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dinoii z českých tajných pracov-

níků jež byla dopadena Ryla

souzena ve Vídni a odsouzena k
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šenou planinou kde panuje věčné
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Autentická hislorie tohoto mě-

sta jež před přistáním Cnrt esovým
l lo velkou indiánskou osadou

začíná od příchodu Spanělů Hne
1 dubím roku 1Ó1H Cortes zakot-

vil se svou škadronou nedaleko
kde dnes stojí proslulé vě-
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dní později dostal se do Nalapá
indiánského města jež později pře-

jmenováno bylo na Jalapa
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té chvíle kily posluha převzal mo-

je i vaiiilla a trpělivě čekal na

další rnkiiy a do li v i l kdy

přijela jsem iln hotelu Talo zdvo-

řilost kterou zkušenosti ume ue- -
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od té chvíle kdy liylii jsem sraže-

na k zemi v pařížské podeiniií
dl áze spěehajíeílll dlisto jllíkelil —

Trvalo to několik dní než jsem si

u vědiinila že v Vskoslo ensku

jsem v zcela novém vvétě

My Američané nebyli jsme má-

lo překvapeni v první den na ná-

draží v 1'rae kdy důstoj-
ník a écký civilista s úředně vy-Idíž-
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jíi-ím- i diikumeiity v rukou

jmeuoili nás odle jmen druha

io drnliii a odevzdá valí nám lí-

stek ii i kterém hylo naznačeno

do kterého hotelu jsme lllcelli na-

še zavazadla byla nám odebrána a

civilista který byl t luiiioěuíkem

úi eilníkovi iianaéil nám ze na

lcZln liie je V hotelu I 'o té dove-

zeni bli jsme ve velkém aulomn

hilu do svých holeln

Takovým způsobem jedná se s

vámi během celého vašeho poby-

tu v Československu Isle hosťfn
a čeští lidé jsou hostiteli a pou-

žívají jíika celek pravidel který-

mi řídí se jako jednotlivci Jiné

národnosti mohly by jenom získali

z tohoto příkladu Za nynější do-

by kdy člověk cestuje jen z mi-los-

své průvodní listiny 1y1o

k ciincůiii jsou skutečně

možnými i v tak velkém městě

jakým je čivký kapitol 1'očct

1'iiihy je téměť S(){)-(J-

Solvaže jiařížský expressní vlak

dostihne Uiidějnvie nedaleko no-

vých hranic s Kakouskem jména
a národnost všech cest lijících jsou

Iclejrrafováuy předeni do 1'rahy

po úředních drátech Ncli přijel
vlak do J'iihy všechno píiprave-n- o

bylo pro nás příjezd Místa v

hotelích jsou vhražena i ceny

náře občtini svých ukrnliiostí nežli je ( 'eskoslov en-- !
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nemohlo by být i spravedlivé
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spravedlnosti v Československu a

(litstiiva Habřinami nyaéjšího nu

nistra vyučování Po vyneseni
rozsudku oba lito muži odebrali se

k dívce aby jí poskytli útěchu A

všiik v její přítomnosti byli pře-

moženi soucitem íi stáli se slzami v

očích nemohouce Ze sebe vvpravi
ti ani slova Avšak Milada Jaru

šková nebyla zdrcena myšlenkou

iiíi smrt I 'klidnila sama hluboké

pohnutí svých spolukrajanu a pro

'v v roce i)n zlomovaná nvia

příležitost iibv !' V!l spiilielskii
I Vil V lolllloCecliuni popřána

'j jniesic Mesio je unes zllilelle vývv vinuli se v těchto i f

stiiiné vojenských vhikti a dokon-

ce v jednotil případě dopaden byl

maďarský vojenský vlak s ukřižo

vi piv ni íi dosud živoucím - "ioiiá

řeiu v průčelí pa rost roje Mluvila

jsem osobně s Icyionáři kteří by-

li svědky lěchlo ukrutnosií u je- -

peh přísežné pj ohlášen
f jseln st

lesh iu dnešního dne je "S
a Sokolstvem ( 'cskosloven

k-- nezahv ne !" Sokolům přičítá
se zásluha za úspěch revoluce kle-

ní přinesla Cechům svobodu dne

'Js října lílls Sdružení Sokolů

hylo sofe-iinisováii- v roce ls(i'J

původně aby zvýšen byl zájem v

hlásila : Nestarejte se o

jsem jedním z nás! rojů hoje
vím že Československo bud

i všiik

OSVO- -

ve společné svobolé neradují si

pospolitě íi vyžaduje to mnoho di-

plomacie a taktu žiti mezi nimi

na pomezí jmenovitě v okolí spor-

ného Těšínská s uhelnými doly na

které obě země činí si nároky žá-

dná povolili iiechtčjíc Spor tento

byl předmětem dlouhého uvažová-

ní v iníiové konferenci

Československo zaujímá území

lélilčř tak velké jako Itálie oddě-

lujíc Rakousko a Fhersko od Ně-

mecka téměř úplně obklopeno
odvěkými svými nepřáteli poně-

vadž ačkoliv Poláci jsou stejného
slovanského původu ztratila se lá-

ska mezi nimi Československo

bylo překážkou zastavivší postup
bolševismu do zbytku Fvropy ne-bo- ť

jenom jeho ostražitosti je co

děkovat že bolševisiii nerozšířil se

směrem západním z Ruska íi smě-

rem severním a západním ze sou

sedního Rakouska a Fln iska Do-

kud Československo zůstane neod

vision národností nemůže být i žá-

dného snu o Střední Evropě ctižá-

dostivých panovníků centrální Kv-ropy- -

Nikde v Fvropé Američané ne-

jsou tak vítáni jako v Českoslo-

vensku Toto' stanovisko je ve

význačném kontrastu k cítění v u

či Američanům všude na koulim--

tě po uzavření přiměří Cechové

připisují mnoho zásluhy za svoji
svobodu pomoci Ameriky jak před
docílením neo vislost i tak i od té

doby Naše morální pomoc po ce-

lou válku nehrála malou úlohu v

stavné a bohiite na historické stav-

by Přítomná kat hedrála byla až

do roku lsíl-- farním kostelem iné-st- i

Když nejstiiiŇÍ kuslel ve mě-

stě San Franciscn zbudovaný Spa-

ní" Iv krátce po zabrání Alexika

byl v roce 1S!H) stržen zahájeno
bv In hnulí za účelem přeiiiény far-

ního kos-tel- kathedrálu a pře-stiiv-

bvbi zahájena v roce 1S!)")

Kat hedrála postavena byla v m

slohu i část starého far-

ního kostela byla ponechána jako
postranní kaple Vnitřek chrámu

je nádherný
Jalapa bývalo městem svobod-

ným a jeho charter a znak povo-

len byl přímo španělským králem
Karlem Ctvrlýrn v roce 17!M Li-

stiny o této akci byly na cestě z

Madridudo Jalapa více jak tři
roky Autorita města tohoto vzta-

hovala se titké tm okolní oblast

tělesném cvičení dle zásady ve

i
v

zdravém těle je zdravý duch Je

in čistě slovanské hnutí a mezi je-

ho cleny jsou Chorviité Slováci

Srbové Moravané Poláci a Ruso

nauční záležitosti lolv řízeny ve

Vídni a téměř všechny zákony pro

('echy byly tvořeny Rakušany a

Rakušané měli laké ve svých ru

kou všechny důležitější úřady tak
že ('echům dostalo se po staletí

malých zkušeností ve finančnictví
obchode i zákonodárství Po Iři

stil let Cechové neměli příležitosli
k vzrůstu íi nejsou li dnes jejich
iiiethodv života i vlády tak pokro-

čili' jiiko v Americe a Anglii mů-

žeme se divit ''

Když našlala neod vislost Česko-

slovensko bylo ve finanční tísni

poněvadž Rakousko je úplné vy-ssál- o

Jeho průmysl zahálel pro
nedostatek surového materiálu a

železnice byly ochromeny V prv-

ním roce své neod vislost i Česko-

slovensko zřídilo niěnný systém na

zdravé základně a jeho valula je

stálejší nežli mnohých jiných star-

ších zemí kotil inenl u Země ry-

chle snaží se zřídili obchodní sty-

ky s předními obchodními zeměmi

i její železnice jsou lak zdatně ří-

zeny jako v kterékoliv jiné zemi

kontinentu Potravinová situace

Zřídilo cvičící čety a tělocvič- -

no eeléifi Československu Jeho

vé

nv

hozeno To je má útěcha'

Nepochybné nej pozoru hodněj-

ším důkazem údy s jakou pohlíží
se k Aineričiiuům je používání fo-

tografie presidenta Wilsona Není

nejzapadlejší vesnice íi nejmeuší

osady aby neměla podobenky prc-- '

sidenta Wilsona podle obrazu pre-

sidenta Masaryka Nalezla jsem

jedou na horské cestě vysoko v

Tatrách v zapadlé části Slovenska

a jednou přišla jsem na jinou při-

pevněnou tni kříži při cestě nedale-

ko Prahy lak mnoho lidí přešlo
koleni tohoto kříže nevím ale

vím že nikdo nepovažoval za te-

pal spojování Spasitele lidstva
s líni kterého v Rvropč mnozí po-

važují za "moderního spasitele"
Rouliavost ' Vypravuji jenom fak-

ta

1'etíi k Američanům projevuje
e také ve zbožňovaní aliieriekvcli

učení bylo pozvolna prohlubová-
no až jeho cílem se stalo budová-

ní charakteru stejně jako budová-

ní tčii V roce lsfill bylypřipu-Šlčn- y

do řad tobolo sdružení také

žeiiv Zásady které budují dobré

občanství čest přímost a smysl

pro pravdu jsou hlásány v tělo-

cvičnách pi
i cvičení a prostředni-

ctvím těchto orjraiiisaeí udržely se

jazyk zvyky a tradice Cechů přes

Šibeniční humor
Odsouzenec večer k žalářníko-

vi: "Prosím vás příteli vzbuďte
mě zejtra ráno v čas abych neza-

spal Já mám být v sedm hodin

oběš'iiej "

ie znemožněno a také o a váza

je znemožněno a takř o zavaza-

dla je náležitě postaráno aby cizi

Zaměstnání radikálů před deportací z Amerikynec měl co nejméně starostí 'Když Proč nezkusiti totéž?

Pan Jiří Stecun píše nám z Rc- -ejicli zapasu Zíi hvoliodii a setře
sení :!()() letého nadvládí Rakuša ' íuum
nů Ryla to Amerika kde tajná
služba Čechii pracovala i! pomohla
odhalili německá bombová spik
nutí ji v Německu ukuté stávky v

našich muničních a ocelářských
závodech ukázavši tak v pravém

r1! li I It lil 'I llsvětle tnuiilill lov-lil- a sl l it pe- -

diie Alta Kanada: "27 prošiti-jc-

líllíl My farmáři z Relethil a

okolí děkujeme vám co nejsrdeě-luěj- i

zi váš výborný lék' Trinero-iV- n

Léčivé Hořké 'íuo pomohlo

mnohým farmářům jejichž
žalu-ídečn- í

políže iiiibvly rázu lak váž- -

ného že pobyl v nemocnici a ope
ruce zdály se býti neodvratnými"
Trpíte li špatným zažíváním

jepou bolením hlavy nervosou

neb jinými potížemi son-- j

v isícími s poruchami žaludku

jpreč se nerozhodnete následovali

příkladu kanadských farmářů a

iiíi a šl Osmdesát ti

jsem mluvila o této překvapující
zdatnosti s kapitánem Horou ná-

čelníkem Československé cizinecké

úřadovny poznamenala jsem že v

takových ohledech nebude možno

pokračovali v pilných dobách mí-

rových Kapitán Hora se toliko

Usmál a prohlásil :

"Snad nikoliv avšak pracuje-hi- c

íi budeme pracovat
i v léto zdat-

nost i jestliže už to lak chcete na-

zýval po tak dlouho pokud bu-

de nám možno 1'ochybiiji že zá-

stupy cizinců přijíždějící do Pra-

hy budou kdykoliv tak veliké

se nemohli o ně náležité

postarali Víme dobře že náš jíi-zy- k

není jazykem rozšířeným a

všeobecně známým ba víme že

jenom obyčejná znalost jeho vy

sic v Americe iinicii itcicii ecnii

élenii Českého Národního Sdruže-

ní odhalilo téničř každý plán Něm-

ců sosiiovaný za tím účelem abv

naše úloha ve válce byla co nej

sby T'% % kJSkA:s AKJ V

mizivější Rylo to těchto osmde-

sát lidí anebo různí členové toho
to počtu kteří zastávali nebezpeč-

nou úlohu kurýrů mezi Spojenými
Státy a Československem přináše-

jíce do srdce teutonské K v ropy

pravdivé
! válečné zprávy které

Néraci snažili se jirn každým mož-

ným způsobem zatajiti
Jedním z těchto kurýrů byla

žadovala by studia několika rokň

užívali Triiicrovo léčivé Horké

Víno' A tamže kde koupíte si

tento lék můžete dost il ti též Tri-iierú- v

L'iiiincnt pomáliajíeí ry-

chle při reumatismii a neuralgii
Tritierů v Mírnitel kašle nejlepší
lék pro nastuzení a kašel a ostat-

ní výborné Trinerovy přípravky
— Joseph Triner ( 'om pany ]W')-l'H'- ?

S Ashland Ave Chieacro
III- -- Ad vertísement

kdežto ve Kraneíi Níineeku Ita

lii a Španělsku člověk snadno po

chytí záhonu slov v několika tý-

dnech aby kc h nimi dobře obešel Radikálové zatčení při jiedúvnýeh nájezdech v Massachusetts shromážděni byli na Dcer Islandě

mladá dívka jež získala přeplavu proto pomáháme Jakmile jed- - ii Rostonu kde vyčkávají rozhodnutí o své deportací Aby nebyla jim dlouhá chvíle jsou někteří z nich

zaměstnáni Na obrázku našem spatřujeme několik těchto radikálů nesoucích jídlo do jedné z budov

na jmenovaném ostrově
nou naznačíme cizinci že jsme tu "mi stejné lodi šl Rernstorí ťem

abychom mu pomohli zajisté při- - když opouštěl Ameriku- Nežlr je
j

i
i

TV


