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národiin iVským necítili a k osu

dum jeho byli lhostejnými Ciák
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taháni" to jM lidí kteří proWh
li siec thiodio ikid ale neinobioi

se nikde ih bvtili poněad prak
liekílio vrdélAiil nemají Axtak i

ve starých vlastech se njnl mění
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mrslňin VSeibno nstěib'uj to
mu e "studovaného prolrtariá
til" hnile ubýviiti a Je ra to bude
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pravdou je h IMward tVíon
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proti ninop!Áě jako stál V fot

I!ll
Irčané e svém rápase prjoi

li velikou tvrdohlavost a Anirtie

né nn straně druhé dopustili se

eelé řady oinyl A tak pnstí1
stav který právem mono nzmiči

ti xn tieiidríiteluý Důležitost Ir-

ska pro řííi aniřliekoii neniúe

býtl podeeftovánn Irsko je při
poutáno k Anjrlii indiistriálidmi a

obchodními páskami silnějítínu
nežli jsou pásky politieké n spo
lečeiiské a každá i těelito zemí ti

trpí značnou Škodu dojdcli k

rozdělení Holustční velkého to-bot-

sporu je jeité v daleku fl

lze právem pochybovat! o tom h
MocSwiney svou sebcobetf luíté-n- í

otázky nějak urychlil ťhladnr

rozvahy je třeba na oliou stranách

a jenom chladnou rozvahou dá se

rozluštit i tento spor k uspokojení
obou strun

i i

h a naxtbujiel aby nájWd pro-

veden b im Poperinjíhe Pí (či
nou toho byla spojenecká vojen
ská konference jež konán bvln
v radnici v Nabit Onier"u které
me jinými súčiistnili se nnilieký
klál Jiří Aspiith p lierál Kirneh
tehdy velitel Hiiřliekýcb vojsk
král Albert jako vrchní velitel

bcljfiekýcb vujhk trenéra I doffre
a president Poincaré

Auclické IiIhvií vojenské úřa
výstrahou Národ československý
dosáhl Nvobody bez cizí pomoci

Vykoupil svoji samostatnost svou dovny v Mouteuilu nebyly nikdy
bombardovány ačkoliv Zeppcliuykrvi n přispčl k vítězství spojeneň

mno#e lepe nciui mno ioíi"
liv Americký pomocný výbor po

ticlrtívnl řeÍoiil svých ásob

vždy fádul aby poslány bjly k

tét povínnohti členk)iiě arnskélm

batalioiiu V době ústupu l'obi

ků od Kljeva většinu řlenek ž'

jeilootck Ividlly Velikovilli-k-

neboť studentky vrátily se ku

výni knihám Kdyl však nebez-M-c- l

broilo Varšavě vrátily se

sl udělil ky do rhraně Ueery nej

proiniiKMitucjšleli rodin polských

Idásily se k vojenské povinnosti

spolu se ženami selskými
Nadšení těchto sUteěiiých žen

vyvolalo ohlai ve všeeb živlech

polského obyvatelstvu A tento

živelní projev nacionalismu za-

chránil Polsko Ppřínuiý cit vla-

stenecký 'dá se žili V srdcích vše-

ho polského lidu plen všechnu ča-

sto pronášená hesla o ínleiniičio-lialism- n

Nele popími i fakt že

ruští komunisté měli v Polsku

čelné stoupence a okolnost tuto

byla příčinou že polská vojska

bojovala proti Kusům bez viď

ní ho nadšení Avšak nebepeří
jež hrozilo zemi způsobilo radi-

kální převrat v smýšlení Hilu Moc

mi vlnu nacionalismu přehnala se

po celé zemi m zatopil všechnu

hesla o iiitcriucioiiulisíuu Polské

Ženy nu vyvolání této vlny měly

značný podíl a proto Polsko zů-

stane jim na vždy vděčno

sti vidy se náležitě uplatní Kai-d-

kdo poměry pozorně sleduje

ve vřtov válce mnohem více

nežli kterýkoliv jiný tak poíetné
mulý národ Byli to výhradu nasi

a letadla druhu Hotha vrhaly vý-

bušné bomby na IlouloKiie neda-
leko se nalézající ťhantilly ne

bylo nikdy bombardováno pokud
irenerál Joffro měl tu svoj úřa- -

lidí' kteří vedli tento veliký od

boj jeni korunován byl tak kvč
iloVIIV ae lvlo enslo liniohiirdii

iy tu výsledkem Mra ve vlasti)

rn jistí k tomuto náhledu tlojde
IWličové kteří v synech svých
vyvolají zálibu pro řemeslo a po
skytnou jim příležitost aby získa-

li v něm iiáleitího výcviku vy-

konají pro budoucnost jejich nej-lepš- í

co vykonali mohou

To ovšem nemělo by hýli vyklá

úmyslu lko oob P"" l J

{5tt v n1Vcl ttUjrna anebo r dopni

" Dvě důležitá výročí

českého národa

Dvacátý osmý Mjnn )["

tfjíí vvročí v liWtorii českého

bylo v

Prvního vipomuruto
„Hnulých dnech a

dnech pMlUhtnenuto bude ve

lYvnl výročí jo ralmtne nobot

„amená vzpomínku nu den navo-hozen- i

úrodu československého z

rtaletvch Put a druhé vym-- í
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pHmínn-jMuutnrjS-
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dějin n4mlt našeho nestastmm
osudného 8

bitvu na Bílé llořc

listopadu roku IVO kteru známe-nal- a

konce české samostatnos

velké holesti již vyvolává

vzpomínka nu osmý listopad by

uražen událostmi vyvrcholivším

v obnovení samostatnost
česko-slovenskéh- o

národa dno 28 října

čí JnloHttnoHti

národa neustalo

klidných a normál
toru vW v

„ích poměrech avšak přece jenom

pozdraveno bylo všemi upřímnými

IcfckOtdovcnskýml dušemi t

Je Fv- -

mIv a vcbuni w nic jim lio nepo

niíiíe k lepšímu přižití národa ne

váno později Iteauvais nikdy ne

byl napadni okud měl tu hvo-j- e

úřadovny trcnerál Nivelle
měslo toto bvlo napadáno

vlastní přiffinřní mřla by ovládat Výcvik pro užitečný
životmysle viech pííslníníku národa

československého Iiilá Hora byla
vzduchoplavci německými dvakrádáno tuk že není třclm literního
te a třikráte za noc později zvlá

odčiněna Je nutno aby odéinřno
ště v době kdy první americká

bylo jeStž to co nazýváme dedie

vzdělání Naopak i pro řemeslo
jakéhokoliv druhu je třeba dobré-
ho školního vzdělání Toho rodi-

čové neměli by zapomínali Němě- -

ili vise nuleala se nn linii v Caiř
tvím Bílé Hory
To olíinřno bude jelinS uvédo tiflfny a vysocí anwričlí důstojnici

nalézali se v PeailVHis liejtřetržitě
Coilipíciftie bylo bombováno

li by dovolit! nb v hoch jejích o- -iiiéním si vlastní síly a vírou b
pouštěl Školu příliš záliv t'íin lepspolčenou usilovnou prací dají se

jednou v době kdy trcnerál Petainšího dostane se mu vzdělání škol- -

přckoniiti ty nejvážněji jřekáž
ky AI dojde národ českosloven ního tím lepším bude řemeslníkem

a tlin lepším bude obchodníkemsk' k přesvědčení že sum je

Včlíinf boehú za 'niisich dnu

se vadí abybyli "chytřejšími než-l- i

jejich otcové" Většina rodičů

si nepřeje' aby jejich dítky při-

jaly povolání otcovo poněvadž se

domýšlejí že by měli mít i něeo

lepého a mělo by se jim v životě

vést i lépe' ('asto výsledkem tako-

vé zlisjily bývá skutečnost že

dítkům nevede se tak dobře jal--

otci poněvadž odhodily příleži-

tost naučili se snadno nějakému
dobře sp vyplácejícímu íeniesHi

anebo profesi
V dřívějších dobách tomu tak

nebylo Syn pravidelně chápal ae

mel tu svoje úřadovny ale bylo
to následkem rychlého postupu
Němců ('impicirnc' bylo právě
vyklirováno Petaincm a jeho šlá-Ike-

kdy2 bombardování bylo
zahájeno

až provozovali bude řemeslo kvč
na vlastní pěst

tvůrcem svého budoucího Htéwtí a

blahobytu a že každý jedinec svou

Výcvik pro užitečný život připrací musí přispřti k uskutcénéuí
mžení vyžaduje jistých obětí jak

Přadovny armádních sborů a
společného cíle dobré bude v te
skoslovcusku a národ v klidu na struně rudičii tuk i hochu A

li vihf byly zřídka napaden v střivšak nic velkého ve svělě nedápokoji užívati bude ovoce velkých Inini anebo bombami na kťcrékose vykonali bez usilovné práceobětí přinesených ve válce avcio

dou že řiť' ranou na

zením je poněkud kalena neuspo

kojivými hospodářskými poměry

ú ivin noměrv nejdou ta
liv slraněv před začátkem rokubez náležitého přičiněni Lidé ktvé A na Ilílou Horu bude pak Vm Velící aiieričií důstojnípovolání otcova tak aby mohl rl dosili li neivětšdio úspěchu uvzpomínáno jako nřco co muselo

uv' ahv bvlo nutuo nad nimi
pokračovali v řemesle nu které považují se lilauiě zn zodpovědné

Saty dělají člověka

Mnozí lidý se domýšlejí z rče

ní "šaly děla jí Člověku" již ve

svělě neplatí A té příčiny Jsou

lhostejni k svému vzhledu a do-

mýšlejí se Že péče o zevnějšek je
iiččfm zeclu zbytečným ba pova-

žují ji zučtisto za marnivost ane-

bo dokonce I mifóukauost Kdy

by Člověk ve svém životě měl co

činili jenom h lidmi kleří jej zna-

jí a kleří seznámeni jnou s jeho
Životními poměry pak ovňetn ne

potřeboval by věuovali svému

zevnějšku tak velkou pozornost
ačkoliv by nikterak nepochybo
val kdyby tak činil Avšak clo

přijít aby národ vzpamatoval e čili se slále Nikdy ncpromeíknli
žádné příležitosti k získáni dalšího_- - Tirls kteří dovedou sou ZII poniseiií teto "tfíMitleimiliskécelá rodina byla pyšnou Ityl-l- i

otec koželuhem stal se koželuhem
z lhostejnosti a uvědom U sl ouro

dohody" poněvadž trvali na lompoučení Právě tuto lačnostshodují v nft-11- 1

diti pravodlivČ
iinin( vfl fcturé vlasti ntc možnosti společné svorné prá

také jeho syn a vnuk ftcnieslo zfi zdokonalení byla příčinou jejich
že střelba musí býtl řízena nn
iníslu stralejřické důležitosti jako

cc
Kna io nám mnohem crnřj stávalo v rodině a rodina dobrého

Úspěchu Kdo vstupuje „ pniktl
byly silniční křlžovalkv a železckcho životu h myšlenkou získaliřemesla si vážící pravidelně žilo

spokojeně a v blahobytu PozdějiZápaa Inka za svobodu
nežli je tpravedlivo Jsou tu wee

Míny ale je tu také mnoho

inmiHtill bvchom hc Sietoliko

liiční spojky bez ohledu liu tomnoho přj náiiuizo co iiejmenší
bývá pravidelně zkluiiián Každý

nulezajl-l- i se tu úřadovny některésystém tento se zmínil a hoši byl
TrAoricktf skon Tcrrence Mac

omylu alo i ncHpravťdlnoHti kdy fispech je nutno vykoupit! úh
německé jednotky Tuto odhalen
jsou znjisté velmi ziijíniaváSwincyc starosty inžsta ICorku

dáváni do učení k mistrům avšak
i v takových případech každý
mladík byl ]ňkladn5 do všech

lovnou pracíbychom na áklalé zprav KHn-hiíl- ů

soudili žo celý národ pro který vyhladoví! ae ve vřzení aby

záhad určitého řemesla náležití Polské Amazonkypádl brubřnm matenaimmu
lenSích vznSt(i zasvěcován tak že stul se ve svéiu

dal na jevo avflj odpor k 'Anglii

přispčl více než cokoliv jiného or!

atentátu v Phoenix parku k zvý oboru odborníkem Benjamin

Král Alfons v úloze

posla míru

Konečné se připouští skuteí

To byebotti nwhá-pal- povúlePne

ftíflinÍiolrříti inkí pro Srní záimu o stvkv niei Ifskew Frankliii ve svých vzpomínkách

O polských ženách je vSeobce
níi známo Že jsoii národní} velice
uvědomělé ii jfp jHou ochotny pro

vypravuje juk jeho otce vodil jejtívá nvní proži

vlv ftnoienř Státy po válce za o
a Anglií Mélo-l- i takový cíl samo

trýznění tohoto irského patriota noa! že
Španělský král Alfons

Opak cíle bylo plně dosazeno Jfiiiiicly byl v Pnííi v lélě roku
rod přinesli ty nejvetší obílí

V polské historii vypravuje se opohození z anKli-kél- jařma a P'
Vns kdy "velká Merta "bombiirtom jcdnal-l- i dobře starosta Cor

i dílny do dílny aby viděl lidi v

prácí a mohl si vybrali zinnčsluá

ní které by se mu zamlouvalo

Americký život pohybuje kc

tak rychle že průměrný hoch za

nnkolika ženách kleté milovilvráJce občanské Ha liOKpoaarHKH

nituacf Hpojených Států byla po
svoji vlast tak že pro ieil hlnlm

""valu kupilol ve vzdáleiMwti
MMiiidcsáil péti mil v důsledku

ku anebo nikoliv mohou w nanic

dy rozcházet i avfiak nadšený ten

to bojovník za svobodu Irska by
♦íMito velkých víiilcaen mnoíinm

obětovaly všWhíio 'A té příčiny
zakládání ženskýcl! hiilalionň pro

pullikiice knihy majora Neuniaii

vek jedná stálo h lidmi kleří ne

jsou n jeho ži volem a charakterem
dohře seznámeni a proto musí mu

záleželi nu lom aby učinil na ně

dobrý ďjrin
Dobrý vzhled člověka je kapl

lálem II náš oblek důležilou jeho
součástkou nt už jakkoliv různí
lidé lo ponižují Vyplácí c sluš-

ně se šatili Mnozf lidé fasto se

vysmívají péči jiných lidí o ze

vnějšek ' avšak Mimi f n kt' méně
známé lidí posuzují podle vzhhj
du Vzhled člověku je ohláškou
Podle něíio usuzujeme jtk Ne

člověku vede a jakou práci asi
koná Vkusný n dobře úšittý

není Žádnou známkou pfcliv
'a domýšlivosti ("'lověk slušně ó

íiieený je jcton Člověkem který
ví co je mu prospěšno Ví h
Spatný vhled bvl llV kflllllllill i

vrhuje dlouhá léla úřednická při
malé mzdě aby dostalo se mu do

jiorší a utrpení obyvatelstva ná

Medkem drahoty jeStS vétSÍ Stej

ni inw itl vyskytují ho dno i
pevné přesvědčen že finem tímto na vynikajícího německého letce

t i ' vulku s bolševiky iiinolio nepře
posuuKij o teto knize £ péraprospěje věci xvó vlasti

Podařilo se mu aspoň dokázat!
konalého výcviku pro určité řc

mcslo Každý z nich přeje si yí

skalí co nejvíce pij iiejincnší mož

ae(ucs wortiiiiH čelné francouz-
ské auloritv

kvapilo Polské Ženy tímto
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