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Ellisův estrov je blíže NovéhoHotovení námořního pla-

kátu i
orku ale řivot na něm jako by

nebyl v Americe ač tan )iié dý Hi muMÉ
a kolem Národního divadla Náro-

dní třídou železnou ulicí na
náměstí

Večer besedy dorostenské v So-

kolovnách

21 Června pondělí —r Dopole-

dne o 7 hodině rávody dorostu

chají ve stínu sochy Svobody ví

tnjící přistěhovalce A když ná- -

POKROK PUDL CO

Tjd4v4

POKROK ZÁPADU

telítol vydáni

f Crtta pro 8aliaa okres Ntbraika xt
Sobujler a Clarkaoa pra okre Colfax
Nabrtak vt Wilnon Ku pro ttit
Kantu v Codar Rapid la pro atát

ftěník e vydá na teuf ohtrov
hledá ji? při jízdě přeplavili lo JtftUi Vám dosud nic nepomohlo neztrácejt naděje ZkusU m léky a

poznáte to co poznali Jlnl Uvádím id některá podeHováulive hrách závody dorostenek ve dí že se oeila na prahu dosud ne
známého světu Na ostrov jezdíhrách Odpoledne 4 hodině sle-

tová scéna (1) Večer divadla be mnoho návštěvníků Někteří jedoulowtt t (St Paul a líinneapolia Mlnn

sídky případně večerní vystoupepro itát MitiBwotu s t TrudaN o D

pro atátr Boatb North Dakotu

si pro přátele druzí je-do- n

potěšiti ty jimž nebylo dopřá
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f%říi
no vstoupili nu americkou půdu u

musí se vrátit i

M0R8B BLťfT NEHR — Jinak nel veřejná fodíkovatl
mati ()t(tu)allkoá nrb neviní juk lyrk se jl jinak odmínil Drshá pa

n( Otoupaliková! Já Vám muobokrát děkuji r Vsie léky a Vaši radu

neb ty mne vylíčily Vae líky ncjnou ani penřzl k saplaieuf a já tvr-

dím že junu srovná rfiratné — Mohu dokáat svMky ie mne vyléčily

i t iké nemoťl Ani jsem sílm neví-dř-l f lak ipatní vypadám ai mi lidé

snml fekli le by ra můj iivot nedali ani 25 eentů Tfď se ml rase divl

jak dubřo vy]iadám a ptají se který doktor mue lííil A já Jim povídám

pravdu ie to nebyli doktoři ale Kky pani Otoupalíkové t David City

Ty bndu kaMímii otlporui-ova- t co budu iiv Doktor jil muo nwbtíl lit
tádnyrb IíkŮ Id tu není nic platné a nynt so mi div! jak dohře vypa-

dám To ullnly Vam Kkv
" 1'lrji Vám ilUmbá líts abyste dlouho Jrltů

jwnáhala trpícím JAKUB 8TKJMAK

Místem radosti a hlubokého též
smutku jest Kllisňv ostrov lule

PfiEDPLATXÉ:

Pro Spojené 8tity 1250
Pro Kanada 308
Do českoilovenaké republiky $360 nejlépe a konati pozorování o po

vaze přislčhovaleekého proudu
"Plných 80 procent přistěho

válců Ellisovým ostrovem prochn

ní

22 června v úterý — Výlety
dorostu prohlídka Prahy
24 června V pátek — Slavnost-

ní večer v Obecním domě Diva-

dla
25 června v pátek Dopoledne

o 6 hodině závody ženských druž-

stev o přebor 0OS Odpoledne ve

3 hodiny cvičení prostná žáku žá-

kyň dorostu dorostenek z Prahy
a okolí Vystoujwní větších celků

a žup žáků žákyň dorostu a doro-

stenek z Prahy a okolí Večerní

vystoupení o 9 hodině (1)

zejících j-- Italové" prohlásil
ZiaLIky pcnížnl déjtež a pomoci

poukázek Express Money

Orders) bankovních poukázek (Bank

Draft) anebo v registrovaném dopise
riřistčhovnlecký komisař Uhl — Z

těch pak tři pětiny jsou tvořeny
ženami a dítkami Italky nejsou
ženami jež by se hodily do průOzuamujete-l- i své přestřhovánl udej

te starou 1 norou adresu

DAVID CITY NKHlt 19J0 — Drahá pani Otoupaliková- - Muíiin

Vám sdí lit juk Vaic líky pomohly mimu manželovi Chodil k lékařům
nlo líky mu mnoho nepomáhaly Již jtme se obávali Že má bolavý llu-do-

a tu jxmc se rWhodli řknnit VaJo léky A také jiem k Vém hned do-

jela a Vy jto ml léky hn-- l dala ~ tutiá praíek a hořkou A kil podlsu!
Jak TJkinl uívnt Vac léky tuk se nemoc mel obrátila Vařio léky po-

mohly Jaký to rodil! Teď by jell ttúle ale diíve nebyl s to jíst ukoro
uiěVho Kaéniu mohu vřelo doportiíit Vaío léky: praíek thé a horkou

nbor jsou to léky které nelze penři zaplatit Kdo nevěří nechC nám do-píř- e

Píejfre Vám hojního edaru jmo VaSi přátelé
F X HAINS

měrné mneriekó kuchyně a i kdy
by měly k tonu schopnosti nevy

hovovuly by protože jsou to tak

Večer slavnosti na Vltavě (po

pět dnů) Obrovské obrazy na ře
X

ce: Utisk Jitření Blaník Zápas řka všechny matky rodin a vezou

s sebou dítky Přijíždějí aby seVítězství Loď smrti Loď lásky
a Ohňostroj Hrad Praž

Dopisy t kruhu Čtenářstva uveřejnl-m- e

ochotné Musi býti slflín pani
bez úmyslu nřkobo osobné poikoditi

podepsány plným jménem af jil má

b5 ti ▼ redakci utajeno anebo v dopise

uveřejněno

svými manželi jednak již v Ame-

rice dlícími si založily domácnostský a chrám Svatovítský ozářen ▼

a část jich provází své manžele

vracející se do Ameriky po vojen
ské službě v řadách Spojcim nePŘÍPRAVY K VŠESOKOL-

SKÉMU SLETU 1920 V PRAZE

konturách elektrickým světlem
26 června sobota — Dopoled-

ne o' 6 hodině závody mužských
družstev niž a vyš oďdílú na ná-

řadí Odpoledne o 3 hodině ve-

řejné cvičení: Vystoupení voj'ska
scéna sletová (2) uvítací večery

bo jsou vábeni do Ameriky nadějí
na snadnější a lepší výdělk}' než

(' B Falls jeden z předních
umělců plakátových

který pravě dohotovil nový plakát

pro verbovací kampaň odboru

1'liAGUE OKI A dua 20 prosince
Cténi paní Otoupaliková!

Přejete ti védét jestli to psauí co jneia Vám psal dl i ve můžete dát
do novin T můžete jo dát do novin jo to všecko pravda eo jsem Vám psal
Jem zdráv nepotřebuji žádné líky od toho řasu co jem vyulíval ty me-

dicíny od Vás Přijméto odo utne tWeerý dik ra VaAo léky jei jste tni

zaslala neb eo nedokázali doktoři to dokázaly Vaše léky Itoku 1918 na-

vštívila mé ehřipka a zaucehala po sobu zárodek nemoci Chodil jsem k

doktorům alu uloviti a vyléřit nemohli Tak mne trápil zlý kašel #e jnem
telí noci prowdé a kadlat ale eo jsem zaéal užívat Vaie léky tak jsem
se citi hned lepši Teď jii kolik mfatrA jsem zdráv a dobře spím proto
odporuěuji Vaře léky vSein trpíelm kteří byli navštíveni chřipkou a a

nijaké zárodky po sobé ať si objednají Vaío léky
GITSTAV SŮVA

sokolské večerní vystoupení o 9

hodině (2)

27 června neděle — Dopoled-
ne v 8 hodin zkouška mužů (řádě-
ní o 7 hodině) v 10 hodin zkou

jaké jim kynou ve slunné ale též
chudé Itálii

P A Baker jenž vede správu
ostrova Ellisova od mnohých let

prohlásil k dotazu zda od nyněj-
ších přistěhovalců lze sc nadíti

v nouzi o domácí služebné:

"Nepřekvapilo by mne kdyby z

řad přistěhovalců úplně zmizely
tak zvané služebné V Evropě se

dějí radikální změny Cizinci do-

žadující se vpuštění do bran A- -

rište sl o knížečku zdarma!ška žen (řádění o 9 hodině) Pří

stup pouze členstvu — Odpoled-
ne o 3 hodině: Cvičení prostná
mužů žen znázornění Tyršovy

vzbudily pochopitelný zájem všu-

de n proto jako jejich doplněk

přehled dosavadního

piitčhovaleckého proudu aby
o otázce kdo sem dosud

přijíždí a čí příjezd byl by dale-

ko vítanější
Z pozorování v přístavu novo-yorské-

který jest hlavní bra-

nou kterou sem přistěhovalci při-

cházejí bylo zjevno že z živlů ny-

ní do Ameriky přijíždějících ne

ÍYirs Frances Otoupal ík
vyrabitelka

David City Nebraska
soustavy (župy pražsťé) povinné

vystoupení žen sletová scéna (3) nieriky prošli vlivem nového uče
ní společenského jež vzniklo bě23 června v pondělí — Dopo

ledne o 7 hodině závod prostý zá-

vod zvláštní o 8 hodině závod me Iraholě Za války zmizely pečli
vě rakouskou vládou sečteny a o

lze se nadíti rozluštění "palčivé'
otázky domácích služebných Vět

zinárodní účast při slavnosti zá

(Československá Iuform Kancelář)

V jedné z posledních schůzí

Slavnostního výboru VII sletu

všesokolského v Praze 1920 zvo-

len byl br Dr Ludvík Fishcr

předsedou Amerického výboru —

Dr Fisher úřad přijal a v ncjbliž-š- í

době dojde k ustavení americ-

kého výboru jenž bude míti na

starosti výpravu amerických So-

kolu jak českých tak slovenských
Za bratry Slováky povolán do vý-

boru slavnostního br Getting
Stavba cvičiště pokračuje ač se

nakupily Í4fcly překážek zdánlivě

neoílstranitelných a proto také
y veškeré noviny psaly že slet bude

odložen leč není tomu tak a slet
bude! Jak sem bylo z Ameriky
sděleno byl způsoben jistým pá-

nem poplach že slet nebude Ne-

věřte proto nikomu a dbejte jen
zpráv sokolských a čiňte v jedno-
tách přípravy Netěšíte sc na slet

jen vy v Ameriee těší se a chtějí
přijeti ještě z větší vzdálenosti —

ze Sibiře a chtějí b sletu vystou-pit- i

na cvičišti Scéna letošní bu-

de míti podklad budování sochy
Slavie Konsul Bouchal slíbil po-

moc při zprávách Československé

Ameriky a té také hodláme pou-
žiti
Průvod jehož se súčastní asi

27000 mužů v krojích a asi 3000

hem války Také směr lidovýcho-
vy který zavládl v naší zemi od-

por vzbuzuje proti tvoření třídy
domácích služebných Lze jedno-
duše říci že anierikanisační učení
:c jeví také ve vzbuzování odporu
k sloužení v domácnostech jaký

kladního kamene Žižkova pomní debrany kazdy hnn-če- r alumí-

nia a nádobí z mědi a mosazu Na
iR£ zen kterc od skončeni válkyku pnpadne Bělohorské mohyly dosud do Ameriky přijížděly jsou še žoiiý-hospody- musily volkyOdpoledne o 3 hodině veřejné matkami se dvěma a Šesti dítka:

nevolky poslouchali nesčíslnýchuii Většinu jich tvoří Italky př
Američanky již od dlouhvch let nnnzctu bezhlavých rakouských

cvičení Cvičení hostí Povinné vy-

stoupení žup Sletová scéna Ve-

černí vystoupení o 9 hodině (4)
jíždějíeí du Ameriky aly založily vlád dávat i státu muže bratry

víře posiluje nás zkušenost již zí-

skali jsme s našimi hospodyněmi
za války Zůstaly na svém místě

za nesčetných dlouhých hrůz vál-

ky vytrvají i dnes kdy liojujeme

posleduí boj 8 poválečnými důsled-

ky Více pocitu solidarity mezi na-ši-

hospodyněmi účinná pomoc
od domácnosti k domácnosti — to
jsou požadavky dne k čemuž jest
právě povolána vládkyně naší do-

mácnosti Znovuvybudování ná-

roda je v rukou naší zeny a není
možné bez účinné její pomoci n

spolupráce '—"Československá Re

chovají"si společnou domácnost s manželi
29 čeryna v úterý — Dopole kteří zde jsou od dřívějška — Ná

živitele pak i otce a děti šat i

prádlo ba i peníze — vše-- pro ne
Dle konaných dotazu nepomýšlí

většina přijíždějících žen na trvadne průvod Odpoledne veřejné zorné příklady o tom podal Byrou spravedlivé a prohnilé liakousko
M Uhl jenž jest příručím přistě

cvičeni: prostná mužů žen zná-

zornění Tyršovy soustavy (ženy)
Doma zmíraly jim hladem děti na

bovaleckeho komisaře na ostrove

lé zaměstnání

j domácnostech ný-

brž počítá že až se uchytí půjdou
též do práce v továrnách aby se

mohly podíleli na vysokých výděl-
cích jež práce tohoto druhu

povinné vystoupení žup — prohlá Ellisově u Nového Yorku — Na bojištích mužové Drahota stoupa
la Kolik slzí prolily u lůžek nešení výsledků závodních Večerní tento ostrov jsou přistěhovalci po
mocny en svyen ueu Ktcrvm ne- -

vystoupení o 9 hodině (5) většině dopravováni za účelem
publika" -mohly podali ani vajíčko aby sí30 června středa — Vvletv — dalšího vyšetřování až do zjištění S dtlily a vyrůstalyzda je lze do země piipustiti čiDopoledne závod ve hrách mužů

žen v plavbě v šermu ve střelbě DENNÍ STAROSTI ČESKO Monarchisté prchajínic Tam lze pozorovat i nikdy se Válka ustala sama sebou a na-

dešel převrat politický RakouskoSLOVENSKÝCH HOSPODYŇDopoledne dokončení závodů ve nctrlinoucí příliv lidských bytostí nyní z Portugalska
Londýn 6 března — Portueul- -

se shroutilo padl obr na hliuěnvclihrách a veřejné cvičení jízdy přijíždějících do nové země Jest
nohách a svoboda snesla se na nato proud nekonečný někdy moc

ně na síle přibírající jindy ubý

žeu rovněž vkrojích bude míti le

(os clolisí cestu Od pražského So

kola půjde Václavským náměstím

I'o celou dobu války bylo na-

mnoze jen skrytě a po tichu uzná-

váno hrdinství našich matek žen

ši Krásnou viast Kazem rozias- -Po sletových slavnostech sokol
ští monarchisté shromažďují se na
španělském pomezí a celá řada
jich uchýlila se již do španělskavajítí až za války se podobal jen

nilo se v kuchyni naší hospodyně
Věřila-l- i po celá léta žc přijde vyNárodní třídou kolem Národního a Hospodyněk kterc sklada v noslabému praménku a byla učinT

divadla ke Kamennému mostu ko svobození žc vrátí se muž a děti zcelý ten krutý Čas válečnou matu tajné dle depeše časopisu Daily
Mail poslané z VW ve ňpaiiČl- -

na opatřeni aby prostory pnste
hovalecké stanice posloužily jiným

lem Rudolfina Mikulášskou tří-

dou ua Staroměstské náměstí —

vražedné války nezoufala-l- i v nej
horších dobách strádání a bíd v v

ských nastanou slavnosti sportov-
ců

3 července — Slavnostní před-
stavení v Národním divadle

4 července — Fourth of July
Cvičiště na Letné slouží toho dne:
Američanům Další program o a-- !

merieké slavnosti není dosud usta

ritu a vlastně vedly opravdovou
domácí válku s drahotou nedo

sku ve středu Cestující přijevšiucelům
lo igo sděluji ze v PortuMlOdznak sletový bude stati 20 ko pevné důvěře že zase bude dobřestatkem potravin denní bídou aTam lze pozorovat i všechny stu

run pro Sokoly a pro dorost šest sku je v proudu stávka která nej-
dříve byla obmezeua na vládní ře- -pne stán vzdělanosti lidskýt

denními starostmi na jedné stra-u- ě

a s láskou ke svým dítkáui na

oc tu byla posílena ve své víře že

nastanou nyní lepší časy když cí-

tila kol sobe všude vánek svobo
plemen pohlaví Ellisův ostrov jo lezuice a po té rozšířila se na Že

korun Zásobovací potíže dosud

Trvají ale je naděje že se i po té-

to stránce překážky odstraní á si

noven straně druhé kieré jim rakouskýjakoby obrovskou pastí do které
stat laskavě ponechal na starostivchází přistěhovalci mezipaiubní

leznice- - soukromých společností
pouliční dráhy pošty a telegrafy
Někteří z nich sděliíi že silné vo

PŘISTĚHOVALECTVÍ DO nijak se ovšem nestaraje o dostaaby se podrobili zkoušce Kteří př
ce ochotou rolnictva českého

Pořad jest dosud následující SPOJENÝCH STÁTŮ tek potravin pro něni neobstojí jsou zadrzám aby hy

dy Strádala-l- i dříve za prokleté-
ho Rakouska oč ráda bude překo-náva- ti

i poslední staťosti pováleč-
né Dříve pro nenáviděné Rakou-

sko — nyní pro' svobodnou vlast
Nastal i tu druhý převrat pro na

Po všechny neděle v květnu diva vytrvat a vydržet!" bylo he
jenské oddíly postupují k pomezí
Zpráva žo portugalští dělníci pro- -

li co nejdříve dopraveni zpět do
dlo v Šárce (Prodaná nevěsta Jan V těchto dnech se právě rozlc šlem v době světové války tak bvzeme ze které přišli uwsjii sovetsk-o-

u

republiku mbvlo utočeno na vlastenectví našichtěly zprávy dle kterých má býtí
usnadněno přistěhovalectví do A- -

a dosud potvrzena
Výrava atd provede Národní di

vadlo a divadlo Vinohradské)
5 června sobota — Zahajova

še hospodyněCukr vyskytuje se na
f sosně

zen zatím co ony oloupeny o tnu
že syny a bratry upíraly s krvámeriky zejména v tom směru a S novou nadějí jdou denně ná

lůžko že i nynější draíiota bude Londýnská smlouvaeí večer v Obecním domě Proslov by byla zjednána úleva tcmr kdož wjmjn srncem zomau: zrauv na
hr starosty Scheinera (Bude ú své blednoucí a chřadnoucí dětí překonaná Práce která jim by- -by radí joh do Ameriky ale nr pozbyla platnostifinkovat Emma Destinnová Ku- - maji k tomu prostředků anebo naproste nejistotě co v zítřejší ta za onu iruonvcn on Paříž 6 března —- Londvnskv

ucn podají k jídlu hladovícím únemají nikoho na koho by se mo

hli v prvních dobách svého pobv- -

de i dnes pro ně dobrým lékařem
leště jen krátký čas zlepší se vše

a nadobro iá ruáce bud so ozv

tíím svých miláčků Ani postčžo
váti si nemohly a s ticheu zoufátu zuc spolehnout i Jde zkrátka

vati všud(! v dílnách u továrnáchdobré o přistěhovalce jakvmi ou resiífiiací šly pozdě v neosvět

byli přistěhovalci prvých dob kdy až výsledek práce okáže se i v obciktu poKoji na loze zaměňujíce

wltk pražští a moravští učitelé a

tak dále)
l června neděle — Vystoupe-

ní mládeže pražských obecních

měšťanských a středních škol
12 června sobota— Sokolská

v Obecním domě
13 června neděle — V Šárce

divadlo Žáci a žákyně Sokola z

Prahy a okolí Dopoledue v 9 ho-

din zkouška žáků v 10 hodin bu

pakt pozbyl platnosti dle připu-
štění fraiicoiiiského zahraničního
ministerstva Zdrcením poslední
velké tajné smlouvy založené na
methodách starého diplomatické-h- o

režimu v Kvropč jak bylo zde
naznačeno president Wilson svým
stanoviskem k řešení otázky Adri-fclik- u

úspěšně vyvrcholil svůj
dlouhý zápas proti tajné diploma- -

eelodenní zoufalý boj o sousto chodu a normální dobv počnou sejeíi Jide kc svyin známým u ňich
se ubytovali rozhlíželi se po no chleba pro děti s neméně zoufalou vraceti pomalu snad ale jistě

Našim hospodyním v tom denvzpomínkou na své živitele v

kopech Krutý boj po celá léta ve

vém okolí práci si hledali a nalé-
zali ji ženy hlavně jako služebné
v domácnostech a mužové v povo- -

ním trudu j i utěšitelem vědomí
dh naše hospodyně bez ustání s 2e iiieti pí a nesvádějí boj s draho
denně vzrůstalo jejich tiché hrdin tou samy v naši vlasti ale žcanich prumyslovych řemeslň vel

de zkouška žákyň Odpoledne ve stvía i při hrubé prácí Válka přeru irnKv jeiicn v jiiivcn Marce i i v

Nyní jsou zbraně v klidu válečšila přistčhovaleeký proud tohoto těch které Iíklují nyní mír pora- -
3 hodiny veřejné cvičení: I prost-
ná žákyň prost ná žáků vystupo ná vřava ustála mír ujednán ah žentnii nepříteli svádějí krutý

en
ay odstranil tak přízrak který

strašil mezinárodní rady od toho
okamžiku kdy začalo sc uvažova-
li o míru Francie iee technicky
je dosud vázána splnili závazek

v takovém případě že jiné-
ho východiska uebude ale vobe

oj 'našich hospodyněk není zasta boj s drahotou Vzpomeňme na jivaní vetsich celku zakň žákyň —

Hry žáků hry žákyň
19 červm — Dorost enské b?

ven zuří dále Deu eo den bojuje

1
V t

los

i

—— --}J

né státy odkud se ozývají stesky
naso žena s urputným nepřítelem na flialiolu Drahota je dnes nic

druhu a co nyní sem přichází je
ze]a jiného rázu Z bedlivého po-

zorování jež dosud bylo činěno v

přistěbovalerkých istaqicích přišlo
se k poznání že americká hospo-

dyně dle dosavaduích poměrů se

nemohla nadá ti že by dostala k

ruce nějakou pomocnici jako v

sedy tělocvičná akademie v tělo drahotami všech životních po ziuarodnim zjevem Podívejme e

na příklad na Anglii Tam y čer
cué se uznává žc tuožnoat takové
eventuality vúbce uevyvstarje

třeb jejíž stoupání jo denně
Nikde vyhlídky na ko

cvičnách a obecních domech Di
vadla (pro dorost)
20 června — Sokolský dorost

venci roku Pili platilo se za vej- -

nce Unes je tak mnohé hrdinství v JU li za libru cukru 17 h sla Bela Kun propuštěny bojová no v úzké ztmavěli ku- -bývalých dobách Byly to asi vá niny yj h másla 1 koř 40 b„ a zaDopoledne v 9 hodin zkouška

(řatiění v 7 hodin) v 10 zné hlasy zdůrazňované ' nářkem hym Denně zachvívá w na rtech ibru chleba 17 h V lbtopadu ro- - bude prý na svobodu
Paříž 6 března — lícla Kun

našich žen krvavá výčitka kdetisíců a tisíců hospodyň neb před ku 1919 stalo již vejce 50 h libra
nostek domácností af průměrně rati peněz na dnomt zlražcné cukru 02 h sluníny 8 kor 46' h

másla Z kor 00 h a chjcba 1 koř
bývalý komunistický diktátor v
Uhrách bude propuSlěu ua avomesiánských nbo boháčskjtu denní potřeby' aby byla opatřena

stfava a oděv pro dělíkteré si vymohly konečně u vlády - tedy vidíme sloupnutí ecu od
1'0 do 100 procent Také auKlic- -

Americký ícinický-sborní- ozíij-muj- e

že došlo- - k objevu" vzrůstu
cukrti na DouglusovýHi hosoácii v

Britské" Columbii' Objev tento

vyvolal značnou pozornost Obrá

hodin zkouška dorosteuek

Odpoledne ve 3 hodiny veřejné
cvičení prostná dorostu doroste-

nek povinné vystoupení žup prv-n- í

poloviny dorostu dorostenek
druhé poloViny dorostu a doroste-

nek Po cvičení pruVod dorostu ze

cviciitě k Dejvlcůui 4Irodero íia
Hitlvu Strunu přes t&uienuý moit

sluchu a byl jím učiněn ústupek i o již vytrj)ěly naší- - ženy od ro
bodu 've Vídw'i dledepeženoví
uáíské uwiúnry z rakouského k

pitolu ťherští konjuaísté íuter-nova-
oí

v Karkteínu budou nřc

li 1!U 1 1 Váechny drobné UlHUve íniyslu zprav kterc jsme v po- - kó hospoílyuě uiají vé Mebky do
sipduích dnech o teto otázce při- - skvosty dárečky od tiiilovactLo dialoty

muie z iuiadíícli let oíttovánv iWWtik hospodyně ú doVélouzek 'tiáS 'ukauju vřtev &my v
vrbtvou vi&tui: -

j(ěhováiií do fcáíiatoriít Ve Vídnj
praví áepcáe

'Naíe zprávy o této záležitosti jiou }ž ccúxrouiéHiu molochu — pomoci v to pemě iťme V t


