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ťjak je naznačeno hořeji
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fvlášjnf služby k poděkování za
slední dva roky jako předseda ulicemi přeplněnými
hoto tělesa Ve všech těchto úřa- - davv lidu na železniční slmiicl kdoIlatiliiig mel mnolio nezdaru wV roee 1ss J)r llirdinjf War- -

ífestné přistání Poutníků Vedlleth Coolidge osvědčil se jako zvláštní vlaky je čekály Mylis clu živote které často zntlačilvHnuv otee přestěhoval se do

Warren G Harding

Senátor Warcn Cl Ilmliiijf
Mariou O který nominován hy

těchto oslav církevních oviein hu- -pracovník svědomitý a své věci řízeni rázně a nikde nebylo zmflt- -

jej zpět na jeho dráze PřekonáMar-io- O n krátce po é zakou
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záležitostech Nezanedbá val VŠak
republikány pro úřad presidentu

Siojcn Vili Mátil je vynikajícím
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dobu celé plavby Plavba sama ne
na! iočňtku vsetdiny práce od

práce wicčské ni po práci hlav sedá zemědělského senátního vý- -
konány Ncjtěžší jeho zápasy by!lem časopisu Ii republikánem tnk den za den vzpomínek kdy (minIii-chněů-

a žactvu byl by náležitétoru vykonal mnoho v zájmu farod JI roku jeho věku do IKI Odzvané " pru vnvěrné" třídy to jest byla příjemnou poněvadž velká

lod éasfo byla obklopena inlhoil
ního redaktora l'o všechna ta
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Zastává všeobecné zásady ii lni'

linuly Já k vysloveny hýly píed
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minulosti íivíak má své vlastii
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uspořádali lidové schůze v všech
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ších líčení známa Uattaliontolnto se osvědčil naležíte Je torepublikánské která pevné doufá V roce lxftl senátor Harding o- -

vatel tolmtu časopisu neměl prá-

vě ná rúíeh iistlámi Nedařilo se

inu t počátku valně iieboť bylo
nutno zápasili se značuvm dla--
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Hhromá£lénf taková mají býti

vynikajícími feéníky z

AiirIíc a Holandsko stojní) jako
re Spojenývh Států

utkáních jdio nranor ozdoben bylidge vykonal jako guvernérvítězství v podzimních volbách dcerou obchodníka v Mariou ny
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hodlání a ve vítězství své přičiň-l- i

vosi i Historie o tom jak překo-
nal vseehny překážky vykoupil

éiiiéníin zvedaje Ke (dl Kttipínku iiiii manželi v (diehodních 'a poli

tických tužbách Paní Ilardiiigová

dež které vysvětleny byly by ídc-ál- y

prvních osadníků Vystěhovánedospěle zlepšení odškoilúovaei- - to vojska pruví ěasopm dale velk stupínku a stáli touc dostat i

io dělnického zákona jakož za ké zástupy se dostuvily aby vidě ni těchto osadníku y Amrlií bylotés hto dnech mluvila o své spokoiikurcční list a vybudoval vliv-

ný casnpi byla by příliš dlouhá

se vS'hpí Narodil se na farmě své

lio děda kde tehdy otee jelm by
uskutečnění celé řady dělnici vu a ly stHtečué (Vehoslováky Všichni souěáatkou velkého linutí za vo- -upfáci ná úspěchu svého chotě n
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i i :i i'uItMIMM SIM Ml II 1 niMIU i

(írove Morrow okres Ohio dn a nikde nebylo známky amatér-

ství v jeich řadách Mylo to po- -
musí nyti iioluc vyživován a nále-

žitě ná doma pečo'áno aby jeho
energie vynalcavohti a pevného
rozhodnutí Činnost jeho jako guvernér! háeh který byl prvním branným2 listopadu 1Mi I'yl nejstaišim

prve co cizí vojsko projelo Vanetátu Massachusetts je plna pozo lojem za myšlenku Husitský ú'naliv provázeny byly úspěchem'z osmi dítek Je synem )r Cieorpí Ihics časopis Star je prosperuj í

ruhodných výkonů Coolidge zají ouvcreiu a proto příjezd eesko- -lako řečník ie llardinír klidný pan byl zápasem náboženskýmmi listem a není na prodej Má aT llnnlinjřii který v době

reiinvu narození prožíval strasti n
má m o "všechny fáso vztahů mezi slovenských vojínů vyvolal velkou u vky sociálními a stejně i Poutrfivsak iiíesvěilciijieí Senátor ma

nejvetií cirkulaci ze všech časo 11 'a ¥ 1 t i A tŤ 1 ll lf l

dciniciveni a zamcsinavaieii siej- - nozoriiosi vojan iioeimaovuii unidekvapiijící duchapřítomnost ne- -slasti venkovského lékaře Tehdy pisú v městech o "ÍOÍKMJ obvratc níky vedla k břehům Nového Hvl-t- a

touha kpo svobodě náboženskéni jako o všechny fásc živiůa ob cemi za zvuků tří kapel a M vlají(diyěejnon zásobit slov a ve svýchnebylo mlttnnobilů u jiných ry leh v středozápadě Chmiimh ten
čanského Kcpuhlikáni nominova- - címí prapory a neřadili ne'u nádra- - )ueh odporu proti útlaku jakéhovývodech nikdy neopouští zákoto vždy v minulosti nracoval v zá

v juni silnclio kandidáta pro zl tak piesnc a nez jakěnokolivny logiky Harding rád debatujilinu rozkvětu města a domácích

chlých dopravních prostředků a

cesty k nemocnému na dlouhé

vzdálenosti bylo nutno konali na

koni anebo povoze Lékařů byl

úřad místopresideiita pro který zmatku jak jen důkladní vycvj

koliv druhu vedl tyto Poutníky k
břehům Ameriky a duch feno měl

velký vliv na utváření e života
industrii jako dobry rádce Júlvž

o sporné otázce nvšiik nikdy
že je genetlemaneiii Jo řcní vojaei dovedou Na stanicimávšcchn potřebné kvalifikace

senátor Harding postavil časnpu byl krátký odpočinek Mnoho léto zemí Vedl původní aiuerj- -na zdravou základnu finanční náruživým čtenářem V jeho pěk
né residenci v Mariou možno kni

značný nedostatek n nebylo tak-

řka jediné noci aby nebylo nutno krajanů dostavilo sc na stanici aKanada obdivuje te čes- - ké kolonie do revoluční válkysoruanisovai vydavatelskou HPO- -
h vojáky novoťilo a sloužilo jim irotl Anglii a před nedávnem dohy spatřit! všude Je velkým' ctieejiost rozdělil dílc( mezi všech kotlov vojínůmkonafi po nesjízdných cestách

pouť k úlevě utrpení nemocných jako tlumočníci v hovoru h oby války světovételem Napoleonovým a se zálibou
ny sve zamestnanee a tito zamést vatclsf vempřečetl všechny knihy pojednává Poněvadž tuto Jáskit ku volvllardiii£ova rod i na byla kolo nanci a on časopis tento vlastní V Kcmeráda z'Laskavostí i ( Průvod československých vojíjící o tomto vojevůdci Hardingnlálního původu přišedši do Ame lo dnešního dne Veddar Crossing H C„ dostalo se lft „stp y prvním tak velkíméte knihy zábavné stejné nadšeněriky ze Skotska a usadivši se nej Senátor Harding je ňéasf níkrtn nam cisia casoisii v aneoiiver i

průvodem yc Vancouveru Pyla to
prve v Conneelietitii 'Později pak e e fa i V ve kíc i ) e1io nic i

Oaily jež olisaliuje po- - ()j((i„ř„ „dálost v historii toho
jako pouěiié Kád zvláště má Car
Ivle-- a a jiné spisovatele jého dru
hu -lodníků Od té doby kdy převzal droonoii zjiravu t příjezdu Juw to rilPht)1( Vojáci bvli vesměn do- -

asopis star Mariou vzrostlo
cesKosiovensuycn nnnnu ze Min-n- ' „„jformovaní H měli vzhledV Marion žijí manželé Harding- -

jiresídlila do Wyomintrského údo
'
lí v 1'cnnsylvimií kde někteří i

člciiíi rodiny bylí Indiány zavraz
děni Jiní ("lenové této rodiny bo

jovali v revoluční válce Warre

okresního sídla o 4000 obyvate re do tolioto mcsta na cestě do iiVoril vLJA uovi po domácku bez všelikých o- -le h na čilé prňmyslové niěsto vlasti z'-
-

nyio j) n nkll vxUu Mnttil
t t j t t "!0IKK) obyvatelích a Harding byl

kázalostí Ve Washingtoně nebylo
ovšem možno tak žiti avšak man

to velkolepé nezapomenuté ne kovníku Vuchlerlemi Vpví má
nova matka 1'hoehe l)ickersono

dé a útlaku přivezli do Nového
Svítá Poutníci zasluhuje si třístií
výroěí jejich přislání náležití

a důstojné vzpomínky Na
mnohé t těchto ideálů se zapomíná
a některé skupiny občanstva ame-ríckéh- o

již nejsou prodchnuty ta-

kovou láskou k ivobodé a tako-

vým odporem k iú laku svobod

jakýchkoliv jako byli první anie-ri- tí

osadnici Charakter á ideály
Poutníků měly velký vliv na směr
amerického života a vzpomínka
na jejich lásku k svobodě měla by
býti obnovena co nejsilněji aby
přislaly jisfé zjevy jež o této láv
cc k svobodí mnoho nesvédčí

jedním z hlavních činitelů v jeho
želé Ilardingovi dovedli se náleží

Klál jak píše vedle kanadského ZH M)0I 0inHVn ZHjímávoij kari-obéan- a

který pravil : ''Ještě ni- - íru H [riďl] (p0(hyh„é v posled- -

vá p(chácla ze htaré holandské
té vpravili 1 do nových poměré vrodiny a tak došlo v republikán- -

inimyslovém vývoji Podporoval
:e všech svých sil každý nový
lodnik ve svém městě a kupoval

aiiy v zívoie nevinci jsem icps I)í( Uuh vf(lf jwja lCŽ)jhlavním městě země

Jeho přátelé" praví že v nino

hých ohledech připomíná Wiilia

tyj) lulu a tu kázeň Mkdy jsem kdokoliv jinv" na světě Plukovník
neměl představy o tom co je to vyznamenán' bvJl řádv téměř všWh

lílee v těeliTo nových podnicích do

ském kaniljdátu president st ví I

sloučení krve vytrvalých Holan

ďaníi a otužilých Škotíi

Krajina kde IJardiutfovi bylí ti

sazeni byla většinou zalesněna

'! i 1 ýiri 1111 1 I " " "mezí své finanční schopnosti V cen we on ovncjssu mioooiiii io-in- 0

jeueů
l M III O li I "přítomné dobij je ředitelem banky

ma McKinleye Oba byli íkotske-h-

původu V řečnění pečlivých
iu ihkc jmi use p neiiipran lMi„vifiV Vnll ii ra

o členoiii ředitelských sboru néko- měli jenom chválu a obdiv yvft-hm- Uduhn důstojníkemika velkých podniků podrobnostech a faktu při jedná
ní se spornými stranami také po

Warrcnfiv děd vlastnil malý trakt

pozemku a nebyl na toni hóře ani
km tečeno jsme nrdi sioni e

počátkem války zastihl jej v Hus-eh- y

a všechna Čest naším "blani- -

k kde právě zahájil soukromý
Během minulých dvacíti jet byl

' lepe nežli jeho sousedé — Vsich semjtor Iíardmg třikráte v zámo dobáao značné McKínlcyovi Ve

svém státě těší se Jlardíng ziiaěnié
' tě w

cKym rynrum kipii svoji ouvh- -
Hvflj podnik továrnu na kožené
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