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Před éaseni slíbil jsem
že ři prvé vhodné příležitosti na

pííi 7 našeho tnéstn dopis do[zvonu pťoniliivílii ku uhromiJídi'- -

"Pokroku" n tak tedy nyní jsem

M ll A Jdykeill He liltlžeitt ne-

projeví kilyf jiiyketit si ženy ri-

skni lieví - Mluikcxpeiite

Ženská povésl je pel tlil té liej

ňib-js- í kvélinř'1 jediné dotknut! n

tut vždy zlrnt! no její míbmlný
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jej! povést— Hoclibnrti
„4 „4 4

Horliví čtinilřka petroít
— Clélii (lořitdiltclko

"Žetiské Hlídky" 11 víicbnl řie-nář- i

tohoto listu! Hyltt jxem po
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Miiíne h Zn pl'eíib'iilii Hpoje
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intf a zňrovcň lo znncl veřejné
mínění iimeríekého lidu — mi
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nfyky ne hIiiiiioii ivp pnnís

stulí nejuprímiiéjSíin iř!t clem tul
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(iřáiiím aby e alespoň ples

tuto žíinu 11 nás tidižcl Nuže

inélj jsme zde vskutku péknou zá-
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Vodi friincouzHkélio Jc jen pf-e-
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uliílo L 10 ti fl ti ní vnu
Itékuji vám zii pozoniOMt jakou

meniila prvých iiékoliku dum v

(!evelandn které a paní Káro-líno- u

Rychlíkovou v éele položi

ly základ lediiofé peských Dam

jsl niA vřiioviibi n riroveú vtnn

dávám vfdét že jseni ne fiřtslnp

t zdravá tlomfi navrátila — Tin
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f I Friincíe poukňziilí Pii body
vhodné ii íkodlívé ve Miilouvé

Dile prý níiin divú volbu Miiiu

Miiíne chvnliioii reiikcí — Mftže
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eházejí sí prohlédnout! tak mnoho

zajímavých vécí které Červený
Kříž siále docházejí
"Sloní mlňdé" u jeho kiimarůdl

jsou ruéní prací žactva snad nej
zajíinavéjsí Akoly v Praze Jlriiéky
na my jsou výborné zhotoveny a
pékné vykiásleny Trpélívoii snu

hon ředitele JJakule tyto znclvo-řen- é

ti zmrzačené ilélí byly vyn

ceny jak se samy živiti
Tím že jim byl zaopatřen pfU

méřený a vhodný zpfiaoh výdélku

jejíeh životy byly rozradostněny
jejich Kiovjdc a ilufic nabyly novo"

a Icpíí MtaTitee a tiftdéje čímž byli
s(uiseni od záliuby n zkázy Tytu
zázračné hračky budou vystaveny
ve velké ikole kde "Omladinu"
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"NASE OSVOBOZENI"

Cena brož &0c postou COc

K (líhou sliineétiífio jasu a ra

dosttiého vzruáení možno nazvu

ti plným právem pi V V KreJ
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ztitmý literární kritik essayístu
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kc o bytí i nebytí českého národa
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sotva odvážili e anítí miíí hiulí-te)- é
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kdy? ziikliilalelkn ulioni pí ll
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Vi n livl peneltý' dir i rnímo fo
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Vríínv1 uhoř íívfzdicí noIo před-nedf- i

hl M Muclilerovfl Nit lo

objevili c ehoviinei flulny n HU

rolčíiiee NřžnA n rde?nií přioč
riont iiflSím uHtnvfím hvl zlntým
liřehetři pi'0(řriimu ftřfmtní In

riiyíIenk1 (Mílu ne nejvčlíí (ozor
poulí n doíln plného fieenční 'Jh
lrcM čÍnIo svříeno lyo odhor

fi riie pf 1'Vfinf Kll'""f'ové kfe

rí v inÍHfciiém (irovedení znízor-níl- n

vznik h vzrfml J (' ) h řlen-korn- í

doni !erln 'JmmwUíi fiín

10 HlnvfiOHt zikončeioi ly) mtu

leliným ohrazem za zvuku hymtiv

"Jffj HIovhii'!" Polom ruiHffllíi

vol ii A zílv

ádkyjři v jejíchž éele krňéely

Mcfikyné které m před 20 roky
o založení zdejfííbo xboru přiéi-tiíl- y

Před pfilnocí byly podává-

ny zákusky a pak ae tanéílo až

do ranních hodin — Nu a nyní

jak ho proslýchá sbor "Hfiže Ví- -

Id' procentu jnku lédi lďil v

li ' i llíl' lll1 Úlilill

Mlldliý liflio HHinliá í) í t
"

?ilji h' hitl slili' - v ii I i '
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ii ! I li Klcří nj lulio ihIi(m'íhI(ii
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yl H'liiil ť'ii oloiiniílí prrc

ylHI' lil Ilji h IMMIKillOII jfíl' tl'11

sřr-n- imIhm'ími'I( (mIIiií) i

I liih' joii velicí' ni'HiTiiiji ni

hnijí lí tmít lo irlíi'n H[íhi' ní ii

ni iinijl li (iťirl-Mřii-
jí ní ziio

h vřru im'ilii )ť"'li klfíl jhoii ne

Vflll (lOll'Nll1lflll ÓlllO HJloKíi

I'II
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lion loijílí ziimtnňiif lli mvIio

vklínil ilrnf liy rnlí (inicoviili
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