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Naco Beccda Pfotk doráíftu "malých" tttí ei

SEZNAM KNIH?ítú ělovíkem jm byi z tfVotiku pravidla pomalu chudnou- - —

NA JE BÉZhÍADÉJNÉVak strana republikánská neníJáTóda PMn ač priuthe ct
ale z mnohých tok(ily dobré v KarKa m přece panift n z boháčů

učených Plidí a potomků Severa- -fujl dobyv kdy pošta velikých

SPIflT 10WATA HEEMAMNA:

"Iilf-lnimi-- t obrány" vupomlnky nejstaríl a drolm eplnoáy s ma-- 1

IomMk# krotiikv Bro ♦Spojných Států Jicbyla v Ma

- - i

Anglie uvédomuje si vel
ké bolševické nebezpe- -

čí pro Ang[ii
vit pytlík poštovného převézti po ' Pobít TrnMiié" poitiviíky % pratíkícb řdl ulK Brož

čtrnáct dni co zatím moji raali
80

19

Ai
75

chlapci jeden o-- a druhý Jesti Londýu ti března — Vojáka
letý doběhli do Školy jako vjrr tcn ťíla rnikÍTii přestala bji
žnim přei závěje aoi cstou tojenikýra činitelem v juním Ru
nemáňU '

jit Závěje je snesly dm dle odborného výkladu zpráv 90

70

StaH mJAJenci" humoin obrátky livotft lprfpítBÍch
"Foxl-Voliiek- " % jlnť kíntorky kratocavilál Broí

"ífnitbftlftr rUr&řjfitova" a V povídky staronjajřn B(oI

'Z pnitiřn tar-- íurronta" n je bintorkr BrJ '

"fcjftCflaMky prach imiVní íbcfi" arolfiř ířty r ovřlu'í kanca- -

' Jftfifcého a knpc1:ího Proi

"Earleiky" fracirfntv kolportftíaích rotnaaů a h pohádky Jui--

lovuké Broiovi nft

"ť nnřlfnřho krámu" díl I llíeut praikbo íivota Martin 2+
mla Podina ftimtrovfch Broí

"V íinMenfho krCinm' díl II líčeni f prnískřho íivota žemlová

Avntební noc Ztuen a nřlen Brož

"7 noKukii Tiivla Čamrdv" díl I Broí

které získalo ministerstvo války v

TOLRDO OHIO 2!) února '2

— Ctřiiiť redukce "Pokroku"!

Předně přijměte díky za upevní
dodávání vaieho ěaíopisu Dál"

dovoluji si vám sdělit ž již ně-

kolikráte yem m'l v umyMu ně-kol- il

a řádky místa ve sloupcích
"Pokroku" upotřebit i neh moe

vdy k tomu poháněly dopisy p
Riinduf 9 nimiž nemohli nijak
snnhlasiti hlavně v otázce dělni-

cké a zvláště pokud se týře
Alespoň mně by se lépe

zavděčil kdyby upři podával čte-

nářům nějaké uiteěnA rady v

zemědělském Velice rád

ftu dopisy vSefh dopisovateli

jen když se rozepisují každý o

nft kteří věří v ten způsob vbV

Zdu byl odhlasován kdy dobrý

?álan pro dělníka? Byl aío obyt

říjně iaini dělníci mu odporova-
li jal o pclejnř v Kansas Oweu

pí4 sto líry chtěje zlepti stav

u(blků v tkalcovnách nalézal

nřjvíee odporu od dělníků sa-

mých Jak dlouho dělníci mno-

zí se vzpírali zákonu jenž malým

dětem nedovoloval práci v továr-

nách! Socialisté čeští si odhlaso-

vali osmihodinovou práci i na

venkově a smáli se rolníkům tvr-diVí-

že to nestačí na venkov

a Kay2 Dyio u&to nebo e$o&o
da raději jsem je dovezl a ta posledním týdnu Zprávy tyto
ději jsem to udělal sám než bych 80 tto svěřil člověku který by sa na

takovou práci nechal zjednat 00

73Člověk si vlastní děti nejlíp opa
tří A když byli chlapci větší a

chodili do High School do mě

"Z Totíku Pavla Camrdy" díl II Broj 80

"Otce Kondelík a ionlih Vejvnra" Broí 13
"TohfinKondelík a tet Vejvara" Broí 13

naznačily í rndé armády zmoc-

nily se důležité železnice z Čer-kakaj- a

do Petrovsku tak že ko-

munikační linie po kterých Deni-ki- n

mohl by posílati posily na
místa byly ochromeny a

též spojení s loďstvem na moři ka-

spickém je vážně ohroženo

Jízda rudé armády a obrněné

vlaky soustřeďují se nyní podél
železničního střediska v Jekatěri-nodar- u

a tím situace pro Dcniki- -

stečka dál střídali jsme se se

sousedem Po telefonu se dohodli SPISY JANA KLEC ANDY:

že jak který chtěl jeti do mřta
Rfíího oka" itlutr Brož

skou práci Ale když přičiuou
krátké doby pracovní n nepřízni-
vého počasí řepa a brambory zů-

stalý v zemi a dělníci nemohli pak

svém oboru Ondyno musel jsem
se upřímné zasmáli dopisu paní

V

Cena poít
fl10
l?0
85

Vázaná
Marie Polieké a tak mimochodem "2a hlniem rdcf" illustr Erož

Vázanárambory ani koupiti a naříkali
110na se ještě zhoršuje Shroucení sesi smán se jim zase roinici Kam

veškerého odporu Denikinovýchsi to se svou osmihodinovou prácí
armád považuje se z toho důvodupřivedli

Bolševičtí někteří vojáci prý

"šeM muAkttň" illustr BroJ

Vázaná

"Ve nliiibách néroilfl" BroJ

Vázaná

V panské uluíbř'- - illustr Broi

"Katíino vltíMtvI" Brož

"Bludiíky" Brož i

"Vojáci v míru" illustr Brž
"Pod tibou práce" illustr Brož

chtěli jen
osuú-hodinovo- u službu!

1C0
80

130
90

90

110
90

70

CO

80

za otázku krátkého času To dle
náhledu úředního odboru války
obnovuje obavy o anglické zájmy
v střední Asii

Obavy tyto zvyšovány jsou po-

věstmi že bolševici mohou na

To by nepřítel se smál s takovým

vojskem před sebou ! —

ráno nebo večer tak jel Oby-

čejné jeden jsme je ráno dovezl

a druhý jet večer přivezl a někdy
i přisedli děti i třetího souseda

Pro mne raději bych vždy přidal
inčně T2f aby děti mohly chodit
do školy blízko a do malé ňežli

oby je někdo vozil dál do Telkých
tříd a aby delSÍ cestou přéstydly

Když j mi l o dětí jako bývulo v

naší škole učitelka každému vě-

nuje více času a dítě v menší ško-

le naučí se tolik za sedm měsíců

jako ve velké za devět Jen se

nebát! Sáhnout do kapsy a za-

chovat si místní distriktní školu
u pak raději platit extra na vět-

šího žáka když již jde dáldu
lligh School Věčně ta Iligh
School netrvá jen čtyři roky a to

Práce na venkově je stálý boj

přírodou A venkovan si ho
"Povídky starého redaktora" Brož

"Hrdinové malých románů" Brož

diny boje vybírat nemůže úle stoupit! útočné kroky v Persii —

Tyto obavy jsou založeny hlavně
na zprávách že nová bolševická

administrace zřízena bvla v Mer- -

Cena p3t
$ 63

70

musí bojovat když příroda mu

příležitost poskytne a bojovat tu-

ze sic jinak boj prohraje a ty

SPISY VÁCLAVA ŠTECHA:

"Stústí zlntébo hroznu" předměstský román illustr Brož

"Praískř klevety" humoresky illustr Brož

"HHoh paul Hýrové" pfedmřstský román illustr Brož

"Nfkdo a nikde" humoresky Brož

"ProJluklí historky" humoresky Brož

"Koleje" piolomřstská událost Brož

"Molomřstský pepř" humoresky illustr Brož

nejlepSÍ zákony jež mu dělníci vn v Zakávkazí pod generálem!

Kuropatkinem Není o tom pochy-- l
udělají ho nezachránějí — Ze bo

háči dnes všecko neprodají a ne
70

80

70

75

75

160

bv že tato bolševická administra-c- e

je velkým nebezpečím vzhle-

dem k blízkosti nepokojných živlů
v Afganistanu
Bolševická zpráva poslaná ji

"Divadelní mžitky" humoresky illustr Brožuž rodiče unesou Já jsem tehdy
jdou za Kristem je asi pro tu sa-

mou příčinu pro niž dělníci práci
u kapitallsty nechtějí nechat ja-

ko nechal své práce Petr a Jan
napsal svůj náhled státnímu

školdozorci - On mi odpověděl že

jej uveřejní ve školských novi skrovou tejegrafií z Moskvy sdě-- l

luje že sovětská vojska zmocnila 'g
aby šli za Ježíšem

nách Tlda-l- i jej uveřejnil neb Jan Rnndus
se Kemu ISO mil severozápadně
od Archangelska Kem nalézá se

při Bílém moři při ústí řeky Kem

"Do komína fernou křídou" Brož

"Kovové rwe" román dva díly Brož

SPISY JAKUBA ABBESA:

"Adamité" fragment románu psendo-historickéh- Brož

"Arabesky literární" Brož

"Mravokárné románky" Brož

"Agitátor" román ženskóho srdce Brož

"Satyry a rozmarné hříčky" Brož

"Nesmrtelní pijáci" Brož

"Feiiilletony" díl prvý Broí

"Feuilletony" díl druhý Brož

"Episodv z roku 1S4S" Brož

LEGIONÁŘ NA SIBIŘI

ne nevím ale tím směrem pokud
má známiost sáhá se Školy při-

rozeně rozvinovaly Podnět k ne-

spokojenosti s malými distrikty

' DĚKUJE ZA DÁRKY

Cena pošt
$ 60

80

70

60

70

70
'

73

70

70

70

80

60
"

60

bývá z toho že jsou lidé příliš na Paní V Jansová z Weston Ne- -

ten dollar hamiždní a neseženou
Vyslanci svědčí při
přelíčení s Caillauxem
Paří C líezna — Věerejsí den

Iraska zaslala nám následujícího
dost v malém distriktu aby u-- znění dopis který od jednoho

"Záhadné povahy" Brožčitelku řádnou si mohli zjednat egionářň československé armády
přelíčení s bývalým francouzským T z KaeriP řeskřho uerectva" díl I Brož

Vím co mi to dalo práce a boje na Sibiři obdržela:
premiérem Tosephem Caillaxisem f "Z galerie ťeského herectva" dil II Brož

"Dcfio Jitota" dil prvý Broíabych prosadil v našem distriktu

aby se postavila nová škola když
Irkutsk Sibiř

27 listopadu 1919

Vážená paní! — Přijměte od

před seiintem zasedajícím jako f
nejvyšší tribunál byl dnem vy-- 1

stáru byla mata nevymitnuut
laneú Tři bývalí francouzští ve- - i

pouze prkny vybitá: vítr fičel
levyslauci v Madridě Petrohradě Z

kudy chtěl a děti mi přinesly do
a Berlíně byli prvními svědky ža

mů kašel S jedné strany se pe-

kly od kamen a s druhé skuli- - loby Byli to William Martin

nou do boků fiček jim mrazivý
Maurice Paleologué a Jules Cam-bo- n

a jeiich svědectví se značně
vítr Miwil jsem v školní schůzi

prstem ukazovat na odpůrce no

nás všech legionářů v Sibiři vře-

lý dík Za podárky které jsme

cd vás krajanů v Americe obdr-

želi vám srdečně děkujeme a bla-

ží nás vědomí že na nás ještě
Jsme již fi roků od

naší vlasti odloučeni ' a touha po
domově u nás všech jest k nevy-psá- ní

ale přes to všechno jest n

uás veselá nálada a těšíme se na

návrat domů Podárky které

jfte vy zaslala jsem obdržel já i

lišila v hlediscích na vinu obžalo-

vaného M Paleologué úvodem k

svému svědectví prohlásil že si pl
vé školy abych je umlčel a za-

hanbil Ale takoví bývají (řva

na mysl mně přišla vzpomínka v

m'lio mládí Bylo mně tehdy asi

10 roků když nás pan před1avo-n- ý

obce dostal železniční vňz

hnojiva zdarma jako na

zkouSku jeho dobrých vlastností

NVmýlím-l- i se hnojivo vyšlo
Přerovská nebo z Prostějovské to-

várny S ním laky přijel mladí-ře-

as líl-let- který měl dělat

záznamy Jiuioho-l- i kg se na jednu
měřici rozhodí a všechny pod po-

drobnosti Mfij dědeček byl bra-

tranec pí starostové a tak jsem
se tam cítil dosti směle Jednou

z rána byl jsem tam zavolán k ni-

jaké malé práci a když jsem při-

jel do kuebynč starosta povídá —

Bé tam do průjezdu chlapci na-

kládají "umělák" ft dej pozor na

konč Když jsem vysol z kuchy-

ně slyíel jsem veselý smích a tak

jsem sc tam shledal s oním mla-

díkem Hoši hovořili vesele a sa-

mé Šprýmy a narážky činili tak
Že byla mladíčkova slova stále za

sypúvána ostřejšími výrazy a vti-

py selských hochň Na to pak

iv lad íček povídá — "Hoši nyní

vúiu něco povím neboť někdy
vám to bude jen k dobru" Vši-

chni naslouchali a on začal: "Ho-i- i

když člověk letí s velké výíe
dolů a u samé země vyskočí tak

se mu nic nestane" Mezi tím stál

na voza a pozoroval jak chlapci

dělají Ale než se něčeho nadál

již ležel v seně na mlatu a hlavu

držel oběma rukama neboť se il

o žebřinu IloSi propukli v

nevázaný smích a tázali se ho

proč nevyskoěU když letěl s vozu

že se mu nemusilo nic stát Oni

ho totiž mezi tím shodili s vozu

dolů Pak mluvili dále a ptali

se ho zda li i on myslí že Češi

jsou od Moravanu drobátko mou-

dřejší ježto on byl Čech Mladí-

ček povídá "že to ou nemyslí ale

že to muže být tak jako že by

byli Čechové levá a Moravani pra-

vá noha přichystáni k pochodu

jlikož levou nohou se vždy na-

před vykrocuje" Mezitím bylo

naloženo a vyjeli jsme Jíyli jsme

na voze 4 2 hoši já a praktikant
Jeli jsme vzhůru místečkem a

proti nám jel druhý vůz Když

jsme se měli minout praví vozka

z protějšího vozu: "IToši točí se

vám hlava V kole!" Ale hoši mú

odvětili jen hlučným smíchem

Protější vozka však jakoby chtěl

zdůrazniti že mluví pravdu uká-

zal bičem do jednoho kola Tako-

vé průpovědi jsou tam již zvy-

kem Ale co se nestalo prakti-

kant vyskočí a křičí: "Pro Boha

zadržte stůjte což jste neslyše

lit" Ale oni tak se rozesmáli že

jsem jim musil vzít opratě Pak

jeden povídá "co myslíš teď o

pravé noze i ta musí pokročit a

tak sc levá spozdít" Až se dost

nasmáli tak mú to vysvětlili —

Nového zde je dosti neboť se těší-

me zase na to jaro Sluníčko hez-

ky hřeje a pole jsou prosta sněhu

a na to sc přece všichni těšíme

neboť je ta zima přece jenom stu-

dená Mnoho pozdravů na všech-

ny čtenáře Pokroku Na zdar!

M J Roman

Jt j J

TOPEKA KANS dne 28 úno-r- a

1020 — Ctěná rcd "Pokro-

ku"' Ten zájem o všeliké otáz

ně uvědomuje že mlyvt o muži

který obhajuje svoji čest a snad ineb tři A za to vážnější lidé tím

iorlívě jise práce chopili tak že
život a proto bude vážiti každého

slova Neřekl však ani jedinéhojsme s bondy na Školu novou pěk-

ně vyhlašovali s dopisem na nějž vám odpisuji slova na obhajobu bývalého pre

"plegie iivota" díl druhý Broí

Silbonettý divadelní' ' Brol

"Tbeatralia" díl prvnL Brož

"Theatralia"' dO druhý Brož r i

"Z ovzduší nmfní" Brož

"Z duíevní dílny básník fl" díl první Brož

"Z duSevní dílny básníků" dil druhý Brož

"Andil mírti' díl první Brož

"Anděl míru" dít druhý Brož
"

T

"Kniha novel a povídek" díl první Obsahuje: Moderní Majdálena

Připij 8i bratřííku a jiné povídky Brož

"Kniha novel a povídek" díl druhý Obsahuje: Démantová garni-

tura Sladký hřích Nalezénee a jiné povídky Bfož

"Kniha novel a povídek" díl třetí Obsahuje: Poslední Skamna

Spuchřelá nitka Jedna z téch které mne zajímaly Bílé svateb- -

ní šaty a jiné povídky Brož í

"Kniha novol a povídekgg díl 4 Obsahuje: Lampičky Penězokaz

Zbožný Tadeáš a jiné povídky Brož

"Kniha novel a povídek" díl pátý Obsahuje: Škretáv poslední

souboj Macecha a jiné povídky Brož

"Kniha novel a povídek" díl šestý Obsahuje: Bváč Idyla a drama

Půl minuty fúrií Odveta a jiné povídky Brož

"Romanetta" díl první Obsahuje: Sivooký démon První noc u

mrtvoly Aspoň se pousměj Brož

"Romanetta" díl třetí Obsahuje: Zborcené harfy ton Brož

"Romanetta" díl čtvrtý Obsahuje: Ďábel na skřipci Šílený Job

Můj přítel— vrah Brož

"Romanetta" díl pátý Obsahuje: Kandidáti existence Brož

"Romanetta" díl šestý Obsahuje:' Barikádníci Elegie o černých

očí Anna a Mrie Brož

"Romanetta" díl sedmý Obsahuje: Svatý Xaverius Advokát chu-

ďasů Dnhokřídlá Psyche Brož

"Romanetta" díl osmý Obsahuje: Newtonův mozek Omlazující

krev Dubový bod nad hlavou Lotr Qolo Brož

"Romanetta" díl devátý Obsahuje: Ukřižovaná Akrobati Brož

"Romanetta" díl desátý Obsahuje: Ethiopská lilia Brož

Co se tkne straa politických miéra obviněného ze spiknutí
vnitřní bezpečnosti státu a

v dramatickém vyvrcholení svého

a srdečně děkuji! — Na zdar!
Michal Vecko

2 střelecký českoslov pluk

Jiří Poděbradský 9 rota

nesuďme stranu jen podle taxft

jaké platíme ale podle toho co

za plat ten se postaví

70

70

70

70

80

80

70

70

80

70

80

80

70

70

70

Stranu z dělníků a farmerů?
svědectví ukážav prstem na pana
Caillauxe prohlásil: "Jste pane
Sturmerem Francie!" Boris Síur- -Takovou už máme Je to strana

demokratická utvořená z jižních raer bývalý ruský premiér jak
Francouzské námitky
proti zmírnění podmí-

nek mírové smlouvy
plaňiááiíka ze severních dělní známo snilci se s mnichem Raspu- -

ků rentýřů a učených theoretiků ♦inem a bývalým ministrem vnitra %

kteří jsou přáteli strany "lido-

vé" Roku- - 1912 uvěřil jsem
Protopopovem proti neilepsím záj-mýr- a

Ruska a pracoval v zájmu
Německa tak že právem se tvrdíRooseveltovi o porušenosti strany

republikánské volil jsem stranu Že sám vlastně vyvolal revoluci
demokratickou Ale je nu to z íež smetla cara a všechny přísluš
deště pod okap Pro to že strana

níky "temných sil"
demokratická se zove lidovou SPISY ZIKMUNDA WINTERA:

Paříž 6 března — Francouzská

vláda je rozhodnuta postaviti se

na odpor proti jakékoliv revisi

versaillské smlouvy jež by zmír-

nila její požadavky na Německu

jak právě bylo dnes zjištěno Sta-

novisko francouzské vlády v této

záležitosti shoduje se plně se sta-

noviskem nové poslanecké sněmo-

vny Bylo naznačeno že parla-

ment nedá svého souhlasu k žád

Pokus o usmrcení Cena po$t
85

90

85

proto ještě nemusí býti schopnou

lidové vlády Osobně myslím si

že president Wilson byl rozhod-

nějším presidentem než Hughes

"Rakovnické obrázky" řada prvá 388 stran Brož

VRakovnické obrázky" řada druhá 402 stran Brož

Prok5 nhrfizkv " řada nrvá 378 stran Brož
amerického konsula

ve Švýcarsku
Bern 6 "března —Silně nabitáby byl Aspou Cechoslovakia

"Pražské obrázky" řada druhá 306 stran Brož 70

"Pražské obrázky" řada třetí 356 stran Brož 80

"Z tíímlAvnveh Radnic" řada první 334 stran Brož 70„i !:„i ' :dřív a teď Jugoslávie má v něm
puma vjuuv-uit-

t Vkw uvvim-- x rfx n
" "tarodftvnýen radnic" raua oruna aui síran urou ymerickehoonsmatuvLuryci J ' (IŘat „trava a 16kař v l5 a 16 VĚUu" 415 stran Brož 90

nezlomného přítele O jakost pre-

sidenta tu nejde Ale ta "lido- - středu večer Dvéře byly úplně 1 1(Z rdj a domacnogtiBtaroče8lřé" řada první 381 stran Brož

ným dalším koncesím francouzské

vlády Německu a budou-l-i tako-

vé koncese něiněny budou zaháje-

ny kroky k svržení přítomné vlá-d- v

francouzské

strana nedala nám dosti rozbity velké otvory utvořeny do

stěn a všechna okna v budově

au

80

60

60

"Z rodiny a domácnosti staročeské" řada druhá 370 stran Brož

"V ohradě měst a městských zdech" řada první 278 stran Brož

V nirolň mřt a městských zdech" řada druhá 322 stran Brož
schopných jiných úředníků ja

kých bylo třeba v kritické době roztlučena mocným otřesem vzdu-

chu niavní podlaha budovy kde

nalézá se úřadovna konsulova by- -

A přieházíni k náhledu že strana

továrníků velkoobchodníků ban

'a téměř úplně zničena Konsul a

10000 lidí za rok

usmrceno automobily

Chicago 111 6 března — V ro

''eh o rodina kteří bydlí v hořej

"Mapa Československé republiky" cena 38c

Objednávky i přiloženým obnosem laskavě adresujte na:

POKROK PUBLISHING CO

141T-141- 9 SO 13TH STREET OMAHA NEB (Union Depot Postál Sta)

kéřů dala by nám schopnější ne

li poctivější správce státní Kdo

dovede řídit rozsáhlou továrnu

obchod nebo Široké finance pro

ším poschodí unikli jakéhiukoliv f
y„f ti! _ r : V

ce minulém nalézalo se v zemi 7- - zraněni avsaii iyu jjnuucrui c

odstěhovati do hotelu Zbytky pusebe dovede svou schopností po-

sloužit státu naopak kdo nikdy
000000 automobil ft a událo se 10-00- 0

smrtí v důsledku automobilo my nasvědčují tomu Že zhotovena

byla skutečnými odborníky Mávých nehod- - Tohoto roku bude

se za to že potožeua byla před a- -míti země 9000000 automobilů a

poěet úmrtí zaviněných automo merícký konsulát některým z ci
Bývalý uherský pre-

miér byl poraněn
Londýn 6 března' — Štěpán

Friedrich bývalý uherský premiér

zinců kterému průvodní listiny dobilovými nehodami zajisté bude

nic neřídil a nespravoval většino

pro sebe jak pak to dovede pro
tak ohromnou zemi jako jsou

Spojené Státyf Demokraté se do-

vedou v penězích také hrabát ale

nedovedou s nimi vždy hospoda-

řit Na otázku zda kdy rolník

nebo dělník stal se boháčem dluž-

no odpovědít že všichni téměř bo

souhlasně vysál V Chicagu samot

Spojenci budou chránit i

úvěr Německa půjčkou
Londýn 6 března — Časopis

Kvening Standard praví že svr-

chovaná rada spojenců rozhodla se

dovolili Německu aby ucházelo se

o mezinárodní půjéku poněvadž si

uvědomuje že zkrachované Něme

něm 420 osob bylo usmrceno v roky se tak rozšiřuje že jest těžko

se zdržet abych péro zase nesmo-t- í

Ku nříkladu ta školní otáz
a přítomný ministr války na kte

Spojených Států nebyly vydány
Konsul prohlásil že v poslední
době odepřel vidovati průvodní li-

stiny mnohým cizincům kteří se

mu zdáli podezřelými Maífistrát

zahájil vyšetřování této události

ce 1919 při automobilových neště-

stích v Clevelaodě 13G v St rého spáchánbyl vražedný útokve
středu ráno na Alžbětině moste v

Louis 97 a v New Yorku 677 Vka Také jsme v tom bylí Já

byi pro místní malé distriktní

High School v stře-rliulřá-
íl

školy a pro
větších v městečkách

New Yorku 191 díko méně jak 15

cko znamenalo by slabý a nebez-Poslední zprávy z Curychu podpo - - v nri iroků staré bylo automobily přeje-t-

a usmrceno V Bochcster N

háči farmeři stali se jimi z far-

merů chudších Millionáři v A

merice jsou většinou z dělníků

nebo z farmerů Schwab Rocke- -

Budapešti byl poraněn dl© sděle-

ní depeše Exchange telegrafické
spoleěnosti z uherského kapitolu
První zprávy udaly že unikl ja-

kémukoliv zranění Praví ae že

útok na bývalého premiéra spá-

chali dva komunisti

kde již je sám sebou jakýsi zá-

klad nro vítíí Školu kam cesty
Y více smrtí zaviněno bylo auto-

mobily než pouličními drahami

rují předpoklad úředních kruhů pcěný bod v fcvrope rujcKa tato
že pokus o atentát možno považo- - jak se praví bude míti přednostní

vati za bolSevický protest proti právo před jakoukoliv splátkou

deportaci radikálů ze Spojených náhrady již Německo muí pla-Stát-ů

a zatčení jiných t této zemijtiti ~
' T

fcller Carnegie Edison — bývalivedou a kam vítíí diti i do vzdé

lenosti pěti Šestí mil samy již dídWníci v5ak takoví kteří wdA- -
' w v _yl_i: _IhLa slnllrn al fair

železnicemi a prumyilovými neho

dami dohromady
mohou jzdit a pn tom giz i neo n "v --v


