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tento roka prý včera vydalo -
Každý Nčllice lieehťse učí čestitlí
"Toto naříeníM — dokládá "15

Iicmíe" "druží se k fčm ktc
lé dovedou ovládání Néincu (''echy
učinili nesnesitelným Tto opu-třen- í

je zbytečné bezúčelné n

VÍ' tVíbli poslibbi ji neobyčejnéstanovisku iiťiilísit ni-
- tlo vnitř ll! iíjiia dni íškiivi s(Hi o fi MI

dul na to akcie na tíkiiřské druž
se udržují jinde bvli smeteni eií

ncpííiiivé pocii-- nle a lo česknich poměru Ruska Slovanskou mi vlivy iidibivatiHtcni Vš''eh
"tm jež mčio řídit diilši vyibáe oslniv v M rnil a imunními i

milí tuíšl hosté Kile byli získali"
New Vorské Iisty v tiadšeiiém

relerálu o knlieeltll chodských
dudáku v tamní Sokolovně uieil

jiným napsaly i '"A nvcilťliého mů-

že naše obecenstvo pochopili $A

se tu jedná o opravdovou a ušla

chtiloii zábavu kterých tu mno

ho iieuuíiiic Ovšem třeba přijxiji
ti všichni účinkující jsou vesměa

odliorné síly profesionálovi' cimž

Hliaduo se vysvětluje Že výkony

jež jsou podávány jsou prvotří-
dní" O představení na rozloučí
nou jmenovaný íasojiU mezi Ji-

ným napsali "Plné uspokojená
odcházelo v nejlejiší ná-

ladě a s přáním mnoho zdaru U- -

mělecké družině na další pouti po

ii t#i i

povinme-l- í ('coknslovfiisku ji pí uy kmeny mají příbiiiiou řeč po
ní časopiw'1 Vesmíru Vyšlo též vvnaliradilv iicbyčejiič velikouspět Hušku k zkrácení jeho utr Vídni zvvkv i iibyčejH Pravé tatopouhým Šikanováním nebof vše

návštěvnuskutečnost le Ol il'n1 n ýlll (Midklaeliny úřednice telefonní cent l ál V
jkmiÍ Tu lt náš poměr k Polsku

vyžaduje aby sc působilo v zájmu Druinu tato která pozůstává

nu jevo že Iška obdrží I více pc
nčz do onoho podiíitii a každému

lyla prý dána smlouva dle níž

mohl Iška kdykoliv podílníkům

mluví plynné nčmeeky a nečiní ď tu vzájemnosti
Tvořili Slované jeden celek f li i 1

tuho nby Huško ve východní (i in lii kii p i mih mu a noiniHii
jim to žádných obtíží mají li né

střední Evropě uplatňovalo tuíle Historie o tmu mlčí napovídá (houslisty) p O udvíka obou
mecky odpovídati Toto tmříze- -

tiskařského družstva dát na jevoŽitý Vliv Nepochopili HlulíO to však nářečí zejména tam kde )omažlic před krátkou dobou píní znemožní všem cizincům kteří že je nežádoucím a v tukovém pří iraníčí dva slovanské státy pele jinších dále z dobře známe i u mispřcdcVHÍtri j nutno vnitrní knitno z německých krajů Cech nebo n
litlovat ii přijmout zikliulní priu hranice přesně určili I operní zpěvačky sl labuse denpndé se uvolil navrátili plný u

svřícný n mimo to kaž- -

pípy tni'ZÍiiár(Mlu('h tykň IukIp Ve středu MvropV od severu k kove pevkVlie ll rccitátorky sice
lémti vyplatit dvě a púl procenta ccsKosiovcnsKycn osauucn v nicaz

Miny zavítají do Prahy v Praze
telefonovatí I náčelník K'-"r-

nílio Štábu Pcllé který jak znfi

mo se vSemi důstojníky mluvi

kp (lloulio potAccti v nnarchií jihu jsou tři Vyšehrady a Iři Jtéle- - řranees Adámkové IcjrionaiV a
všude dostane se jí zajisté vřelá- -

liimlv Poblíží VvScImn In v (V na ziniiu č dobře zuatiic ho eskozt rot f koneční} vínlcdky revoluce úroku Dítky Kozlovského Josef
Ivlward Marie Pmil n Julie ne ho přijeli I my loučíce se ni

cliách je )évín a Třtin právě tak amerického herce ji Jiřího JVoko
némecky nebude np mocí již tele- - mi iiřejetne jim šťastnou cetu a

jako v Thrách hm a konečně ředitele spokenosttmíly Žádné védomoli o tom že

by oteu vložil do onoho podniku hojný zdar jak si toho plná zaulu- -loincky dovolat
Pomník Oavrillu Principoví v Dějiny VySelirinlii a Dunaje p Jos K Sínkule jrojížilí pravě

t Z československé t hují"eníze Když ak Kozlovský dne známe iioue od roku IVJíí z Ié státem lovvou a ke komi tohoti
jeho rodiéti — Mélnický "Podři ' i

11 srpna zemřel m dcera Juliit republiky Clevclaudský Amcríčuu mezi ji- -vínu udéhili Maďaři Dévenyj hůře niésíec zavítá do Soiilli Dakoty
pan' jiiifiaSi zprávu že v Itoudk 4 é jako vykonavatelka poslední vfil'' nýui iui)sali "Naši milí hostéivlo s Tctíiiem který při křtili do Tyndull a Tábora a dále do na
nici byl utvořen Oeský Odbor Ko-

mitétu pro převezení mrtvoly Oa
hodšlí dudáci přijeli bez VelkýchNěmci na Tctinif a Madaři na šeho státu Nebrasky Pořad cesty

Kdo půjde k odvoru r 1920? —
nalezla onu smlouvu jakož i akcie

tiskařského družstva a žádala o

vrácení jicníz ježto v té dobé již

oznámek a bez hlučné reklamy doXiivlétciiy Též Hudec a Hudín je uveřejněn na jiném místě tohoto
vrillu Principu jchoj výstřely v

Marajcvř zasáhnuvií Huhsbtuka
('Icvclamlii před týdnem na uvitumaji di!ll siiolcčnélio Dějiny Ma listu a bude dobře k lyž zapama

V brnniiém vCbnru xicinčny uf
kterc ztnfny Tuk v r 1f2D jmI Vesmír nevycházel Vyplacení pc i Th i(i naiisal známý nul ( Anony- - t ujeté si datum vysiotiriciií féto turné n rázem získali si nejpřátel'raiitiška Ferdinanda A jehdjlou k odvodu ročníky 1í)IH JHH!) nřz jí bylo odepřenu a tudíž byla tmíš tím již pozbývají na cenc družiny ve vaší osadě a nenecháte

chot byly HiVuálem k svřtové vál nucena podat žalobu — ISka na
štěji ího a nejnadšenějšího přijetí
neboť na celá cáre tvý-

mi uměleckými kránnýml a ryze

Maďaíi kteří převali od Slova- - si ujiti příležitost I pěkné a mil

tt e i i i

a 1S!M Jestliže se nedocílí mí

rovťlio Ktnvu V{)m) uiuft riifií ec která osvobodila rakouské ni nímž jsou patrny známky přestálé nu Kulturu a iickoiik sej siov ziiiavei
rody — z Terezína kde zemřelse po volut ročník 1807 přípndnř stali ne iiejvčlšímí titlaeovatcli Cesta po východních osadáchchoroby vypovídal že započal s eskýmí výkony Drazí tito linutá
utýráii v pevnostních kasema

Klovanu Ncjstaiší madilrsky lni zimmemila liro' družinu tuto m se stalí v teto kratičké dobá váetnvydáváním Vesmíru minulého ro
l ita # l i ~ t t

Rtnrfií iú do r 1H!)2 Hildou tedy
r 1920 v činné hlubč dobrovoí lách do jeho rodišti? Jfadžiee u

dchni nástroj taťmiKlo svým přetržitou řadu ňspčclďi (Vké krajaiďim milými vždyť jcjioh u--ku Kuyz se přen um (Kimicei jsa
MarajevA a pro vyhudnvání mu

ojuíštřn iivými přáteli Neiopři teskným tklivým hlasem iřimo íHisoiIsy v Ncv Vniku v Clcve mění probouzí nejdražší vzpomín
tam důstojného pomníku Před že by byl od Kozlovského obdržel zaráží u tak divokého národa! — lundě ('hícami a jinde přinesly o ky na drahou vlast a tia zlatou

tiíci dňle roč l!Ki() nu dvn roky
18!i! rovuřž tm 2 roky Ti ulc

kteří v domobniric uloiižili víc Jak

rok pouze na 1 rok Itočník JH!W

HednictvI odboru převzal roudni WV ale tvrdil že tato částka mu matičku Prahu Tměním svýmKdyž ho slýchal a viděl Ma- -

vystoupení této umělecké družiny
ký starosta Kr Vápeník il li I ' f I I r ! t é

byla nyní zesnulým mužem ode každého okoulilí n proto su dajídary ze pri ikiivc iiuunc puui nailscne rcjeriiy9
Tragická událost po plota -nu jeden rok jmklip í nesloužili vzdána v Oklahomi City jako dar vysvětlit! tak krásné návštěvy anemohl jsem se znavili pněnu z" II as Lidu v íednom

' í ve zpraví o zastřeleni Hoženy je to kus svědomí iláé divocha L„ HV(U (ffc („ "j'řcbavo prošitích listu Ou mu ve sku to 'nadšené přijetí jejich výkonft
Schucllerové adéluje Hft dále i Jin

v domobran déle než rok Hiido-- H

nutno jcvoliit 181)7 či sturSí až

1H!2 tu pokud tito dle poslední
nad Kvými zločiny A jirávé Ma- -

lMij („i„ii vvsiimuiící notečnosti dal více Jienčz ale část (dckoliv vystoupí"
u i 11 lil I ' I M fdřichova Hradce i V pondélí dne těchto pry Iška zase navrátil Chicagský Hlasatel přinesl ve- -daří jsou vracnyiii Klínem v nm- -

()( j„étiefň P( 'hndských dndákfi"
nlntné klasifikace uznáni za íí března konal e zde plen 0 ježto byla to půjčku Soudce Ha- - VlIIIStVO I vvkloiioílii v iiiihÍ osiiiIí iií rif i

iee jioch valný rtsudek o obou hu
O JJ jehož aúčasttnly h mimo jischopné ve zbrani a pokud jitdi bnících této společnosti rm Jrasa prohlásil po výslechu svéď Na českém jihu kde nás oddě- - ftvrfé byla nívšléva Kabaretní- -

né i sestry Poženu a Julie Kchueldomol ranečků sižba nepřevySu Snáblovi a Ondřeji Iudvíkovl zklí že niftže mít ISka pravdu co lují Němci nalézáme Šumavu n „ uměleckého večírku uspořádá-Kavn- o

Aiima jest srbské označení Létni touže v Dělnickém Ámeríe- -
erovy dcery wistra obuvnického )omažlie a prozradil že prvn$je fi 'riřsíďi iíotiží rovtiéž 1 rok

~ Dornobrnnei ročníku 18!)7 ft jmenovaný je netoliko znamení- -ve včku 21 a 23 let líavily ne

velíce dobře což nelibé nesl je

e týíe tvrzení že mu Kozlovský
onu částku dal jako dar ve pro-špée- h

Imtu než chybu ne stala se

ifrany láky tím že Kozlovukému

lesa a v češtině neříkáme ravný ym Sokob v středu večer velí-nýbr- ž

rovný V Ccchádi máni"
fl( („j (l „j()Zj z krajanfi byli tým a na slovo vzatým hudební--

jich trye jenž jest aice ženaf nýbrž i hudebnímjiohoří Drdy nrbsky se říka brdu přtomní fo úspěch
nle rozveden mél za ženu neutru kladatelcm na ktcréiio jeho uěUloráui českém hajeslovi byl '' v pětně nevšidnílio rázu a iicii

cš bolicm stád v Hercegovině lúclmjíeí potlesk zněl při každémmatky zmínřnýeh nester ft ehtél ni Vítězslav Novák je hrdým

dal akcie od tiskového družstva a

tím již jest dokázáno že se jed-

nalo o půjčku a tudíž Houdci neiiciníti známost a utarSÍ Tulií al trůní hora VeleŠ Nasi'picdkov: jednotlivém čísle" — Iíst tento 'a ii Ludvík je výtečným houslí

starší kteří jsou podle jdatní
k vojenské službí ve

zbrani schopní pokládají ne za

odvedené a budou převedeni po-

dle svého stáří vojenskými úřady
do zálohy Ostatní příslušnicí
téchto ročníku pokládají se za ne-

odvedené Ministerstvu Národní

obrany přísluší právo příslušníky
ročníku ]8!)7 a 1892 kteří jmou

rodíce ku sňatku nesvftlilí Pn lochovávalí v moliy Iťích v Dal-LVf- tí ímenovité vcseloliru J Pro- - stou který sklízel jiřed fasem zna-

čné vavříny v Hušku Oba jsou
zbývá nic jiného než aby se řídil
znáním zákona a vynesl rozsudek

lénu Sla obé" dívčata domů do mácii jsou moiíili téhož původu k "('kvapená" která jako
provázena jich tetou paní Valilo- - V nás bylo co ves — to rod i dne f tlV()iimim iva „r(veiV'iiA a- - isolventy Pražské konservatořev neproNpčeh Išky Kozsiidck zní
vou a jejím nynem Na cent- -

po to vošem již není pravdu za to u h
hi(n fia(i„é „{šc o icdnotlína zaplacení částky W%M v

tkali ponocného který je tmozor- - Jihosiovanu se iiomiui n umio yn i ví ch dalších Č s ech zv ástě nakčemž jsou zahrnuty úroky Není
fíoval že kolem dornu jejích ob- - řízením sldedáváme Osadu Njjmfo zda-l- í se Iška z tohoto roz o produkcích obou chodských hu

debníki O vystoujicní této družílází Penehek NevSímaje si to- - Kuš obývají Njcušané Pcřkovísudku neodvolá
Pcrkoviéové atd

odvedení ale dosud řádný vojen-

ský výcvik nemají i když se roč-nik- y

38íř7 ož 18í2 povolávat ne-

budou podrobit i vojenskému vý-

cviku v dobč nepřevyšující 12 tý
dnu

ny rm rozloučenou píše jmenovaný
list: "Každé rozloučení jest neNa severu si všimněme Némcd

hoto npozornéní ubírali v5í

chfii dále a když přišlí k domu

přistoupil k ním Pesehek který
byl ukryt za rohem a z beztiro

kteří zahladili nejvíc slovanský!

kde iatřílí k tiejnadanějším adep-

tům hudebního uměni Vtjná na-

dšeně vyslovil se také o OHtaufnfk

členech společnosti kteří dohro-

mady tvoří skvělou umáleckou

družinu jež je s to připravit! po-

žitek na který se tak snadno ne-

zapomíná
'A předcházejícího je vidno U

osady které navít íveny budou

touto znamenitou družinou umři-c- fi

mohou téšítí na něco kn-té- ně

pěkného a soudíme že Chod- -

STOPY SLOVANSTVA

VyženeJi osud človéka do své kmenu Kvutý Vojtěch byl abít
Nfřední blízkostí střelil po Julií
zasáld iSk místo ní poženu kte

Praha cldoradem kabaretů —
Vynálezce pozoruhodného čerpadla vody
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a na mésfskou afrážnieí dopraví
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a jeden ¥ "Ornnd Melu" Jwtt
H tyV 0vn nejsou joslclní ('Uh
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