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i větší "invalidé"' cč zamhou-

řilo se oko svedlo se to na příli4
přejícího sládka u nu takovýto

pítelstva a bude proto obecní dávMtfclí Vytálil lirowníii}' a vystři PRÝ SEBEVRAŽDOU
ku z nájemného podle této novélil dvakráte do vdiadiii a po třetí zorováků "---

jak jim Tíkal nebož
liamířd na KrokeňV a Mtřelil l'ro úpravy a za ostatních již dříve vy tík profesor Hron — zakrúovalfíímsítý denník (íiornale iv

hlášených pravidel v 1'raze od 1

ní a známi v Americe

ČeHkoslovcrmkil republika nn-Jd- o

v Némecku přátelokóho iou- -

nrdíl - Kerlíiiský " Voruiierts"
píše ovýslcdku voleb v Českoslo-

venské republice H pojednává při

píše o výsledku voleb v fVskoslo

Německem a ( 'eskoHlovenskoil re

publikou: "Německo musí velmi

pozorné sledovali vývoj pomérú v

sousedním stálé 1'řes Miiahu fran

při soustavném pěstování citů pro'ojiolo dostal od svého tcrslského
ledna I r vybírána Městská rada

jektil projel Krokcsovj Mideeui

tak?e Krokeí lyl ihned mrtev

Nadporiiéík Nteppnii dyl
'
éelní

uyiiasfn neimvideiiyeh llabsburzpravodaje pozoruhodnou histor
vyhlašujíc novou úpravu dávky ku ve které se vypráví že bývalý i:

VM Jak zmírnily i majáles třeba
ve 1'ormé pozdějších červnových

etvein ílmed Zatérii a z nařívení nájemného upozorňuje že sazba
rakouský císař 1'YantíSek dosel'

ídircMiílio Mondu i íčairkélio do obecní dávky z nájemného při m
koncil bcvraždou oběsiv se - vvicin siuucnisKycii viasitiě rxi- -

čním nájemném od L'00 K do L':!00praven do vazliy (itmImíIio mouiIii v
sjovuly nadále až koneéně' zapakor nebyla touto úpravou nijak

Zpravodaj vypráví o úžasnýel
iidálosfech v posledních dnech ži dly i nu venkovských eymnusií-- heouzskýeli polílíkíl ličinití v Čes-

koslovenska jakousi hradbu protií kde koiiservativnost Mlarostiidentvolu Mlarélio císaře n udává jako

I'rze Mrtvola zhhí i'í'Ií'i''Iio huď
MJIldlič pílváiiíi

ŽhíhlVi Die A rluluia l0
leia Iiod tioenf vypukl nlieú v

Německu není třeba aby Němec
skýeh zvyklostí byla' houževnatěj

dotčena a že tudíž není důvodu

aby nové úpravy dávky z nájem
něho použito bylo k jakýmkoli
změnám v nájemném jež nepřesa

iramen svých informací odhalení í

t A

ší nezlí v Praze kde mysl mladíčeskoslovenského tisku í)le toho
ko ku Mvému sousedu bylo nedú

véřivo Československo bude mhtodole domkářkv Kranl IXoul- - stvélio akademika ho příliš rozto vyprávění
'

arcikiiěžna Zita
hovalo doposud roční vvsi 'JlitX)víiěi Némecku I nadále ehovatl

r pty lovala Může se říci že stu

výlet vzpomíná valo se dlouho

Tyto celodenní výlety pozdčji
byly přeměněny v pohubnul a

vsak i ty zašly počátkem' let
Škodu!

Vzpomínající} ihn na staro-

slavné majáles udušené tíhou Kta

rorakouského systému Školského-nemůžem- e

nežli truchlivé si

nou ti se slovy staré stu-

dentské písně i "l'bí Mínit iií aute
nos! " Svět podléhá proměnám
a tudíž í svět studentský Mývalo

jinak dnes zase jinak jen ta bí-

da zůstala a marné toužíme že by
v životkě studentském měly kvési
růže Novodobá mládež vedenu je
více duchem nuifcrúdním a prak-tický-

studentstvo méně ídcálné
založené mnoho péée věnuje spoř-
ili a skaut ismu čí "junáci ví"
hledě ani k různým zábavkám

soukromým éastu pochybného
rázu dest otázka: neiuidchla

ztrpčovala hluboce poslední dny
kove ve Hlapskii n Tdiora V ma

Jč clivílí Mtrávil olieA Mlodolu m korunpratelskv netior t esi jsou za
rý student pražský vůbec neznalživotu 'stařičkého mocnáře vyly- -

prvé chytří politikové a nedají miVMeaí í liímpodártkým íéchto radostí novější htudent -kajíc mu do obličeje u přifoiirno- -

využít kovali pro eizí zájmy a paknářadím iiáéíním elil'vy a dril ovsem vysokoškolský --- znal mastí jínyeh že v okamžiku lilou pn
žije v jejicii statě Kiina nemccKa jales jen zt! hlabélio odlesku htll-

iiietišína Mimo to úzký zeměpisný

lieží tam hf liaeiá(ejí'd Skoda činí

'1'U00 K jent kryta pojí4lením
(IOíH) K V několika laínuláeli u

dentskýeh slavností žofínských

stí přijal za svou osudnou vée Né

morka a že tím způsobem podko-

pal dynastií Habsburků a přivo lczi přede mnou jubilejní pa
a hospodářský styk obou zemí vy-

žaduje rozumné spolupráce obou

Neco o poéaní v Čechách - Ca

sopís Crskosloycmdíá Republika
píše dne J května j — 'A aprílové
dosti rozmarné povétrností přešlí
jsme do máje Studená povahu po
sledních dmi sváděla mnohé k do

mnéní že tak zvaní "ledoví mu

ží" analogicky s přcdéxsnou teplo
tou zahájili trochu dříve neblahý
svůj vliv tni přírodu í náladu élo- -

mátník gymnasia jičínského— (vdil zkázu říše Kříse bylo dosaženo
í

vypuknutí požáru u Jíouhkové

vyileld 'oheň ze htodoly rolníka
Karla líoikovee a4 TiO krokfi od

H17 nejstaršího snad v Cecháchři poslední iiávšlěvé: německého
o našem "akademickém" Zdeísaře ve Vídní kdy uprostřed

národů Československá republí
lui v níž Žití budou všechny ná

rodností Mvobodně která stane se

zároveň MÍdlem republikánské
Ivorní hostiny korunní princezna

nďila prvelio požáru vzdálené I

tato Modola mc víeoií moIóiiÍ
něk (iepnř kdysi vrchní finanční
radi v Jirné u syn proslulého 1'ílo- -jak bývalá rísařovna Zíta byla

vobody a Mocalistíekébo pokroMtrojí a ná''iníui lilda popelem ojfi vzpomíná v něm na tytotehdy titulována vytáhla revolvééenstvii V klímatech jjchž se tý íté vhodná doba nby na shuíku najde v Německu přátelského zbytky jičínskýVh majalrM z poloče 'Ah se jako by to byly ještě
souseda ' '

Skoda tmí 'jnumí K Horlíovec ji

kryi pií4leíiím na '"t"0 K ('Hni

ctv z Kamle-rk- které m donta
vice let šedesátých minulého sto- -

síícli vzkříšeny byly zase htaro-Mlavn- é

majáles tžk svěží krásnél#zvuky 'iié bouře jarní která
etí tudíž v dolní před padesátí ePro ZHveánní povinné Žeátíny l poetM-ké- Oslava "1 máje" má

l
Vty v dobó táborů kdy vlastencm německých itředních ékolkh

dne 1H ( m táhla od severozápa
ihf přes Cechy Tehdy byl í okres
lounský Mtížen krupobitím poško-

zeny řepky vojtéšky zvlááf v o- -

ký rueli neobešel bez jistého
ovšem prapodivné osudy Ze

oslavy vyrostla čaM-- muíílomoiieký list "Dflltwhe
Zeíturi}(" uveřejňuje provolání mina mauífcslaee dělnická z

romantismu í rozbředlá xentímeu-řalít- y

n kdy "vlnu národního na
(bíí-n- í vysoko x vzdýmala" jak

kolí lii'iifiU: H Dobroméříe JakoSpolku německých Mlavistú v
prvního máj" po převratu stal se

ver a vypálila přímo na německé

ho císaře Kule nezasáhla cíl jak
se vypráví ide kaíser okamžité

vystřelil zpět a lehce zranil priu
ecznri a hned na to bylo vydáno
oznámení ' následujícího znění:

"dejí eísařská a královnká výsost
areíknéžna jest índísponována a

bude nuecna zůstalí ve Mvýeli po-

kojích o nějakou dobu"
Tato příhoda pokračuje zpra-voda- j

Mtala m východiskem zuří-

vá kampané v panKeriuaiiském ti-

sku proti rodu z Bourbonu Parmy
k němuž princezna Zíta patří Od

fVskosdov 10'publíee" v tiémž do jinde j zde byla způsobena značná

Škoda na ovocném Mfromoví a roz
konečné Mvátek republikánský nHun Iráse zni Takovýto výlt u- -

poruéiií ni zavedení éátíny jako tudíž eebiiňroduí Kdož ví zdíiž
tříštěno mnoho okenních fabul vpo vinného předmět fi na všcb Mpořád-í- u býval někdy kolem mv

Aloísa patronu Mtudenřů ačkoliv
iV v takovém

'

hVátečuím víru

iřo na p'táríié zjílílo žliáée V

iholié Antonína )oiďka rozvede

jiélo maižela Franfííky ííoulko
vé pohlížené oliiém který m ní

Žije V řiepiáteMví V podvřén
fioziru spatřen lv í 'Jďl k rok m

H pid Mvédky vyhrožoval jízaíí
tím a vypálením l'o vypuknuti

požáru ra((en lyl aí 'im krokfi

od lioříelio Mtav'ií kterak zá

Iilou pozoroval jitk e ih ft ííří

Když y nenadání oloven jí

Kifm
oíiéaiM-f- ulekl n uifhl

Mfiiítiií Wen a ivéznén i o krev

udováeli Včera náM po elibnlnéstředních řkoláeh a praví Že ne

jesuité iiťéílí' jičínským Mfudensdílí Mtanovísko aby řeétína z gy iioej překvapil velmi krásný lu

neéní den jenž by by] ještř krás Inm - patronku Jíyla to mv Iřo- -mnasii byla odstraněna "Kdyby 1
čeština měla býlí obligátní m fiy- -

Halíe jak lo dokazuje baroková
socha % roku ]7M poMtavená v 'n- -

11 t f i i t '
iniuMÍÍeh ledy tif xe ak Mln v

néjší kdyby nfbyl provázen u

větrnou Avšak í fak jsime

spokojení a přáli byehom mí jn
povétrnoht takovou která fcklízní

luhu bumanístíekém s pří-devíí-

"majáles" ueutonnly!

Nová ékála ve vyááích kruzích

Madam A jak vysoké Mluvné

očekáváte? i

Nová fclužka To přijde na 'to
za dvet týdn4 budu mluvit m
budu ehtít a kde budu ehtít — za

Ukťt týdtié t vidím tA " vidím

t'Vťkni o tom mi fclova

ledy Komenský J" Není to prvý
hyin by řřjpíziívíjíí Takové ntiéfnoeký lil ktí-r- volá po po

té rhvbV rÍMař hantíšek Josef

jnž jevil známky rapidního sta-

řeckého úpadku poéal býtí poma-

teným na duchu m nakolik tý
doř poAifí 4nn 'i) listopadu
Vm V V)m do!edie UřPiký

uvinut ífyrnnasijn) m napistou
"Hanefa ÍUihuííh (Um nemínaríí
4U'íncnhÍH pttlruitd" VyábMc z rá-

na před 7 ftady kIicImi-11-

úwimhMhi v ymnum mu-yil- j

fcf fak ve éi}ítitpu nu námé

ím sklizni hy neuspokojovalavinném vyučovaní ('ckimA na tf
jedrofJívH nýbrž viíeeky občanyí"JU4" — pro rxdní hýřily vUítaW-- VI noliltrát Mk!í

ftlMt r Tlfi' Vtftt lt(w v rttieh ljfeek fífrt riu Kjuibliky

S
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