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Na roxloučenou i konaulem Fr
Korbelem — Praha (5 lednu —Ií'
Starý muž u píce s tolika zá-sl-

U Ocs!:ó linih' možno si: nyní opatřili prostřednictvím našoho závodu!

H Vydavatelé "Denního a Nedělního Pokroku' aby vyhověli přečetným přáním odběra- - s
ES telů příznivců a vůbec všech krajanů kteří touží po pěkné ušlechtilé české četbě podnikli za

y tím účelem náležité kroky s
=J Závod náš byl stále % xvláiti v podední době jeit téměř zaplavován objednávkami na české knihy kteréž ovšem ne- - =
:= zabývaje se knihkupectvím nemohl vytixovati Konečně ale aby se kruhu Čtenářstva zavděčili rozhodli se vydavatelé "Den =r

U ního a Nedělního Pokroku" žádostem přečetných příznivců vyhovětL Navázali i jedním největiím knihkupectvím spojení ==

jEs tak ie nyní jest jim možno poskytnout! všem krajanům kteří po četbě pěkných knih touií veškerou příležitost aby si mohli - ==
s= české knihy opatřitl 3
§5 Z uvedeného seznamu můiete svůj výběr učiniti a po zaslání obnosu který Jest při každé knize uveden a zároveň po- - 3
== itovné zahrnuje budou vám žádané knihy poštou zaslány Seznam divadelních her zašleme na požádání ==

liumi byl naší vcřejnoHtí právo při

výši víku poněkud zapomenut a

proto byl poměrně jen menší hlou
ček přátel který se přišel včera

o 11 hod odpol rozloučit hp Jvřč

lulým do domu Hinutku v č nu

IiiegFové nábřeží Zcela po přá
ní zvěčnělého a po amerieku ne

Cena: brož vňr('onu:
bylo pompésního projevu apí V ffeitniček: "Kuddf HodVh" 7o
valí mu nad rakví a pak doprovo Fr Ilerite: " MalomÍNtskó poiky" til díly 1I7U HtranJ 22H

4"llili až na Wilsonovo nádraží od- -
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Zd Haškova: "Mládí"
los 1'her: "DrtxtvI n jinú povídky"
Felix Tíver: "Povídky"
Jar Konrád: "Pílá láska"
Jomif Konrád: "Plavecké povílky"

Juid ostatky zvěčnělého byly pře

vezeny ke zjiopolnení do Liber

ee — Konsul František Korbě

poloviny všech jsoucích na Sibiři
do počtu 3G000 První dve lodi

přijedou dq Vladívostoku nejdé-p- e

do 1 února pravděpodobně
však jd dříve Loď "President"
muže vžiti 2ól důstojníky a 33CS

mužů Loď "Amerika" 278 dů-

stojníků a (1203 muže Vedle to-k- o

každá 2000 tun nákladu Tyto
lodi pojedou průplavem Pnnam
ským protože jsou pro průplav
Suezský tuze veliké Následující
lodi nudou piíyíždéti v jtřibliŽ-nýc-

intervalech ]() dnů a měsíč-

ní průměrné nosnosti asi 10000

mužů Celá doprava svěřena jest
vedení generála Ilincsa který zde

(ve Washingtone) jedná v dohodě
s námi Shodli jsme se nu násle-

dujícím postupu: Vojsko bude

dopravováno beze zhruní vyjíma-

je sbor policejní jakožto jednot-
ku pod velením jednoho z našich

důstojníků Zbraně budou nalo-

děny jako náklad Na každé lodi

hud'5edeii zástupce generála lli-nes- a

jehož pokyny nnisí být i na-

šimi veliteli prováděny Příjezd a

nosnost každé lodi budu vždy

předeni kabelovat! Mějte připra-
veno vojsko i náklad Generál

lliiies posílá svého zástupce do

Vladívostoku jehož pokynů musí

být i uposlechnuto"
Chřipková epidemie v Praze—

Časopis Československá Bepubli-k- a

v čísle z 2 ledna sděluje: Vrt-

kavé počasí posledních dní kdy
mezi ostrými mrazy a vánicemi

občas vysvitlo slunce a jihlo a ce-

sty se měnily v louže bláta mělo

)#
70

60

nebyl však- - zapomenut Byla to 8"

především Národní rada česká

která přišla uctít jebo parcel? 8

Josef K Hlejhar: "Temno"
Václav íleziiícek: ''V dusuóm vzduchu" 720 ítran
Ivan &rg Turgenřv: "Otcové a děti"
Tereza Nováková: "Úlomky žuly"
Karel Kloxtermaun: "Homek v polední ulici"
Karel Klonterinauu: "Huímky lidí"

J K Mtu-hur- : "Krininňl"
J H Miiťbar: "Třicet rokfi"
! 8 MaWmr: 4Vílcň"
J 8 Maclmr: "VMcirnké profily"
J 8 Maclmr: "10(1 ulunccui itulMlťin"
J 8 MaiLur: "Vcríem i jirosou"
J 8 Maclmr: "Clolgatlio"
F J Krejfi: "Naš osvobozoní"
JIíiisTýnecký: "Osudy legionářovy"
J Vrba: "Iio mlýny "
h Maria: "MnnSI prody"
Tvhla Mcinerknvá: "Touhy a zraily"
Karel MaSek: "Mír"
Karel JoníW: "Anglkko řcitký glovnlk"
Korci JonáS: "fcsko anglicky slovník"
Karol Joufis: "Xnvý tlumaí ameriťký"
JonáS-NiKrin- : "Bohemian Maile Eay"
J J Král: "Anglická ikola"
Maxim liorkij: "NcžaHové úvaby"
Jowf lfoleřck: "Ccitki řlochta"
Alois Jirásek: "PaohlavcL"

pnnem předsedou A Prokůpkcin
v čele byly to po výtce dámy z
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Lýv starobylého domu u "Ná L A Carská "Xa vždy" illustrováno

prstku" v Praze-- T kde od dob

"nezapomenutelného Vojty Náprst
ka pěstovaly še čilé česko-amerí- -
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přišlo přec jen četně dam i s mla

Mario Majerová: "Čarovuý ivřt" pohádk kuila illuntr
dýmj tradicemi pěstujících styky A i

lř
-

íesko-americk- é Za Náprstkovo
museum dostavila se paní Henata
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Tyršova h četnými dámami dále

L A (arsk1: "Druhá Mina" illustrováno
li A Carská: "Jejich ideál" illustrováno
U A Cark&: "Lída Vlasovská" illustrováno
A Mittciihuberová: "Domov" illiibtrováno
Fitiutixek HcrilcF: "Bratří Martinovi" illustrováno
Fruutisik llcrites: "Iíomúu kap llartise" illustrováno
Jaromíra Letenská: "Tajemství zámku u moře" illuatr
Fr J Ccúetka "Dcora exulantova" illustrováno
V 8okol: "Příval" román 620 stran
K M Čapek-Chod- : "Tgrbiun" román 000 litrau
K M Capek-Cliod- : "Aut Vondreje" dva dily
Karel "Královny bez království" románová studiu
Dr Kin Kádi: "Úvahy vídeckó a filosofické"
Helena Malířovu: "První polibky"
Leda: "Pohádky pro velké i maló děti"
J 8 Machar: "Boí bojovníci"
Inž K ÍSkorkovský: "ííiditelné balony a letadla"
O Hofdinský: 'eská hudba 1S(54-UI0I- "

V A J Hornové: "Česká zpěvohra V

Karel Kn}jelinueller: "Pavouci"
Alex Dumas: "Pařížští Mohykáni" díl 1 643 stran velký
formát krásně illustrováno '

Alex Dumas: "Pařížští Mohykáni" díl 2 008 stran velký
formát krásně illustrováno

paní Libuše Bráfová předsedni
ctvo 1 'střední Matice školské a

ředitel kanceláře pan Bčlohrádek
45

50

20
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tajemník Národní rady Seifert

místopředseda fin řcd v v llro- -

J Lada: "Lftduv veoelý přírodopis" illustrováno
Zaliar: "Poliádky zoleuólio ostrova" illuntrováno
II Spole: "Doktor Ilrltáíck" romiiii ditřte illuBtr

Anatolo France: "Ostrov tučňáků" ukvostuú vázaná
C Sealficld: "Hílt rne"
V J Neniiroviř-Dancenko- : "Knížata lmrny"
Louíh Gallot: "Čertův kujíitiin"
Kažena Jesenská: "Xoetumo moře"
(Servác lkller: "Pan markýz" Í527 stran
K M Cůpek: " Nejápmlnéjíl 8Iuvuii"
liabriela PreiHHová: "Zahrad v""

Václav Hladík: "Trest"
Boh Havlasa: "V driiinú dobrodruha krále dva díly
Jan Havlasa: "Sílená lásky"
Kažena Jesenská: "Tanečnice"
Alexis Bouvier: "Povídky chudých"
Servác Heller: "Salomonidn" román
Servác Helkr: "Marie Šťastná"
'Viktor Dyk: "Konec Hackcusehmidův"

přirození neblahý vliv i na zdra-

votní stav obyvatelstva V prve
radě přineslo rozvoj epidemie

125
03jick s chotí dr Schaucr cestova

tel Kořenský a j v Bylo i mne
chřipkové která v posledních

ho z obecenstva účastníku kteří 135dnech nabyla opět dosti značné
usnou zrakem sledovali starého

135
ho rozšířeni Dosud vystupuje
však jen mírně v lehkých for-

mách a komplikace plícní které
Alex Dumas: "Salvátor" pokračování "Pařížských Monárodního pracovníka na posled

ní cest? 135hykáni)" díl 1 786 Btran velký formát krásně illustr
Alex Dumas í "Salvátor" díl 2 732 stran velký formátzvláště před rokem byly tak hroSpisovatel Karel Kálal dovršil
krásné illustrováno 135

(dne 8 ledna 60 let svého života
Objednávky z uvedeného zde seznamu s přiloženým obnosem adresujte na:elc věnovaného osvětové práci

zivé a mívaly těžký často i smr-

telný průběh jsou letos řídké a

probíhají příznivě Přes to všakkterá jednak vztahovala se na

Slovensko samé jednak zabírala 1 Pokrok Publishing Cose doporučuje aby byla včas vy- -
1417-1-9 So 13th Street Omaha Neb
Union Depot Postál Station =5edávána lékařská pomoc n abyŠirší knih neúnavné propagai

slovenské otázky u nás Jeho vý nebezpečí stupňované i letos iuí- - in l!!ll!ll!lll!lll!l!ll!!!llli:!ill!llll!ilíllll!lil!lil!!i!!!li!!l
znam obmezuje se také výhradní Insfatketu topiva nebylo podii- -

na toto kulturní nule kde lze do novano vzuvc i lojisKa epmomie
tento obrovský palác pro tisíc fiil vmklc u ZilsaJy Jšnančlkv" Počala formamisah jeho dosud vykonaného díla

mu ěeskoslov vojsko naznačilo n lem jako nájVmníkft Tak ko
vinu pozucji vsak naiiyLi raziizvláště dnes plne ocenit i ( erpa

že již nestrpí aby jinr vládli lidé nečně se rozhodla obec pfažskáVflmi nclu-zpeěiiéli- o v iičkterVťlije ze zkušeností kterých nabyla
kteří dnes drží otěže '"Doufáni že

naše literatura ze svého buditel- - úxrmíťh jako )ii flstruvsku pfi- - postavivši se v čelo této akce --

Projekt vypočteny v hiidiiotě l!ly otěže brzo povolili nastane do

vřele procítěné a hluboce jímavé
řeči smuteční Jménem' "Českého
Srdce" ujal se první slova před-

seda Národ u í rady Prokňpek
jéiiž vylíčiv stručně vznik zmíně-

né národní instituce vytknul s

výrazem úcty vše co pro "České
Srdce" učinila v posledních lé-

tech svého života Kůžemi Svobo

pojoviily se priulké záněty plic a
ba lejiší pro ruský dobrý národ nullionu ma byti vystaven běhemiicnincný zjiiínil heliem 21 siž

ského úsilí během minulého sto-

letí pochopil záhy sílu propa-

gačního prostředku kterým' lze

proniknout Í snadněji do širších

On ví co byl ěeskoslov legionář 1(1 měsíců a sice za vedení nejb--plimlin zu vysokých liorcvck a ho- -

v Kusku ruský národ nás neza Ších odborníků a praktiků z Ameestnťjio ilušeiií 1'oiiěvuilx

nedostatečného přivádění pomene Jen ti nás nenávidí kte riky kteří jsou zvyklými trochumass: přístupné prostinké belle- -

rým jsme hatili jich choutky kte dová Za světové války tisíce hla- -jinak pracovat než se pracuje ukyslíku v organismus dostavilo ho

rým' jsme ničili jich plány a to
jeste za živa-černan- í zvlaste na nas Ustavující komise vzhle

dem k tomu že kapitál bude brzyehřípícli pod nehty a pod a ta

Kvapil vesměs s úřednictvem při-

děleným předseda Národního
shromáždění Tomášek s četnými
poslanci bý v ministr dr Boh-

dan Zahradník starostů hlav mě-

sta Prahy dr Baxa se členy za-

stupitelstva předseda Národní ra-

dy a ťeskébo Srdce Prokňpek í
četnými členy výboru pánů i dam

z kruhů umělecko-spisovatelskýc- h

i novinářských

Česká výstava v Paříži — Pra-

ha 30 prosince — Gen Pellé

vzácný náš přítel postavil se tyto

dny v čelo nové myšlénce a nové-

mu podniku který jistě vzbudí za

hranicemi zvýšený zájem o národ

československý Z jeho podnětu
má býti na jaře příštího roku

v Paříži v krásnem

velkém sále Louvrů výstava lido-

vého umění československého kte-

ré dosud na všech stranách vzbu

upsán po definitivním vyřízení o- -ké mrtvoly záhy černaly Sířila se

dovících a tisíce zachráněných
dětí jí děkuje a truchlí nad jejím
hrobem všecky ty děti naše jež
posílala obětavě na českosloven-

ský venek i do Švýcar a Švédska
Památku zvěčnělé také nejlépe za

jsou praví bolševici nynější ve

dění"

Pozdravy přátel z ciziny — Br

učnské "Lidové Noviny" uveřej-

ňují projevy a přání vynikají

iaziy misia '

juiKroci inneu kutehdy poplašná pověst že zákeř-

ná choroba je vlastně plíeiiím mo výstavbě íibrovské budovy V bu

dově budou mimo 1000 kancelářírem l ozdeii objevilo ko prubtv I :

íeiu nemoci která huíiila zvláště obchodních a průmyslových spocích Francouzů ěeskénvu' národu

trie šířící známost o slovenské

přírodě a slovenském lidu účinně-

ji než národopisná studie neb po

litická brožura Proto po něko-

lika spisech informačně výchov-

ných jimiž se obracel hlavně k

mládeži ("Slováci" "Na krás-

nění Slovensku" ! "Vyhubit"
"Slovensko v české škole") začal

zpracovávali své buditelské my-

šlénky bcllet lištičky v knihách:

"Nevěsta z Tater" "Z hor n pb't-ní- "

a "Hranice" Jde n úplně

vc šlépějích Gabriely Preissové

která jednou větví svého sloves- -

11 _ -- 1it Cl- -

světíme tím když dle jejího vzoru
staneme sc lepšími lidmi když
budeme kráčeti v lidumilných šlé

lečností již úplně zařízených i výženy silné krvácení nosu z úst i Maršál Foch praví: "Xa prahu
stavní sály čili vzorkovárny konz nsi lceiito ostrých lorenc na tohoto nového tak slibného roku

nezávislosti jsem šťasten že mo lerenční a sjezdové sály místnostibývala choroba jak již řečeno' pějích veliké zesnulé jak' toho
kultura žádá "Dřímej sladce!"
končil smuteční řečník jímavý

průmyslových obchodních a živhu vyslovit! republice ČeskoslozvhmtS v průnivsloWch stredis- -

nostenských korporací dále místích kdt? životní a zdravotní po venské vřelá přání aby byla velí
nosti cizineckého úřadu konsulá- -měry jsou vždy nepříznivější: Pe ká a aby prospívala'' — Posla svůj proslov dodav: — "— a my

všichni do práce!" — Pod srnu-tečit- e

zastřeným štítem českého u- -
tyv Československé republice zanee Herriot prohlašuje: "Vzkííčlivá životospráva a chránění se

"Pílí ířV írttf ffíiimPAri ivvnr 'ítoupťwýeh státu expozitur" pcliti xvuíi4r t iiuiuvutuiii lit ikuíitkiMii
mění básnického i spisovatelskéneznivh ústavů poštovní a tele- -vinnu výstředních požitku v jídle sti ' Pozdravuji váš národ boha
ho a vůbec jménem české myšléngrafiíí úřad cestovní a dopravnía pití anebo následkem nachlaze
ky loučil se s Ií úženou Svobodokancelář statistická a informačníní je nejlepší ochranou také pfcd rkancelář čítárny technologický vou spisovatel dr O Fišer jenž
V nekrologu zvýraznil zvláště

zjev zhaslé hvězdy bás- -
biograf klubové místnosti jídel

zákeřnou epidemií chřipkovou

Poměry naší armády v Sibiři—
Do sporu který na v (''eskosloven ny červení poslíčkové telefonní

zovalo uznání a obdiv ciziny Vý-

stava vedle umění starého obsaho-vat- i

bude i lidové umění součas-

né pokud pokračuje v starých
tradicích Jak se dovídáme

se jiš přípravný komitét

který ujal se horlivě práce a dou-

fá že jeho intencím vyjdou ochot-

ně vstříc všechny instituce i jed-

notlivci kteří mohou přispěli k

tomu aby národ náš byl co nnej-krásne- ji

representován

nířské v písemnictví i ve společ- -síť — krátce dum obchodní s nci- -sku roznřádá o náš poměr k R1!- -

čném životě — Další velmi procívětším komfortem zařízený takfihu promlouvá elementárně do
ze souKronie hrinv obe hoi ni a

tý srdcem bohatý ctnostmi boha

tý vůlí Žádám ho aby s námi

bojoval pro idealismus Velebil

jsem váš národ když byl nešťa-

sten mám právo míti podíl na je-

ho radosti Líbám váš drahý pra-

por" —- Sochař Bourdello míní

"Voják Francie vítězil skromně a

bez mnoha slov nalézaje všude

nedaleko svého čistého meěc meč

svobody C'cchú Toho zapomenout
nelze Nechť vaše umění přidru-
ží se k umění Francie tak jako
váš meč k meči jejímu Očeká-

vám vaše umění na prahu dveří

pis který člen našich legií na Si těné proslovy jménem Českoslo-

venských žen pronesly dámy Ifeu- -biři Jiiu Hubert zaslal 0 října

lieuo una ruviis oiuu oíwí
sko dávaje toliko více pronika-

li své ušlechtilé tendenci která u

naší význačné malířky slovenské

ho ná rodopisu ncdnJa se ještě tak

do popředí Poslední jeho kniha

"Češi na Slovensku" podává sou-

hrn jeho slovenských zkušeností v

cestovném rámci vytknuvší si ob-

zvláště důležitý cíl: stopování če-

ské kultury v slovenské historii

Dnes Karel Kálal naposled ředi-

tel 'dívčí průmyslové školy v Pí-

sku zaujímá postavení v němž

nejlépe mfiže upjal nit i své znalo

stí a zkušenosti získané delším

pobyteu a cestováním na Sloven

sku a důkladným studiem sloven-

ské historie a literatury je ve

slovenském: odděferií ministerstva

Školství a národní osvěty Nelze

společnosti nebudou muset niče-

ho uro svou kancelář zařizovatlilií! redakci českobrodských (ná
V čele celé této akce stojí staro- -rodně - demokratických) "Našich

nerová Jirsíková-Prokcšov- á na-

čež jménem Čs Červeného Kříže
vřele zesnulé paní děkoval ústř
ředitel dr Linhart za vše co u

ta obec pražské dr Baxa a miIllasíi" v nifliž byl uveřejněn
'

ledna t r rjíionář4 Šubert píš
Zdražení časopisů v Praze —

aTi't í„i i íi tnistr obchodu dr lleidler
Pohřeb R Svobodové — Pru- - činila pro lidskost na tomto poli 0'" " ' "

'sta v Praze usnesl se ve sve schůo činnosti vládního poselstva
(posl Krejčí Ililbcrt a spol) me sve neumorne a bohaté činnostiia 4 ledna — Dnešní "Česko

slovenská Kcpublika" píše mezizi legiemi a praví doslovně: "Á Blížil se již soumrak když za zpě-

vu "Kde domov můj?" odnesli
nám velikou ženu k velikým před

jiným: "S poctami které prokanyní poselstvo vykonává co mu
je( tnu otevírám Aiineno jest tu

pozvání aby vláda Českosloven-

ské republiky uspořádala v uměuložila vláda a její president aby zuje národ jen svým duševním
1 I 1 t w chůdcům Ií úžena Svobodová jestlecké výstavě Jarního salonu vciiKanuin íioiiesena oyla včera senás vysvobodila z toho pekla jak

V)20 která se kouati bude v dubřekl kdvsi veliký Stefánikmu tedy k dovršené šedesátce přá- - západem slunce do' Slavínu na če-

ském Žalove - veliká žena: žena

práci? činorodé žena lidumilka
selstvo shledalo jak velikou úlo nu veliký projev veškerého umě

ní československého — Tiché Pi
ti nic jiného než hojného zdraví

aby se mohl na svém miste úplat
niti

hu vykoná víi tak 'mula hrstka ce
žena umělkyněskoslov "voják fi poselstvo vidí vzacna zena acímu veda: "Odvahou svých vojá-

ků moudrostí svých státníků a tudíž pochopitelně tak skvělá ú- -Další doprava našich legionářů

jcdnoxvomou odhodlaností všech
I

Kvveii synu ccHKOsiovensKy norou

časl národních zástupců u její
rakve u jejího posledního odpo-

činku a na poslední cestě vůbec

Ostatky zvěčnělé byly o 3 hod
lobyl znovu' netoliko své neodvi- -

pořadem sedmá která rozmnožila

mány vyšehradského "Slavínu"
Prvým byl Julius Zeyer — zemřel

r 1!K)1 — pak následovali: hi-

storik V V Tomek z rJOOÚ
— Jos" Sv Píč — z r 1911 —

básníci Jos Sládek a Jar Vrch-

lický kteří postupně zemřeli za

sebou v témže roce 1012 po pěti
létech následoval prof Jos Král a

jako sedmá novým rokem 1920 —

Uužena Svodová — Pohřbu zú-

častnili sc mimo četné kruhy zvlá-

ště umělecké ženské organisaee a

koporace humanitní presidentka
Ctí Červeného líííže dr' Alice Ma- -

zi ze dne 30 prosince 1919 zvýšiti
v zásadě : pražských denních listu
v drobném prodeji i předplacení
Vydavatelé praví: Děje se tak z

příčin opětného a tak velice znač-

ného stoupnutí- - nákladů osobních
i věcných od poslední úpravy nu

jaře doléhalo na vydavatelstvo
stálé zdražování výrob podmínek
ale přes to předplatné zvyšováno
uvbylo Ježto platy mzdy a ce-

ny stouply v poslední době v ne
Čekané výši nezbývá než ku zdra-

žení časopisů nyní přistoupit!

Sňatek' býv miniatra železnic —

Praha 25 prosince — Bývalý mi-

nistr železnic Dr I Zahradník

který po svém vystoupení z řebo

Ie a církve převzal jméno Dr Bolí- -
4

dana Zahradníka" slavil 23" pro-- '
sice t r siíattk se slečnou Hele-

nou Kranerovou Jako svědci při
tom fungovali generél

Pdlé státírí fcekrelář dr Šámal a

jen iatpektor dr Machar

dosli nýbrž i slavného místa v

jaký vděk mánie od ruské vlády
zh všechno co jsme vykonali Bolí
ná to všechno litujeme národa
ubohého co však plátno když
mušími řilepě dívat! se na vše a

zdrželi m všeho neb nám to ká
žoii ruské poměry Generál fíaj-d- a

nenechal si vmésti urážku Kof-čakov-
ii

který jej chtěl degrado

ze Sibiře — - 3Iinistru Na rodin o

braný telegrafuje evakuační úřad

vc Vladívostoku: "Dne 1 pro-

since odplul parníkem "Transco-inonles- "

čtrnáctý transport
a zbytek prvního pluku

Celkem 1822 vojáků Žen a dětí'
— Plukovník llurban zaslal mi

ndpol vykropetiy v chrámu vyňcnové Kvropě Ccho mu přáli ne li

liiiulskciu kanovníkem farářem ptoho aby zůstal v mim tnu čím
P Vaněčkem a za přísluhy duchobyl za války aby pracoval se srd-

eční vždy stejně horoucím na po venstva bez pompésních zjevů

jen nejužší kruh rodinný a přávat i zůstal ve své hodnosti a na svátné věci práva a voliiOstisprn- -

vrdlnosti a bratrství sociálního?
nistru Národní obrany V Klofá-Čov- i

z Washingtonu následující

telegram: Dne '10 prosince tele
telsky složil tu'své'VQiiné pozdra-

vy kvítí ponejvíce z konvalinek

Když dopěli pěvci Národního di-

vadla' smuteční sbory Svoje do
saryková předseda ministerstvagrafoval jí-e- kabelem do Vladík

voMoku následující Amerika za- -o Tusar ministr vnitra Svehla v

své slroné má sympatie naše í
npo-jenef- í

— My jsirn? přchvědceni
:" poselstvo a pravdivě
zpraví prs?dnta i vládu My ví-

me ž? oclcbod náš iHkrt stihne
ruhký národ sl doufáme ž prá-

vě ta těžká chvíle probudí nifdíý

Jeho přátelé francouzští jichž

nyní jest mnoho vždy se' budou

radovat! z) všeeh jeho úspěchů"
Palic čenkoslovenského průmj'

flu obchodu a živnosti — První

známkou velkéhi mvAa mbýli

nesena byla rakev g nezapomenu zastoupení ministra o?větly a vy-

učování státní tajemník dr Br- -telnou básnířkou na oltář Slaví
laskutečně dnešním duem iiíj'í

evakuaci Clu repatríovati vý-

lučné 'Čechoslováky až do výle na kde pronefeny tiručné avtak tina a odborový přednosta Jar


