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buhalýrh továrníků

bniikélŮ 1'ývo'eŮ a dnvoiřců stall
ve im%lcťi drohid íciiiesiiíc n

nbi lioilnícl kdcílrt po Venkové
o 'di iiiidiibl kleli kdtsl jako

SOUBOJOVÝ HUMORkM4 vpniifl ivpl'lntj' okru v iJeilliié Pruská vláda také
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UHERSKAoiibojovA historky v nichVíude ju vnukovi pru kuIra dovslvl včtní svému ilávnému a

iiiéslnáiil a iitidélávnll svá potu
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naiiAid tlmé avfiak nvnl III' vtec Drsrssurt který ar třfiil vřV li MVÍ co s l ulilv
Il x I a t bia
i ťTniimiti jf sešiv neuprav í populárnosti pro svou tloii4i'ku

nei liro mou hru chtfl jednou

vysokém slyíu Nepočítaje v

tnarSáln generála SI (lontanbivy I in 'ii[ jest vsak podporová

Jciiř před nékolika roky Ani-liťuii-

mohli poťhiiliiávatl ki IU

kalifoniHkých poineriiiuMch jenom
po nékolik týdnři v roce a pomr-nuič-

e

ty nebyly piávfs ovocem

"ejlepií jakosti Dnen 5ak

lepiích tiiPlhod V pét-ván- i

tohoto ovoci) a uchoplléjáího

I "fi Tb n bud" rf!fbiteófn vyv wtlí Z jiných povolání s"
ruačtié iiNiuidučiio tím h si ne- - véimvnli f' iihrvlásié rádi slu
budou tmiset vyzdvihovat ztlášt- - ilíu lékaftví a b)ll Jako takoví
ního maďarského dopravního po prosluli a vícni po celém orfen
tob-n- í jnk se délo až drnd V té

(
Nebylo knížecího dvoru na

mM farském ňziuií bydli mnoho némž hy iieb(v býval lékařem lid

no Ldlový komisař Lunačarskij vyrovnali Jakousi "ceninou kAIc jiné členy jeho družiny kolnu '

řítOHl Ml' Mýlil korř 1)111(1111 slotižicleh je nyní ramístitauo'vydává obrovské mimy k tmu"
I a a é

Koněm v souboji Kdyl oha se zámku v Doornii Do tohotomym uivmuio itXHii

drovo obdrželo již několikrát pg Mvédky dostavili na určité miito slovenských rodin a jejích pří V soukromí se zabývali velmi fa člu iteísoii poiall délnícl ktci
iHi inillini'ťh rublů Mariánské ozvalo ar v Diiifnuzovi avédoma vřdcčtéjifho fíení velkých po- - htinwii v Arneriď budou zásil sto řůiiým! otázkami filosofie-C- '

ky tím iisnadníny mí a jejích příčínéním se ro?áíříilivmllu tlukoucí' (Kurt tnillioliů ioi rámku a v parki]Obrátil e k avémii protivníkumcraiičovjíh midft pomeranče v

Kalifornii sklízejí m v každý denHercům ne veď' nu ducání ruské se slovy i "Ty tni poskytuj pří Iiiformacp falu byla vydána v bi znalost starých filosofů řec
ha rozsáhlého terce musím nčipoinéry jakž takž Mnoho osol poštovním biillctínu ze dm Vt '

kých mezi tiioslcmíny celého své

V zámku jest za inísl náno t
fan které ramittnáviijí císti

ním podlah mosazného zařízei

v roce tt rozsáhlé nady v Kalifor-

nii jou % to opat řiti pro ameri nit jakési opatření 1" Vzal kří listopadu a oznámena vícm post ta Z velkého průmyslu a obehose hlásí k divadlu ledna chudá
h un vrlil1 se řediteli k nohám a

prosila ho aby jí za l asfioň

mistrům kterým m praví aby du obzvláítA peuéžiíího 'vytiskli a jiod pikofc pnym zpnsoie
du a na lecssartov6 bíiíe nakrč

slil kruh a vysvřtlil fp rány mi všecky zásilky bulíčkové adre Iiřfsfdva jí k udržování standard'židy úplni kfesfansfj Rekové a

cký trh 40000 železničních vozň

pomerančů a 10000 Železnic níeJi

nákliidu (itrotin v eeiw! více jak
flfKilHXíOOO

Armén) uíká se v Oríentí ?cjako iranWobícrku u divadla hy sované k dopraví do i iierka tré nímeckí Čistoty jak je {áno tento knih bude Kvažova)
za neplatné (VIA upolcřnoat vynezemřela hlady Náleží k staré jeden Armén oňídí tří fťekv a d dáno bvvnloii císařovnou Aiifcii

sfoti Viktorií Za prácí avojí ríruské Šlechtí n byla kdysi dvorní pukla v smídi a čestná záležitostZ počátku pcdtovaly %p v Ka vít židů a jest jisto Že a nimi

Hýly přijímány bez nlierského do

právního povolení kterým se dři
ve museli rasílatidé vždycky vy-

kázat když odevr-dával-
i na post?

damou cun-vn- y ťoutčžíil nemohou V ducáním skávaíf asi tři holandské xlalilifornii různé druhy pomcranéfi se urovnala v iiejbližáím hostin
cl —A přece nemohou žílí ani herci Oríentí nelze mluvili o antim-m- íab v poledních letřeh pěstitelé

bezstarostné — mnozí hladovějí Hpísovntel Kiieii d? Mírccourl balík k dopraví do 1'herska Ma- - tismu nýbrž jelíní o antíarmévěnovali hlavní pozornost dru
denní Deset z níeh žije tm zám-- f

ku
{

ť'é"al cb-rt- ř zaméstoává cf 1

' t---' sřA n kochařk
byl jednou vyzván mladším Dujsou Spatní? oblečení n jejich zdra hům které nejlépe ae hodily pro farslá úřadovna vydala onáme nÍHiiiu VraŽ'lí lí a olupují li orí

ní ž" tato nutná rovol' iií mohou ef fábive Af'é'iv ioo ♦manem proto že napadl jeho otce

tioiroinv fieiiif křrifa"s' -

imní podm-b- a které bvlo mož-- t

nofcílnfí na dlouhé vzdáletiontí

lo trh1 Kalifornské widy po- -

si pořídit pozdíii tí ÍÍTŽ bnlíťyK souboji poslal Mirecourt svého

ayua dosud zeleného mladíčka se

votní stav se stále zhoršuje Vy
hlášené li frče Davidova aUralo
vn nelžu prý poznati Kostím
herců jsou často (brkaný deset

z Ameriky do 'don — (P L I HA mén íídf vydírá vé !"'!' m"'
křefixis' é fa žl lov-- ' é krívzkazem že kdyí se Matný Dunieranl-ov-é a citrónové podlehly

"iHřiIdím zrninám v posledních ÍVDt V ORIENTEmán dává zastupovat! avým ykráť starými hadříky vyspravo ny ni do krve a není divu kdvř
tito proti nírnú pojí a pak ne

!!' ri'frco r fi ríiidi-- í l'bo Čty-- r

?!' v !"''l''ní xiin ocio'

bvdlí mimo zámeV Vedle folfi

bývalý eísař zamístnává nikollff
zahradníků a osbníeh sloužících

Lidé Heznámefif se žívotm nt

nem 7i ran on iosiia sv-n- a zadaeíti péti letech av&ak rozhod
sebe Koubo j se ovíeni nekonal a Nní v Oríenlí toíufa ba nní

vány I milci jou velmi na ď:
('lili ik(#iJř obectiOU nejistotou po
mírů Večer ulehají a nevidí c

re jenom k svému prospěchu Mi n'ii krvavé pomtí
Místo nékolika druhu které do Nenasel jvui nikde v Oríenlívítíf osady v níž by nebylo idůcelá Paříž se méla čemu smátí-Zná-

mý

bonapartístícký bojov
nik Paul Ie Cassaicnac také jerj

přinese zítřek Kolh-glalif- vy bozdčlnj e na domorodí 1 j jakéhokoli záílí proti židům Jak mkii fraví že bývalý eísaf tftézrávaly v urříté části roku nai--

nou voleny byly druhy jichž do ode dávna usedlé Kvroivmizela druh se hojí druha uhy zmínil mnoho aví zvvky a žílu v

koneem l' slob-t- í naslibovanéh zání padala v rfizná roční ob- - nou vtipem vyrtHrnal aonhojovou

mebmové tak í křesfaní jimi o

poviluijí k vůlí náboženství ab
váží sí jích jako sonseIů řl

takoví nádheře A takovém piho- -
Jobí Po Oriente m roíířřlí židé kon- -

ho neudal

Příjmy herců jsou na pohled
kvíí vydělávají týdní několik

llí v takém Žil v perlíní Nechí '

Pomeranče druhu Washínifton zvláSfé lřifanáí kníží j" dáva'(m H a začátkem ří století před
Na ve dozrává ií v zimních misitisíc rublů zvlááfé hrají li neb

aféru Když byl m ťičelem re

klamy vyzván Viktorem Noírem

odpovédčl mu "Přfsliifií mí vol

ba zbraní Nuže volím prapo
p a jste poražení"

Kr j pádu říše írhk- - a jud- -

se obsliihovati m tontíŽ okázalo
sí jako v dóbřVdv byl monar
choti Značnou zrninu v 'jeho žíkí Když bylí násilné odvleč- -ích a jsou následovány úrodou

li zi vzor pro střídmost práčovi-íos- f

Slrnost a péčí o rodinu Žid
so neopije pracuje od rána do

nocí za nejnížáí mzdu n praetiíe

ní ze sví vlastí bylí rozsazení po vofi způsobila okolnost fa tie

různých místech fíá jiyrl'é i mfií se zabíratl tátnfml

pomeranč1} druhu Valceníea kte
ré dozrávají v mésících Mnich
Mezí nimi pak jsou firody porn-ranč- i!

jiných méní četných dru- -

1

starost P

povlof ť
irmádf l

PANÍ MAS ARY- - iftbylonské kde jím ponechá a dobře y 'pokojen nasytí II se n miA ž" odpadly mu "různéCHARUi! O

KOVÁ Toři jednou zi t(en unaží !e oosfj jako přchIMkajak svoboda náboženská lak í

veliká samospráva Mnozí upr- -
''i RfcWié toňiu je citrony Nej i1 vaby i nejfiížíí mzdy přee níeo

hlíři'd voík'n N"b'ikadiiea- -více pěstují nn v Kalifornii nyní Vťdžo'átí domáeiiostf fako
rohy' Kureka a ííshon I'osef! rovým a sloužili za mzdu jako vo- -

"í fetftfífíkv udávají že v Kali

Paní Charlie fl Maaryková
j"st jrávč KedmdesYit M Ti kle-n- í

a krásným bílým vlaseiu n po-n- í

krásným bílým vlahem a po-

hledem v némi na vždycky yfi

ieí v potraníčfiíeb ofadáe' růz- -

usfiořd íetří a chrám avou Žnu
ťosílá í dífí ď Skol a Je rád
když může svou rodinu vytroo-- í

Nezhrdn" ani když zbohať
ne pracuji dál a stále pomáhá

vede bývalý císař Vílím fiAzám
' o Doorn vvžaduíe značného tiá-'la-

nebf íenom mzdy abmží-"íe- b

jsou kob-- 20tOí) dollaru

fornií je vfce jak 10000 potíte ných orientálních států

ponierdnčfi a cílronú pro ob- - Mezí idy pocházejícími z ří--

hod stalo veimáno nadlidská utrpení z áe jndské se roznesla výzva abv obífavé svým soiivércům n nikdy "oéní
se v cizí zemí wtfu V upo valí v ní a nikd" si netropí úfcméáků ze své

viry a ze sveh rabínů Tito ma ZÁPAS 0 KONTROLU OftOAKOMENSKÝ A SVOBODNÍ

ZEDNÁŘI

doby válečné pochopili pří pou-

hém pohledu zac jí vďÝímej za

to že hrdinsky vzala tm Kebe

hořký osud ženy psancovy že

fidy neohdélávalí obilí

ponívadž se vrátí brzo lo zemí jí dosud u domorodých židů velí- NISOVANÉ PRÁCE

svýeh oteú Když jím Kýroi ná kou moc neboř židé vélsíeh míst
tvoří samosprávné osady a chaTajemný původ a orKanisaee Velký zápas-

- mezí konservativvrat povolil stbovala se jíeh jen
nepatrná část do chudého kraje eham baái v čejc jenž ín zastuvobodoého zednářství vykládá se

svými obéfmi podporovala my-

šlénku národního odboje Že svým
souhlasem posvčfíla konání své

'dmi a radikálními Živly v díjnl- -
fuíe u vlédv a soudí a trestá tnáboženských mystérií utaro- - ludského Vífsíoí se jíž za líbí 'o "kých OTíranísneíeh ve HnoMných

zpívajílí na několika divadlech
Meh koncertech Ale každé tako-(- t

vystoupení jest spojeno
Jeden zuífriý tenor

který vetwnou vytujMije y ]nvím divcdl"' ehfél apívuti n

jpduoiri koncert v t Iol kd'
nemriHÍj v divadle být i přítomen
'a wW-h- ne zdržel a přív-- l

pozdi Pyl víudc hledá"
a obecenstvo které zabilo býlí
netrpělivé pikalo O této pfí-hod- é

ho dovédél lidový konu'ař
ti odsoudil přvee pro urážku ma-jenlát-

lidu k Mnrtí provazem
HoZHiidck mři býti proveden hiifd
druhého dne Zakročením fjor-kéh- o

zamezilo ne tonmfo nkrutin'-ja- u

odsouzení řorkij a Aaljapin
jnoii vfibe velící ochránci urnřlě

(kého nvřta ' Mají veliký vliv

Zachránili mezí jiným také Maré

Šlechtické- aláce před nU'"iiUfl

KANADA OPATŘUJE NEJVÍ
CE NIKLU

Hiát 0 itarío iiéínil z Kanady
jednu 7 liejpřediéjáíeh nikl opa-Ir-

u

jících zémí na vřlé f
po

sledních třkolíku íctceh nikl

jedno icjířcdnéjáích míí
v obchodních míneratiích zm-mýť- h

índiitní tirnéní a védf
]řiJcžítoHf niklu v prřimynlovém"
xvété Hpoéívá hlavně v tom í
používá y k íJwílcní potřeb-
né 4vrdoití jiných kovů a fa po

ho nianžebi ač nevédéía shledá- - jen v záležitostech náboženských
vč-kře- i řádu rytířů templář- - V bohaté eízírič jíž OfiUKfíří w státeeh- - brzy bude zahájen V

'oíniilých dnech doíly znrávr zkých ádu Půžového kříže i htčla ale uvolila se fa hloh po- - i" mnohdy í fro néesfupkv sno-ečens-

ba i politické V mno- -středověkých hutí staříci- - mibafí svým lírajanům vrřtív mdýnfl že Mezinárodní federa
kých Ale na myšlenkový vznik uíin te lo vlastí jak hmoťu' tik hveh oadáeb byl by vyobeováM ce odborových oranísací kontro

li se h ním kdy opít Američan-

ka rodem chápala ž národu ne

lze žiti 1e volného vliehu svo

body ehá [ala též ž' neí zíxka-t- i

ho hex obití Hama be man

ž''Ia pronásledována surovými

Urvni vele lože zedliřiřske yfwvl- - žid jenž by obžaloval svého sou- -mravné Noví zbudovaný feru- - ováná rsdikály v Kvropí poku
Loudýné dne 2t června J7I7 zalém stal střediskem a tudíž í vifce n úřadu a nikoliv li b"jt se vyrvat) kontrolu ameríekí

io oejfiiekeho hnutí z rukou Ha- -díii jemu phih"t]ft chacham
baíí

fnčly vedle anglických idcístů n

moralistů znaný vliv pansofické rakouskými úřady mučena my

poíířkem Vs-e- Židů Uvdlýeh V

řbí persk' Putovali lo chrámu
noiíIalí tam své dávky a darv

muela Oomperse Honíasní pak
šlénkou na váeobecnoii bídu vyřvsevedlie Hpisy KouiCllhkého Vzdélioost domorodých Židů s- -

Hvou pínsofíí chtél Komenský omezu íc hlavní na znalost lalmu- -ralí sí oiltinl knie a učitele pco

ylo oznámeno Že Wíllíam Z
4oster který potkal' a napro
tfm fiaskem v nedávní atávee o

elářskýeh délníků zahájil novou

svíili nejen křesťany ale vcíke- - lu a studia a ním spoíeného Vs

pila zároveň až na dno kalich
mateřského ijcjMaríí syn

Iferbert ř zemřel jí na voj-n- í

hned roku J!)b tyfitnmladáí

ré lidstvo maje na myslí stavbu
své (di rámy a sborníce a podři-

zovali " úsudku tamního kníž-skéb- o

sboru v otázkách líturíříc- -

ehny ostal ní vídy ísou vylouče
chrámu ftaloraounova podle ih- - "v a tndiz po vítííní neznámy "výchovnou líflíApaň" Koste
ad jež stanovil nejvyíáí stavitel syn Jan byl na vojnč pronásledo kých ftbeení íkojvíví v naWn srnvs o pracuje pod záitítoii l'ní odív7

"ích dílní ků v New Yorku ježJak výzva aby v eízíní půd domorodí Židé nemají ačkoliv tivéta Bůh Hvé snahy j)ansoří-k- é

iiveřejřiéné v "PředeJiůdej

ván vojenskými úřady jako vsieh-n- í

jMlítícky podezřelí mladáí dce-r- a

OI(f byla a otecta v cizíní
rreobdílávalí tak í neindálí a od kž'lv eldaw ha í dvíe číst' kontrolována nniHhtním) žívJv

" a v "Mhicídaeí" ho- - ravídení spojení s Jriisalémerri Tato oríanísaee jež ví"oiJja psálí Pařížská Alíae Trn-lí'-
t

fníveihidle se fcřaží od (') bataráí Alice byla roku JOD zatlal Kotitennký % podporou parla se éíetiy téhož roIu usedlými jest označována za nejraIíkáJ
mentu anglického uskutečnit! v v různých místech fehdy známí- - níjáí z unií nalízajícíeh v#

Londýně r Píli AvSak polití- -
minulého století aby jím obce-n- é

Skolv zřídila ale doamf mar-"- í

noní vrolž ehovaíí velikou ne

to a ví la napomáhaly ohchodoítr pojení a Americkou ' tcAcnoA
rhc má asi LVjjM členů V(Atykům a žídí kteří pokud dle- -

'lúvíru k váemu eo rochízí z okve své vlasti onchodu skoro Sín členů líto unie bydlí v Nevr

čena a osm mésícň držána ve Ví-

dní odkud mí vrátila eburava k

ťhuraví niatee Teprv na jaře
roku JíilM bylo paní Masaryko-
vi dovob-n- aby e odebrala do

podíbradských lázní ale ona

ehuravá ardcem jemuž rakouské

úřady nedopřály klidu ft otave

ani neznalí stali se m nedlouho Yorku a V íJhííjAťřu Orřraníaae#
nrvnímf obchodníky orientu Mí- - o Maví se v čeh radikálních

živlů a mk % m to že vyvine do'i obchodní odbočkv zastiípí{í I

stva nejeti v blavnb-- h přístavech
ale í na křižovat l'teb až vo Hm vr

iflTeenou sou v fcento tř(l in- -
ní ochuravéla jíz tak nervové íMt aby vedla Žívlv Htttn '1

uziva iej i k výrolé zvláSt
tvrdí ocelí Tyto vIafnofi ni-

klu jnoii známy jíž od roku
iisdnk teprve v poledních néko-bk- a

I"tcch doáb k iwlcžitému

jích využít kování
Za války 75 procent celková

produkcí niklu použito bylo pří
výrobě tHe kteří tížívá m k

fcfavbé moitři konifrukc rizných
staveb pří fctavbé lodí a pod Ta-

ké v míncovníctví niklu použf
vá v znavné mih Pří výrobí?
mincí nící !Íkl mi?dí Z ni-

klu hotoví w také fctolijř př'íbo

ry a ccfá Indu rftu'ch p?ítrojfi

stíŽena byváí hlubokou tHkmny- - ou n od moře Kaspického až do flTivnimi SKiitefnou Mtvu
dalekí Kťhíopíe Yirtxr vedli toho tČíti mšinutí} bylo toho přilía na její

srdce í na její mysl tie? jíž mla
podporu živlů které nedávno no- - i

'bb-nt- u tfe svímí souvírcí pří
"tébovaKmí z Kvrony a z Amerí-f- v

se hrnbí nesnášejí a nedovo-'"í- í

svm détefrt jfy r?avřiyo'a-- k

á''olv od nich zřízeié Tito nřh
tifioyalí židé zanáé-j- í do Orien-

tu náí antísi-mířís- nikoliv Že

by vvdírdí lid ponívadž toho ob

slarávají jik jíž bylo řečeno Ar-mín-
í

a ííekové ale ponívadž dá

vají často ž velmi nemístní na

(evo že pohrdají osvítou Oríe

'o i- - m njžír 'aby jj zamíridí
oozláfkem evropským a že ehfčíí

''o?!fvf domorodců pro sví o

obní úmlty

7yto výipy židovské iim pohanským se ioz MII ldou aby mohla odolávat i nesmiř- -

ooo(y
ř- - neziKonne siavee za

áířovaly v mohutní obrovy když eziičníeh zamíatnariců # také 0
nému Mfrptuií Tak hptťym svým

hlubokým lidským utrpením n

všech českých mabk ii

váem na podporu velkího mnol- -m v 2 a 1 fcíojeií př Kr jala jí
víti po celím orient £ touha po no- - tví lonpeneů roeí nhlokoi si

fan atojí dnes bélovlasá amutná v ven HmiU'U'h tiííhofaimkih

pani cíziíika rodem a! ardcemV roce J 771 kapitán Cook ob- - fhdy přestupovali pohané hro
twiíirHym) v-rii- ttn orfA
oísátoří kťří pracovat} '♦'

"cm v atávep o"f 4 f'-- ! r'tov "Xavmi CaMoníí v dobrá dcera národa řefsklovert-skéh- o

— v jehož duchu vychova

♦oadní na víru židovskou Zedf-val- í

židovské óaady a dodával l'ň ařítoíí nvrtf v tf'df? ?j „
la dítí aví — stojí po Loku sví- -

jižním Pucíříckém mcM ' V to-c- e

H51 (íoSlo k ' doxtíhfiři mm
fťHiwm&HUoit lolí a anglickou

tím takAvého významu že Židov
ho manželka symbol Mdeobéto" CÍSAft

cké poméry tehdejší zmařily je-

ho velkolepý program uložený v

"Cest avřtla" Pw to váak

Koivnaký nepřv-sta- í (jouftí fa
hor mužů vybraných v tajností
"řípravený rozvíří avétlo nuu-AnM- Í

knihami ákolamí a jay-Víí- j

(Ajwufra po fcUtn %H(t

Takový bor nvčtla zawýálej
Komenský uWM ť% v Prae j

v rWýáském Poteku avíak mír

vcKiřábký ÍItí a smrt knížete
55íífmund# Uákóczího zmařila o-i-

iiAkutečnční "životního díla"
omťm-kli- "Bvétlům Kvropy

nužům uíenm zbožným n moc-

ným" linoval Komcm-k- avow

"Poradu obecnou o nápravČ včí
lidných" (ÍCM) Í"M první m
"PancgTMV (Obcené prolnm-i- í

byla vedle didaktických spi-

sů Komenského hlavním práme-oc-

"Konstířiici HníihMí' (r

I avobodní zednáři hl dají vl-tl- o

vc tmách po Obříku Jako-

bové cbtjř utoupati k nejvyííí
dokonalit! Vybudování ebrárnu

hMmaoíty kd by neobniezené

vládla rovnoprávnost váceh vol-

ný výraz pfravédéWí a vsobeci
ný jvýra pPiwMfani vá"ob'- -

ná práva lidská jct eílefi foho-- ť

''KHlovnWho jiutfoií" frhii
uředníUy bylí vůdéí dmfiové a

vladaří t&cji kuitiiruích f4f
A tak řeaká Jož "Tan Awo

rtofřinsk ý 'V v'áWtAtí in 1 2

Wtm V)W 'ni MúUrn Ycikl
ho Of(ťa ýráfto'jkého Viti- -

SAK tl3K BÝVALÝ

wíímecký:

eelářkýh distriktech aby vy i
volali odpor froti koos-efv- ti
ním vůdcům ddníckým # KoaM

rem také raeují mnozí kteří dři

vání na kť-r- ý nikdy tmélí by

stvo tvořilo moc jíž nejvítíí
řimáfí uznávali a jíž ae

mnohdy í podrobovali He vzrů-
stem židovstva rostlí i jeho ne

chom zapomenotiíí
'ImArio paní ( h (í Masarykovi ve jevil řmnost v radíkálnícdi

přátelé a ve 2 MoMí př Kr e 'iiutíeh v Hun Krancísku (liícisojetó í--hí ií iiáa v (ťÁú pev-

né také a otázkou Ženakou tijen
tím fa přeložila roku Wjí z an- -

bž rojevil ařtiemitím se ví ífu netroitii a HeattJe
mi výtkami jakýídi m až donud Krtř od fíkA v tár# o#

Sflčiny do MUny výnmttoi rro1í žídfi ra užívá VtJíké vzpoi-
- ářkýcfc dělník fl jt fríín4 fi

mítnán kawnauí prtí kons#t4tkrásnou knihu Johna Wtiiařta ry židovuké v 1 a íř století no
Mília "Poddanství fan" (tmí Kf„ pří nichž bylo zahnheuo n tíviíím déíníekým vidcům 1'fvů
kterou tHU v Lip ku apolečné a tfísíce pohanů ' křesfanů by- -

rrcífitou o zmoctiMii na tohoto O'

♦ítova Francouzové v téchto
závalech zvítézíli toliko vlánkem

tak zíxkalí kohníí ktrí pfaá
rokem VJQO nalézala m v popfrií
mni nikl produkujících Avfiak
tato vřcbvanoít aékoliv byl
financována Rothrebíldy a poJ-pórová-

díoulclctýmí zkuá-noat-

a at-k- y

byla vyrvána ko-

lonií této Kanadou která oUta
rává dnea avétu h4 ň( prosní
ákcrfUo uMu kdežto Vová Kl#-ílóni- e'

tnlíkoí 'Jj procent j

Zv WmV-- niklu y KmwU %

w(m% bylo známo jíž v r
aváak k vrfíhMWjíÁm objevfim

AM v' voťo m YclkA ložiska

ntklj uíMmm Vyti y oblastí ftfí4'

liry v Ontirfo Tánl?' rúíbí

fena byl Výchovná 1i?a idb(Ar
rých (řífaníaaeí ao aídítm v ílií lkrkaví potlačeny a od féebrF 5íHHaryUcm svznómíváí se s

ním) ale fakí fím Mr tmufaí je-- '

ííývalímu nímeckímu císař!
Vilémovi nežíe se v exilu v

přílé ápstní neboť
'oúž hftí řečeno Ž by trpíl n#
doBtstkem peníz k vedení domá
tiostí Nedávná debata v frmíkéiti
nímu v ríerJín naznačila Ž bý-

valý cínař ř'oecký v poledoíe)i
dvou letech získal znační množ-

ství peníz z Némv-ck- Ifola lid-

ská vláda pak (zná mí la fa 'Antií

býviJébo eí#ře na příjem WJ
rxií) liolandukýeh zlatých roío
řfoIadký zlatý v norroáIflí4
dobách mí M centů
Vnví fa býmíý ntuwy
cjt obdržel x Nímeeka tfWfflff)
iUtfá hoÍMwl-Mfi- h inl při ty

dob wmifoiVný joíítícký vliv Ží- - chífu která má pracovat! za ůí
ovsky mizej

Za vjáfl tmAiHiivMuh m vo- -

jí pro tulf vh 'vykrmí nejen

avým uzením ab eelýtn #výřr
' '

tem prouwm ifhmho vidowí i

H dílníetyem Koster a! J

ikky Žídí níkd nezmohli neboř 'eum wvmttmn humm (tonu A
Jsfti narozeníi kkr w oía- - jím bylo zánaaítí o bytí íí cebv-- ftn označil K(třovo hnutí af l

tb Mohlimov petifaiMSí žíd6 iřivtl rakeionřk4 a nrohlisdvnjí Jmu vfek ťak tfkAří při
nífij{ cítíme ' osla v j--

řt mí kteří' bylí mmnA wpf&Mí prď
tokň Mouhamroeď

'
a jífhŽ byíolo tx ní? f'oí jútéb Iád4 od

že déíníckí hrmťí drazí vfafhnv
ůuky ( vedeny jVnj od ktwá
feolív Hutty I etí tío bíí4 tráá b1a' íd- -


