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ota Moiitauii N'i brníku Nevada Mr Iluiřliex o kterém je ználi i odhyvati jnk nu to dnes je
Krvrrní Karolíny
Školské a ililnieki'

t leorgíi'

senátor chicagské "Tribuny obdržel ml

ř!í ilíje v či lí řadí Ninutnýi li pří New Ilampsliire New Jitscy tm Ž je pro ratifikaci smlouvy právního rádci ministerstvu v i -

pudu Ni w Mexieo New York Nnttli o lie národít n jistými reserva Mcistálid obil od pnivoviil by
I tra líeoige Kiiisenbergé lliko- -

Diikřita Ohio Pcnnsylvnnla tni prohlašuje že víří že zvolení lik bliiíeli infornuief 11 práci
ťclumei' do tolio kli-ríli-

pnlíti

senátor Jižní Karoliny
Právní áleitiisij ídil

nátor z Texasu

Mřenu národní komise kmui vclíhním 'shnili hoiitli (lakota senátora llnrilina 1I0 )i jvilin hv se
1'kílio úřadu nijakou clivlni iiiiih ' ni sin reorgiinisaee Nimeekii —WashiiKrinn West Vitifiuia Wis- - odpovědného úřadu v Zemi zuji

eoiisin a Wyoiiiinif celkem U'l stí Americe ticjvýhoilníjší a tandti N'i' li jinou tož itli-xpo- íi tu Náiiioíní víei v zul hv si na sta Kaiseiiberg se vyslovil
j" ri'kain'1'iu do iiolilickelio 11 státu '

demokratických pak li- - kí nejlepši jiotnír k nieinároilní rnst senátor Virginie "Nesnáze v Níllieekil liepoVstá- -

řadu Poštovní úi ad a ccsiy senátor va ji z neshod mezi jednotlivými
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z Kmlucky Máty ale z nepřátelství které
Cln-iál- í si lidí tnlílati nepřá Pravidla by pak obstaral sciiá- - jednotlivé státy projevují oproti i

I '

íinily to: Arkansas Arizona Mi kooperací Mr HuyhcH neiova
sourí Texas Ptali Oklahnma 11 žuji senátora Ibirdinpi za stou
Tcnnessee celkem 7 stálfi Ze p' nec diplomatické Školy Pornli
stálfi jež v této záležitosti ucjcd- - Johiisoiiovy Školy to která si

naly jsou dva republikánské — přimlouvá za to by Spojem' Stá
ťoniiectieiit a Vcrmont — 11 dva ty vůbec přestaly vénoviiti pozor-

triy jintí tolio doeílíí budeš li si tor ze Severní Karoliny ústřední vládí Je ti lili příklad
iťdiázrti o níjíiký Ci řad politi Porýní Uavorsko Manoversko 11Díim záatupců
kv

t t Vydání řídil by nikdo z Ten- - jiné stály které nevraží smid pro- -

ív i f I tvidemokratické — Floridu a Nortli nosf svou zálcžitostctit mezinárod liessee ll sone lile Kierc cntejl Kolice -

l'ro každílio ílovíka mílo by Zemědělské záležitosti nikdo ? initi ju Pcn'rální diktatuře aíarolina c státu jež ratifikaci ním a přidržely se programu
odepřely je jeden republikánský' vlastní íkoIuco n zdržování se ja

iCti útíidioii vídomí e na jed Jizni Karoliny loeíliti Mamy pro helii' vetší sumu- -

ní Mraiií má přátrly když dru Delawnrc — a 7 demokrati- - kíhoknliv Cičastfiiství nn snahách Nároky vzala by si na sturost správy A to je pravit to echo
mu dávají mu liilá poríťovati Abibamit chce komise docílili Její rlenovéckých a to Alabama Mississippi smiřujících k návratu míru n k

tleorgia South Carolina Mary- - zabezpečení celého uvila trvalýmsvým nepráďlst vírt Zahrfiuíciií 'záležitostí — Virgi jsou přesvcdéelii že stávající lie
-

nie pokoje zvlášté v Porýní a vlamí Vírginia n Lonisiana Jede základem spravcdlnosli pro víc
náet zvláštních sehňzí státliíidi chny národyVyslovil li se srtiátor Warren Mezistátní a zahraniční obchod Mavorsku budou vyléčeny sta- -

(i llarilínif ži Amerika nevstou zákonoiláren za uíelcm ratifikace Mr MukIich je stejní jak lín td ctjiicsscr nou li he provincie ty co do Cizemí

pila du velké svítové války dříveIr ti((okiznji Kdyhy inolil 11 svolali demokratiítí a Kí schůzí íng přcsvédíen že Amerika tnu- - ravní záležitosti —
y
Severní a hospodářskýeh pomírfi ticodvi- -

Mníl liv tuk 't ilúvno Kiímotní až teprve když porusma byla prá Karolina slýml Vířím že touha 1'avm'ikHrepiildikánstí guvernéři hdo ti-- v záležitosti této vykonat! dí
fciiiililikitií tliívitjí tnu k tomu va ariM-r- ká a pak h Amerika do íiníl více? (ihehodní loďstvo a rybářství po odiržcní se od Níinecka je vpráce která na ni připadne rov

I'xa ciiné značili přcháiiíiui Mimhoníž Musí vsak ří pří tom výhra
HARDINO A SVÉTOVÝ MÍR

války vstoupila by práva ta bá

jíla vyslovil jenom a vidi

kou pravdu
'

Vojenské záležitosti — Alabii- - hluku nadělánu bylo když dudilí pro Hcbu právo by jednatí

kdi jfikoii pfíli'žítoit

AuťTÍkii i klyly v ?íi' náro
lfi liylft ni inyllit ly v ní tm zň

Idadi' zíiVfixkii o ní tua

mu Mnichovu hřnel friiiieniisli' vvmohla tak aby její jednání nikdy
V nedávných dnech pronesl se „ v ufoni nebylo v rozuoru s 11 Námořní záležitosti — Trniir slauee M Dard který tam byl po- -

tiiivcifnír Cox vystoupil v mí ce slaň len nazak udí nrávii rž hvnátor Warren ÍJ líardíug řcí meríekou národní ctí llinktivu
ktertu stanovisko jaké zaujímá v k tomu mohla by nalezli v nej
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tiinutfi m ipolii'iiíi'i mílí iiiilyeli 'dneidi h velíce závažnou I ohlovnf úřadovny n cesty — lo rrancit přiznáno vcrsaillcskou
rcnnesHee niírovou smlouvou Havorská liobžalobou Před Širokou veřejno otazeci svclovcho míru objasnil vySSÍm tribunálu který rozhodoiAřttrf í i ktřffl nyní n lifpf-íkla-

JlOll WoilleíIlJOMÍ porílll hí O stí imerekoil problásil h rcii Veřejné budovy a pozemky dová sírami která je vc vflsinřdaleko více a iirPífpjl než jak tu yH by ve vSech otázkách práw
Plorida la bavorský nresident von Knhrproti — Ifuloi Hylo ly to jiro ní blikání Mdinalí do kampannílio ucmil v řcéi kterou prohlásil pře ]„'„} n který skládal bv se nej " 1

fondu k prrsídciifskýui volbám už devsím že příjími republikán- -

schoiníjKÍch mužfi z náwdů jež lí ny a přístavy — Severní Ka- - jakkoli přijali jej a úctou přeci!prosti' ticdfiřitojri'

Wiimi lioi vi'iíí jak 1II011I10 j

1' milliotift dollaru — Dovedl li skou presidentskou riommaei - budou míli v lize národň své rolími '
I Jen odepřeli míli s ním iakíknliv

obvíníní podobní vznést í bude Mnozí jeho stoupctwfi naléhali Uloupení Jest ve smíru fomlo Pravidla — Severní Karolína styky úřední Mohu říci že ne- -

íť' Ami-ťík- lii'l' vc vííl'' když Zaopatřováni proslředkfi — Ke- snáze v Pavorsku nívuu" iaku nemm aby před celou americkou Upolu se senátorem Ibtrdín ui

veřejnost předstoupil n mírovým nadšeným ctitelem n stoupencemvAiditií tmÍHtní hpoji tn-- í díívno jíž věrní Karolina snáze v Porýní mu ií svúi návod

nyid tia ním aby je na přísliiň
nérn místé i — dokázal

Praví a skuteřnf etitelé h'va

uíivffli — tinV hitnií tik dlou svým programem tak tiby veřej myšlének které praktický v líze v odporu proti centrální diktátu- -

Ji o poklid s(í k vcxlij ifdoHifiiiou ÍÍÍPRAVY K NÁRODNÍ DANI M''' ''Z p"ininuly ihned jm dosiiže- -host ta védíla co hy míla v při- - národu uplatňuje americký práv- -

kteří už dávno vy paiK-
- ž hy nyl zvolen od řepu-- 1 „í ráď-- e kterým vc skuteénoMi SVOBODOMYSLNÝCH úplného vývoje Nejvřtší „b'lio irsideita Ifosevelta jsou ji-

sté nyní přruvédíení že pÍHmena likanské administrace po dm t iení nikdo jiný než Mr Klíbu tíze díla Prusko Pruskému Slez- -hlovílí M! pro mírovou reholiici

jejíž 1'říjití 'un'-t-' )v ulevilo V h I) před jménem nyníjsílio řezná )'i'2l k oeekáváni Senfi [{oot Druhé výroíí volností čcskoslu- - jié přiznáno bude právo n

venské a (irohláření republiky Kí'b Německo odhodlá se k plcv''fřui fim'ťi'krmu lidit hwf úpl éckaner do ňřadu mÍHlopřesiden tor Ilardmg žádosti Ktoupeneri Celé jednání senátora Warrena
nyní

' orlstríiniiíut uwho jtlijioo ta Hpojeiijcb Ktátfi nezná merm jí svých vyhovil a jistí ani jediné- - m Jfardinga zdá se pak nyní skn lne 2H října JOliO bude dúsloi- - luseitfim víud" tam kde byst to
ho z nich nesklamal v napjatém heíníj nasvédéovati tomu že se vni" jínéjio než zaíátrroí físmenn

dvou slov a to — řabíná doktrí
ným dnem zahájení první Národ- - '' držící vc svých rukách právo
ní Danf Svobodomyslných Jako iniciativy a referenda přál Na

řinteriým odvoláním ruti(-(d- i vil

leřnyeh lřemen Amerííý lit

tiim Ak m jíefí liýtj kyt už flíív
jejich očekáváni Homto smíru alespoň přidržet!
Senitor Harding je předeváím ebce rad 11 pokynu mužů tak Jí před dvíma roky drahé naší sta- - základe neruské ústavy 'každí'na
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íio JJude ť'dy 'yn na uh) wjkioI ro to aby sc kongres rozhodl proUvédícných a moudrých jakími ré vlnili zkvetla volnost tak ny-(t- i který je v hranicích rcpuhlí- -
resolueí která by válku m Nímc :H0„ Uusíhes Ifoot a Taft Jisté ií íeskoamerickému hnutí svobo-M- ' musí zůstalí státem reniibli- -nni Imde-l- í elitítí pod thucuy

tími kl"tí imdil"
#

krm prohlásila za ukončenou Upat tié m nepochodí

v uia nul se preii tiedavnem

vyslovit! že je v takové náladé
ve které by ne nejradíjí objal í se

svým nejvítňím n nejúblivnéjsírri

domyslnímu má se dostat! volno- - kanskvm l'roto ani Manovchku
stí zlomením pout dosavadriíeh nebo Pavorsko iiemúž' se prollá- -Incd potom navázal by styky n

Kdyhy m Atrwríka víímilt mAm předními svétovýmí mocnostmi za ČTÉTE A UVAŽUJTE nedostateíiiýeli finančních hil h1'1 !í království nebo vévodství
tím iiíelem obv se zřídila svítovánepřítelem Naeield patrné ne Tolik krajanů po osadách ícs- - Némccko musí zůstali na základá

kde visíonářskýtn altruismem v sfioleénost pro konferencí na jed kých v Americe tvrdí o sobé "mlnuvy uzavřené ve VcrsníllcsCo by znamenalo vítízuťí demo- -

jelioŽ ílřjsledeíeji stávi se élovék
jhoii iiroti zpátečnictví a pro po- - republikou'

né straní n na druhé opét: tribu-

nál spravedlností Haagský tri- -
kratů a lintopadových

volbách krok a osvétu Tentokráte na- - Ucorganisaíní komise skládá na
fiřílíá hnlým nef aby bojoval
naklonén bývá míru bezo vžebo ví- - unál je dle ííardíugova přesvíď ► kythe se jím příležitost aby fo P' 'upcu vlády prúmyslníkíi

ícní sám o sobé fiaskem a to pro ďeden každý upřímný a pocti dokázali skutkem Ifehlem iesko- - pnivnikfj a dílmkú (Viné
tízství

# # to ponvadž nikdy nebyl opatřen vý obían americký ať už tuzemce amcríekýeli uvobodářfi budiž: Zl'"' komme té konají se sice v I'er- -
Demokrati každému soudnému uiKlusnou mocí proto přece řlj f0yCk pfivodu přístéhovalee dobré yWo a tolik co mohu! — "f' kus práce to

Vsak není pro jeho mťmA Phtíl kého míl hv u nvoí ííž muivwWti Jen trochu uvažujieimu clovcku Nikdo nechf řieíeká a nikdo ucelil' "(jhlavníjsi koná se v jednotlí- -

mijsf v nynéíží dobé případatí ja y jen aby právomoe jeho byla tí a md na chvílí uvažovali o na nedá nulit! ' yth státech - Příští generální
ko obžalovatiá strana v pftpadé rozšířena tak ahy v driHlwlwh hom co by znamenalo kdyby v Nucená obéf nemá ceny pro-D-chu- hude se konatj v řííiiii
porotním v ktré nejvítím dři- - tóno moni to na cem se usnese ymu vjj Jítopadových volbách

vynutit! a to po připadá í násilím vyhřátí mli — demokrřití Neníkazem ttrany žalující budou — á
lože není výrazem upřímného pře- - I'de to vs'ak trvalí celé mísfee

svídčení Naší sbéralclé nebu- - dokonce sn4d dél jak rok než
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