylo však ještě dosti Zachvá-

tila mne k tomu iolluenza a tu jsem se již v
duchu loučil svfevělcm

Léky paní Otoiipalíkovou zaslané počal jsem
d!ohdržcnéh od ní návodu ihned užívat i Za

nedlouho na lo pociťoval jsem úlevu a dnen mo-

hu ji opět pracovati práce mne těší ba i celá

příroda Búh sám ať paní tu odmění a dopřeje
jí zdraví a štěstí za vše co pro trpící k úlevě
bolesti jejich učiní
Co zde píši a co psali jiní jest pravdou Cte-iu- i

paní! Přijměte můj sterý dík n "Zaplať Pán
Přili!" za dobrodiní mně prokázané

JAN PRAŽAN

511 ISth Ave E Moline 111

nání Na penú #fini snad nemyslí

protože ta se vyplácí jen vysokým

pánům
Terexianské statky a novojiíín-žt- i

Némci — Německá radnieo v

Novém liélné usiluje by vvvlasf

něny byly tereziánské císařské

statky k nichž vydrřovánu jc-- t

Tereziánská akademie ve Vídni

n vráceny byly mřtn Novému Ji-

čínu To není mySlénka Spatná
to nahlíží i každý '"poctivý tVeb

Zda však má německý Nový Jičín

míti přednost před republikou ée

skoslovenskou neb českým jejím
občanstvem jest otázka jiná Jest

pravda že statky tereziánské pa-

třily nž do doby bělohorské No-

vému Jičínu a že teprve po léto
době za trest že jičínští stavové

holdovali a vzdorovali králi líc-

il řidni Falckému byly vzaly cí-

sařem Ferdinandem roku 102--

Ale na něco unvojičínšlí Němci

zapomínají Na to totiž že před
třieeti-leloi- i vojnou nebyl Jičín

německý Páni konšelé byli te-

hdy neien na papíře nýbrž í cí-

těním Vcliy! Novojiěínské zboží

nepatřilo Němcům' ale tVchům a

lěm bylo' vzato Proto bude-l- i se

jednali o jeho vrácení 'nebude

možno pokládali německou radnici--

za původního majitele nýbrž

toho bude možnojiajíti jen v če-

ské krvi
Némci hroibou stávky odstra-

nili českého dělníka' — Na Duch-eovsk- u

na dolech v Želaneeh se

postavil: němečtí dělníci proti če-

skému dělníku V který po svém

návratu ze fcibiře byl opět přijat
v dolech na své místo Dělnictvo

německého tábora dokonce hro-žil- o

stávkou bude-l- i dělník V v

službě podržen a tak dělník musil

bvti propuštěn Jak viděli Něm-

ci diktují vesele dál a kde mohou

soie německé smýšlejí uplat-

ňují

Obrovský vojenský tábor jak

sdělují olomoucké listy bude zří-

zen v blízkosti Olomouee v kata

ťiěná paní (Moufnilíková!
'

Přijměte ode umo M'deěuý pozdrav ! Musím

Vám poděkovat za Vaše léky Drahá paní ni-

kdy bych nefekla a nevěřila že by mohly léky

nejnké vyléčit člověka zi ten krátký čas tuk

nemocného jak já jsem bihi zdraví chatrného
což nru vypjali nemohu neb nemám dosti slov

Vám poděkovali Co jsem já zkusila lo vím

jen já a lékař a k tomu vyhlášený který sám

nevěděl co mi schází Hekl že mám otravu

krve v komoře že nemám krve n Že lo nepře-ckár- n

Psala jscia Vám byste mně dala léky
a pojistila Vám nemoc a Vy drahá paní jste
mně léky poslala aniž jsem Váni nemoc dobře

popsala Za tři neděle jsem byla zdráva lo-lest-
i

jsou pryč jíst mi chutná a spím dost Mu-

sím Vám říci že po prvním užívání Vašich lé-

ku jsem spnla celou noe což se mně nestalo po
dobu sedmi měsíců a od té doby spím dobře
Ptáte se dovolím-l- i dát mé poděkováni do no-

vin? O jen dejte J Co jsem Vám psala není
lež neb na to mám svědky co řekl doktor a jak

jsem vypatlala

Jsem Vám paní vděčná za to co Vaše léky

pro mne vykonaly Každý kdo mne zná ptá

se mne jak to vypadám čemuž i já věřím ale

také každému říkám že jen Vaše léky mne

Nejsem z těch abych snad něco chvá-

lila co chvály nezasluhuje ale mohu říd že

Vaše léky jsofi dobré a odpornčuji je každému

a Vám přeji mnoho zdaru ti zdraví Vaše pa-

cientka ANNA IIONKRST

Dante South Dakota

rý také býval příslušníkem česko

kých krajů našeho státu kteří slovenského vojska v Rusku a o
Však řídí dle našich českých sta iiřmž se nevědělo určitě je-l- i živ

("i mrtev jest dle posledních zpráv

přece jen na živu V březnu le-

tošního roku byl bolševiekýifi
'komisařem osvěty" na Urale

nov n k naší republice chovají se

loyálnř Tolio by si měli povšim-

nout i a dle tolio se už konečně ta

ké řídit i naši krajané německého

jazyka žijící v naší republice le

třeba zmínit i se též o našich třech

vojínech a sice: íí Kordovi z
'

W 1 % f

prý výbornému zdraví a

tovaryší" v sovětské re- -

Těší se

vesele "

publice Jd k známo totiž pi-
-

m
v
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T J meličova unurovi jiniuvj 5f ( b K1(Vrt _ ř
-

jirftSav
a 1 Laudinovi z Plzeňska kteří Hašek od československé armád v Pište nno na adresupn

y rudým gardám a zde uplatňo
val se dle sil svých jako žurnali-

sta a "průkopník" bolševické

kultury "'Zprvu ovšem pouze me-

zi českými komunisty Nyní snad

Mrs Fraces Otoupalík
Vyrabitelka DAVID CITY NEBR

dobrovolně vstoupili do řad au

glieké Hrmády aby měli též účast

na skvělém vítězství dohody Ny-

ní pomýšlí se založit i spolu s liho

slovany jednotu sokolskou které

volám již předem na zdar!! — V

Mayer jednatel N S S P

Rox (i82i

obšťastňuje svými humoreskami stru obec Daskabátu (na staré
v novinách i ve své činnosti — Jrární silnici k Lipníku) která vú- -

ř

'I
Trockébo občany ruského jazy- - bee bude smetana s povrchu jako

Výbuchem nafty zničen mlýnja jsc podobně nedávno stalo při bu- -

Mlýn v Hnojících u Sernberka

komise která minulý týden v

dlela prohlásila terén

daskahálský za nejyhoduější'
mí-sto-

celé republice pro podobný
účel Silné zmenšen bude lábo-re-

velkobystrický ka]itulní vel-

kostatek od něhož zakoupí erár

pozemky pro cvakuované

Mexiko Město Mex 14 ledna
— Plukovník Silviauo Oareia ve-

litel posádky v (iuimixtlanu po
svém příjezdu do Vcra Cruz ozná-

mil že (V jeho vojáků zahynulo

při zemětřesení 've zříceninách —

Teopam Comelhuan Aguaeamp a

jiná menší místa nedaleko pomezí

fyti

le tak lesa Bude se prostirati
v tfastru obce Daskabátu Ko-cotVv- V

a jejich okolí Obce

bude vúbeV zaMiw-ii- a 'li

pro obyvatelstvo její bude vysta-

věna kolonie u Doloplaz Ny kte-

ří majitelé daskabátští dostanou

výměnou za své pozemky erární

pozemky v Křelově Vojenská

dování tábora v Milovicích v Če-ehác-
h

Polní tábor bude prý" vy-

budován pro 30000 mužů dalších

100(K) vojáků bude ubytováno po
vesnicích jako markéři Tábor

bude míti rozlohu JíiOOO heklaríi

(1 j 10n0Y( měřic) a to jak po- -

ř

Národni poušť v okolí Komárni
na Slovenska '— Krutá maďarWt-e- e

nejvíce postihla iiejkrajnější
křídlo našeho národa župu

renskou —

"Slovenský Denník" uveřejňuje
projev československých spořkň

vojínů a důstojníků a zástupců
v Komárně v němž líčí sc

kruté následky maďyrisaeé v o- -

Puebbi úplně 'mizela

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

blasti Komárna- - V žádné obciíEř
nyní opatřit) prostřednictvím našeho závoduI Goskó knihy možno sinení národně cítícího učitele Slo

váka kněze ba opačně Sloven

na Moravě stal se v sobotu 0 ni

m místěni strašlivého neštěstí

Mlynář Th Petr a zámečník Le-šins-

uváděli do pohybu nafto-

vý motor při čemž nafta se ně-

jakým způsobem vzňala a nastal

obrovský výbuch Cčinek výbu-

chu byl katastrofální Klenutá

mlýnská místnost sc sesula a po-

hřbila všecky osoby které tu by-

ly zaměstnány: mlynáře Petra

zámečníka Lešinskcbo a dva učné

Ihned podniknuty byly záchran-

né práce které arci neměly žádou-

cího výsledku ježto mlýn hned

ótál v plamenech Po delší doby

podařilo se z trosek vytáhnotiti a

učně těžce zraněné a popála-o- é

Byli dopraveni do nemocni-

ce ve Šternberku Teprve když
oheň byl již částečné uhašen byli

ze zbylých trosek jako mrtvoly

vytaženi mlynář Petr a zámečník

Ušinský Mlýn byl jak výbu-

chem tak i požárem úplně zničen

- Vydavatelé "Denního a Nedělního Pokroku" aby vyhověli přečetným přáním odběra-

telů příznivců a vůbec všech krajanů kteří touží po pěkné ušlechtilé české četbě podnikli za

tím účelem náležité kroky
Závod náš byl stále a zvláště v poslední době jest těmějř zaplavován objednávkami na České knihy kteréž ovšem

sé knihkupectvím nemohl vyřizovati Konečně ale aby se kruhu čtenářstva zavděčili rozhodli se vydavatelé
4 4

Den-

ního a Nedělního Pokroku" žádostem přečetných příznivců vyhověti Navázali s jedním největším knihkupectvím spojení

tak že nyní jest jim možno poBkytnouti všem krajanům kteří po četbě pěkných knih touží veškerou příležitost aby si mohli

české knihy opatřiti
Z uvedeného seznamu můžete svůj výběr učiniti a po zaslání obnosu který jest při každé knize uveden a zároveň

v
po- -

štovné zahrnuje budou vám žádané knihy poštou zaslány Seznam divadelních her zašleme na požádání

ské děli neumějí čisti a psát i a kcss
vší této bídě kulturní pojí se ještě ss
i krutá bída hmotná Na sliro-)- ~

máždění v Komárně utvořil 'se ko- -' ~
mitét národních pracovníků jenž sss

pečovati bude o povznesení porna- - S§
ďaršt čilého kraje Předseda Mi- EE

loš Kolesár za župu dr JapnickýjšSS
župan a vládní komisař) 55
Ministerstvo Národní obrany ES

odhaduje přibližný počet válec- - S
ných invalidů v Čechách 80000 o- - ==

sob na Moravě 35000 ve Slezsku S
15000 a na Slovensku 80000 ú- - ss
limem 210000 osob — Také bylo S
provedeno sčítání pozůstalých po 55

vojínech ve válce zahynuvších '55
Těch jest v Čechách 170000 na!=5

Cena: brož váz 3(Vniu hrnžj v líz
0$ fi(l[l(i0

'ml J:i"Netřeba podotýkali že toto vel-

ké neštěstí vyvolalo v eelém oko
30

00

70
!o
H()!lí značné vzrušení

inr
!:to
1 !!"
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1::

Poslanec dr J Mattuš zemřel
'

00

85

00náhle na růži Jeho úmrtí pře 'tiai

T H MHchar: "KiiiniuAI"
1 Mařhar: "TUcot roka"
J 8 Machftř: "Vídeň" i

T M Maeliar: "Vídeňské profily"
t S' Itftřharr ' ' I'od sluncem itulslf írn ' l
J'8 Maehar:'" VerJom i promni"
J a Machar: "Ooltffttba"
F J Krejí!: "NaSe osvobozMil''

Hnis Tíneckýs "Osudy lejfioniífovy"
1 Vrba: "Boií mldiy"
( Maria? 'MenSí prony" j

Tvídu Meinocková: "Touhy :i zrady''
'

Karel Mašek! "Mír"

kvaDuie proto že do nedá vita

ještě tento svérázný kousavý ži-

vý muž horlivě pracoval a zvláště

- í0
75

00

70

80!

140

Moravě 65000 ve Slezsku 15000

a na Slovensku asi 145000 cel-

kem tedy 385000 osob Vyživo-

vací podpory a pense pro tyto popilné súčastnil sc prací národního

on

'))

ijo:

M

Servác Keller: " Siiloinonida" román

Servác líeller: "Mario Šťastná"
Viktor Dyk: " Kiinee Ilackeiwehmiduv"
Jar Konrád : ' ' Bílá láska '"

Josef Konrád: " Plavecké povídky "
f

Josef K ňlejhnr: "Temno"
Vádnv iWníčelt: "V dusném vcdiichu" "20 stran

Ivan NerjíTiiiiííeiičv: "Otcové a děti" '

Terea Nováková: " floniky žuly''
Kurd Klostcrmnmi: "Domek v jiolcdní ulici"
K[iic Klosteminmi: "Snímky lidí"
L A farská: "Na vždy' illustrovúiio

L A (Vnrská: "Druhá Nina" illitstrováno

L A (arská: "lejičli iilcál" ilustrováno
L A farská: " Lidu Vlasovská" illustrováno
A Mittcnliulierová: ''Domov-- illustrováno'

František Ilerites: "Bratfi ITartisovi" illustrováno

František Herites: "Itotnáií kap llartise" illustrováno

Jaromíra Letenská: "Tajemství zámku u mofe v íllustr

Fr J Oeřetka: exulantova" illustrováno

W Sokol: "Příval" román 620 strun

K M í'aielí-Chol- : "Turbina" román 000 stran
K M fupck-Cliod- : " Ant Vonliejc" lva díly
Karel Mušek: " Královny bez království" románová studie

00

70

80

zůstalé přijdou našemu státu při- - jas
bližně na 800 millionů korun j55

Strašlivý případ poválečné bídy Sr
zaznamenává "28 fiíjen": "28 =5

VÍ)

110

shromáždění Dr Mattus byl sy-

nem nedávno zemřelého politika
starší generace povoláním soud-

cem V poslednější dobij účastnil

ftc života politického znám jest
velice dobře našim sportovcům

jako neúnavný a vynikající pra-

covník ve "Slavii" a jiných spor-tovníe- h

oborech

10?

85X

185
1H5

íro
lro

120
120
110
110
70

70

145

listopadu v restauranei p' Kadle- - ==
ce v Jindř Hradci vyhrával sic- - 3=

pý ruský legionář na harmoni' £E

ku pak odcházel čepicí v ru- - £E

60

130

120
Lilu

ce mci iiosty a žebral: ' Miepy ~Ostuda Prahy konečně zmizí — 45
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Kinl Jouiň: "Anglieko-r-PHk- ý slovník "'
Karel Jonáí česko-auglíek- y slovník"'-
Karel lonáS: "Nový tlumař anierieký'!
JonaS-Nijírin- : "Bohemian Made Kaiy"
J 1 Kral: "Anglická Škola"
Maxim Oorklj: "Ncžasové úvahy"
lonef WoleŽek: CM ílechta"
Alois Jirfinek: "Puohlavel"
Mario Majerovi: "Čarovný 'svM" poLádk kiiiha ilhintr
1 Lada: "Iiádův venely pKrodopis" íllnstrovínn

Zaidiar: "Tobí-dk- zeleného ostrova 'i illuotrov&iio
H Špole: "Doktor HrbWek " román dítěte illustr

Anatnlo rVanee: "Ostrov tuřniikfi" skvostní váuiá
O Wealield: "Bílil ruíe" '

V 1 Nemirovič-Maníenko- : "Knížata bursy"
Louis (íullet: "Certftv kapitán"
Klížena Jesenská s "fNocturno mofe"
'rant Ilerites: "Xa niti humoru"
Hervňe Hellen "I'an niarkýz" stran

K M íapek: "NejápadnrjAÍ Hlovhn"

(Jabríela Treíssová:' "Zahrady"
VáclavHladík: "Trest"
V Mrítík: "Pohádka mije"
Boh Havlasa: "V druiinň dobrodruha králo dva díly
Jan HaWasa: "Aílení lásky"
Kfiíena Jesenská: "Taneíniee"
Alexis Bonvier: "Povídky chudých"

Po převratu přcdlowkeho roku
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Dr Km Ifádl: "Úvahy vědecké a filosofické"
Helena Malířová: "První polibky"
Leda: "Pohádky pro velké i malé děti"
J S Machar: " Boží bojóVníci"
lny K Hkorkovsky: " Řiditelné balony a letadla"
O Hostinský:

"fč-k- ú hudba 104-1004- "

V A J Hornové: "Česká 'pěvohrn
Karel HiiKcImuelIcr: "Pavouci"
Alex Dumas: " Pařížští Mohykáni" díl 1 041 stran velký
formát krásné illustrováno '

Alex Dumas: "Pařížští Mohykáni" 'díl 2 0S stran velký
formát krásné illustrováno v

Alex Dumas: "Halvator" pokřaéování "Pařížských M-

ohykánů" díl J 'éW stran velký formát krásné illustr
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Alex Duma- - "Hatvatnr" díl 2 732 stran velký formát
krásné illustrováiio 1

Objednávky z uvedeného zde seznamu přiloženým obnsem adresujte na
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