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Hvnje rajísté velice řiijímtivé

náhledy o těJně vyVImvS se sta-

noviska niiirukt'ljii demokrata

vybdiil v úhledně u Wusfnieemi

vyxdubcně Uníee "Americká

n t IiKt tkii h KokoUtvo" ktcrmi vy

dal v lYae Je to kniha vysoee

Kajímavá pro nňory AmcriěutiH

o tlHiM vcbově vi' vrtnhu k

noknWtví Mluví r ní také upřím-

ná láska k národu českosloven-

skému K nnUku připojen je ži-

votopis p Cížúv z kterého

dovídáme že narodil se dne 10

ledna roku 1H71Í v liíchmondti la
Hodíce jeho pocházeli z Plzeňska

Otee chudý obuvník vystěhoval
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lé U lítitiirt Nelit' i klelv nul V

i'imylu nitmi strávitl Niivilřva

jeho ttá pnlísibi
V prúvmlu líev V Cejiuirii

faráře rdejšílm řeskéhu phshy
terníhu kostela nnvStlvil mís v

těrbto dnech Hcv Kuviíř který

po delší dolin pfiHibil jako sekrt

lář Y M C A U cekosb)Vi'iiské

armády na Hibiři 1'otělila nás

tato návSiévíi ti zajímaly nás je
ho zkušeností ze Sibiře ti IlicliŽ

iiáni vypravoval Shledali jmne t
rozhovoru ním ?e byl dohrýtu

"strýěkem i Ameriky" českosl-

ovenským sibiřským vojákům
V pondělí tohoto týdne do zá
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Jan J Tichý poslední dobou usí-
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zuměHt nával se řemeslem lihiKtýí'

skýni V Omítce jak s námi sdě-

lil když si byl předplatné ziijtra-vi- l

zdržel se po několik dni Zá-

roveň vyjnóvčl jaký pokrok u

činilo město Winner jež nyní ří-

tit jře 2400 obyvatel a ještě
více by bylo za poslední rok vzro-

stlo nehýti té všeobecné lísně

Uývalýnt Omiižiinůin liritlříiit

daří se tam v holicské
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tialczcím liylii liž druhého tlu'
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píru UK) nkft htnrřlto tri bratry
a MCNtru

Cctiká otttla V Oni Neb
Ml I WfKmvruŇciia bylu v tfelito dueeh zprá
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Jiří volebním osudí l'o nhjiil
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ných časujiisů která skončila ve
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zvolen y úterních volbách novu ÚMRTÍ KRAJANKY(!apka ml„ vylal jiikladcnj fírroy

íláž demokratická není h to ji
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tnformařní piíruřkou pro Amen ho krajana p Filipu Kriiinla byďm k velkí rcpublíkánuké' lavíné
čany a užitefnytu vodítkem zvla há lhůty presidenta Clevclandii n

mimo to lid védél z historie že to dlícího v éísle 17K jižní Palná- -a xvédéí že český tento koníren
nik téňí ae plné dúvíře svých vo
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iééí pohrohtiíkH Ji Vv Jandy jioschoiitiit zápolili s každým profjíianéní a hoKpodAřaká fcíla éexko
hřbeny v pátek minulého týdne6978 lidí usmrceno hlctiicm n uvésli poměry v zemi vfoveimk! Ameriky a materiál po
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klid v mijsáei lidu důsledek to

ticHchpiiosf í vlády presidenta
Wilsotia a protož i výsledek vol

by byl jiko sesunuli laviny ve

lirospícb ftrntiy republik A uskí
V této kampiini hnil jcm ži

vřjSího joilííu nežli v dřívějsícli
president xkých volháeh p'!o j
ko reiibJíkAii ii jnkn oběmi ma-

jící velikého zájmu v úspěchu i

zdaru tífo mocné zemí Milcdal
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COVlilí pro vSeohectiý zájem n nice

Jíro změiiM íidminislraec naíí vlá

dy tak n bychom co nejdříve sc
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měrům

Po pn-liož't-
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s1é tendence a prutu že jsme vi
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Holandsko může se

rekonstrukce za vlády demokra
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've WiHhínírtoné V roc 1019 cel
ketn 6078 oaoh bylo usmrceno n
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skou y zájmu všeobecného dohra
n nedali jsme se ani vyhrůžkami
zimlepeneíi cesty mtíí ueliýlíti
Ohromná řfsiim Jibisfi vržených

NEW HOME — zamření tnuli tíefv Sahruncc a kiVd ílyříeet St y základě odporučení předloženi'ského nit lodního výboru byl
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díHÍ a pod V ChíeHiru detdtí senátoru Mědili Mcí pro senátora WaiTcn íl llardíiiffii tiinhii Ailvertisem-i- t 13 třkonstituce líude-I- Í toto odporu
ěetií přijalo Holandsko bude mííkoxlovenwkídi butik je mm jenž odbor tento řídil

žVíczníéfiích tiHmrccno bylo v roce
minulém %%: 3:11018 bylo
porauíuo Míné cestujících na se

t listopadu dokiizitje že nás
NA FEODEJ-illn- ri Ti mWh u Uim- -

ti příležitost změnili formu vládysmr byl dobře volen a v zájmuToto mě postavení v kampaní
vyžadovalo 'vyseifííí nákíotmostpo bylo zabito na železnících veleny "a pro vseobciíiié dohn

ehti — lut 2'mHO — J7J-- jížiil 1

ulice bcíliii Musil 4V1 Vvtvr Trnut
nu fmitjíJjis TMI — Alv JTVie

Mfátíiícli O každí' z éeikoloveu
► keh bank je v knize této po
jednání obab u jíeí velíce zajímá
vý materiál

IcA by princezna Julíana jediné
dítko královny Vílemíny a princeliduslovanských ěasonísft a zda lí hvruce Jíjilíi nežli v kterémkoliv ro-

ce jiném o kteří tu jsou uríítí Henryho v budoucnosti dala žiZvolením aenálora Warren 0Jiříjmuly oziiAmky n podporovaly NABÍDKA — f etiko iriiiiižcln ne- -
" !'' 'Muhú automobilu vot hochu z manželství jež schvázáznamy jež jdou zpít do roku líardínjřa za presidenta Soustátírepublilííííjskí kandidáty u mimivlakem í'et'' Marooef tp dráhy tw leno by bylo (iiirlauientem PrinJHW Loňskího roku takových Jí Amerického nent vs- - uvedeno na

úňlcko Towu oř Lak u Chíeaifa
to vyšetřit nynější nesjokoje
nost a neklid cjojzyín'eh sku- -

oifttfi n mi mu Jedí ii A se tfeml dítkioní
— iiejsturít 4 roky iicjiiilniUÍ s inf-f'-

~ iitiývAm stiivetií a s večerů A

nocí zmocňuji! p mne vwlky ni rneh
tka fívelt ní lnul' sřfifivňlt

cezna je nyní 11 roku stará Komidí bylo usmrceno 2Jm% a noraní- - pravou ceMu Vezme to delší do- -

inmreent bylí r tčehto dnech kra no 2fi'H Želipnííní úřednicí rra- - se navrhuje a by v budoucnosti vi if i hu uvéstí tcnlo národ tm aíabil- -w oy e iym možno z
jřir4 JíndíHi ftíndlář Zi roky tom případě že nebylo nebyla byvi u míní OHob bylo na zahilce ní podklad s dfislcrlku níarnokaří pro stranu republíkí trnkouhtnrý t ňatava 21 roky přímého mužského potomka muža míní tuláků tiežlí v letech před Iratuostí stávající demoikratieké

flii-- ) iiejriidřtt bych ctin'l pra
tř-li- # udiiniio prneovAti jitu fciyž bych
VM'-- I řn ticmiíním ťti v dorní mi
mu O Žicdiytí mfioi sátu poiitiiráfio

ského panovníka trůn odevzdáncházejících admínÍHtraee a juotož lid musí
ii)ťmivni literární a ěasojdsee
kou propa(fariou Xežlí jxejn se

vydal na cestu do tnht kde vít- -

bv mužskému potomku druhé jfe- -

J'líl ll ! f (! I not! zuítcli! iim tt'lrifs8! Kmirm tnrft

Urý () % Umanu Oba naro
zm bylí v "íí'aarti l zMatí u

plímrifitii (hy a patřili k h%

kým apolkfim

VftvMtiý hiovunký Mrí

mm frpírlívost Jisto ale jest fa

jako vžly strana republikánskáVážná vzpoura sovět to k liíxton Ht mu ~~ Adv: 171 1)4
M skupiny Ht nalézají byl jsem
Jioslán tm poradu se Kcottorem

nebylo přímého mužského následse zhostí svého úkolu řestnř vských vojáků vMoskvě NA PRODEJ V r-- čtvrti Um (níka' lidu má se doufat i příležito
W H Jfaďaroi) Dr fehlícku kter iM'iti ttU dlfiidénA ulicí luvrií mír

Wrrcti (í ííardítiKcm a nímž
fcem probíral plán v jeho obvdli

sti k mění' formy vlády ne řlítfcjř K doptSitl íiilíuii f JJilníkK vážní Vojenské vztamfe ťío
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