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jest slabá nemá ani sily
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zdíji Kolíakovskímu násilidetvl
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ftínm a přinesl si ilo líto zemí
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rý mu byl uríen 11 cely měsíc jefeek armády t Malí Ahic po
mim MÍMMXXMXX) Vláda musí
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dnech kdy mlhy jako pohyblivé

Odbor pokladu má v úmyslu

Avcc al" jest podřízen místnímu
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přesila bolševiků nerozbije na-

šich výhodných posle ale zvolna
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Života íeského vojáka vyvádí nu

se pluky z volžských bažin a plá

ní Nastává ústup od Samary -i-

Wim kterv nás nestojí ani jedí
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Život který Pří sťi příležitostechbnvy a všeobecní se má za to ž
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vín Coolídře noví zvoleným mí dával v obíf ! P-y-
! hluboce vážnýaítuace vyvolala odezvu v tisku o
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vým presidentem Spojených Stá zlobil se nad nechutným ruskýmtrvalí máli zmatený nvřt prcko
okolím v knzaňskí kampaní alenati přítomnou krmi řrancie pra

vídelní zastává nprávní ntanoví
tíi anebo místoprcsídeiitfm aby

zaujali svoje místa dne 4 března

iJude nutno uííníti jeítř nékolík
nezapomněl ironie při jeho posti
zování neztrácel humoru v nejnko v každém roxporu Snaží w
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Anglie pravidelní nezastává

níná panice
Avšak protože sibiřská armá-

da která nás má vystřídali na

místí jež by jíž mohla svým po-č-
m

hájítí jest jednak vázáruí v

bojích mezí Jekatírínburkcm a

Permí jednak není úplní připra-

vena aby mohla ílinfd dojití na

bojišti j'-'-
t nutno abychom je-št- í

třebai jen na krátko bránili

sovítskému vojsku aby nevniklo

(í Ilardíntř a Calvin foolídjťc sku když se mold zasmát (ac usmíval

se íasto na plné kolo smál seProstř až dobří volí Wófh UWftcéní budou prohláíení za zvolenéfcprivní ntanovísko jedí v rozpo

ni ne avým apojencem Ariílíi mo Obyéejní až dobří fitífr H7do ůřilů jež voličové zemí sna
žno nazvatí zemí oporlunístíckoti

zřídka) Míl rád své zdravé

svalnaté tílo míl rád veselí na

šíeh hochů zpiv hudbu Ne
žili se jím poskytnout! ve volbách

rvíkdv ovíem také Manovisko An 8„W 1000
rIíc je založeno na říríí základní 700(o H:ji

dne 'i listopadu

Žádný z nich neobdrží certíří

kátu vyznačujícího jejích volbu

naše revoluce nebyla pochmur
iá prožilí jsme za ní mnoho vebudoucí bezpeénonfi Téméř pí do naších básí za Uralem bstup

HZ(( 77?h"A! příležitostí vSak Anglie

přihlíží Mavní k vlastním svým

('rostřední až dobří
roící

Obyčejní ož prostř
NVjlcpší jalovice

Nejlepíí krávy
Prostř až dobré

Obyéejní až prostř
Nejlepíí volí ke kr-

mení

Prostřední až dobří

dříve nežli ve středu odpoledne

dne i) února 1921 kdy v spolčí
néui zasedání senátorů a íícnů do

500 fiWi

zájmům
V přítomné dobí j mezí Anglií mu zástuneři místopresíď-n- t Mar

a Franců tolik rozporo že bylo by sbalí oznámí výsledek voleb Vo 7V((Í HT
opravdu obtižno u'initi úplný je mt 77lící dne 2 listopadu nevolili pro
jich aeznam Ncjduležitíjniml presidenta a místopresidenta ný Obyéejní až prostř

Vejlepáí volí k chovu 1tt)(i HJ()

jeho veškeré zodpovědnosti? IW
rozšiřoval svou zodpovědnost 11Ž

za svůj život? Jedinou odpoví-d- í

jest b ehtíl svou smrti pro-

mluvit! Promluvili silníjí ncíí

promluvila víera jelio ústa Cbtél

vy křik nou ti svou smrtí
A vykřikl Pyl to úžasný vý-

křik kW'ým zníla zpráva o je
ho smrtí Výkřik který každé-h-

upfl mat oval probudil mdlo-

by dohnal k vzepjelí sil jakoby
odkudsi zavolal umírajícího" po-mo- c

A pluk tehdy M ku pře-

du s myšlenkou na smrt kohosi

velikého dobrého a nevinného

Hyla to obíf Poslední obíf
kterou mohl přinést í jediné co

mohl vykonali aby vzpamatoval
kolísající se vojska
Sel celý život za radostí Jclo

radostí bylo osvobození jeho ná-

roda A Iři ibjy před prohláše-
ním samostatností ubíjí se proto
Žc jinak nedovede jíž vojíny po

hnouti aby Šlí dále za bratrskou

myšlénkou která je vedla po íty-ř- í

leta
Jeho tílo bylo převezeno do

fVIjabínska na hřbitov kde p

lo jíž sta naších hochů A spí snad
tam klidní jako ten kdo vyko-

nal více než byl povinen jestli
dnešní vládci kraje dovedli sí vá-

žili hrdiny který se obítoval zíi

tisíce svých bratří

l'Vl yankee

Cole a Grammcr

byli popravení

brž pro ib-ktor- v každém íátí
jichž počet je přesní stejný jako Prostř až dobří- - 'CUM 7r0

těchto sporných otázek je proniem

náhrady od Nímecka uznání Rim

ka a problém nového uspořádání počet senátorů a cleno domu ik
stupeň jaký tento stát má v kon

OJyíejní až prostř ZMú KM
Jalovice k elioVii S'l'A(i r7'Levant u

Ve Versaíllíeh Antclíe bvli v í Krávy k chovu— IOOóv TtiXi

od Volhy díje se po dvou tratích

které se znenáhla zblížují- - Plu-

kovník Svcc na místí jež řekou

(k tfkoiH napříč obou tratí jíž

zhlížených stává se přirozenou
íarou dává příkaz svým

plukům aby vystoupily z vlaků

v nichž se dál ústup Ale jeho

příkaz iiíj razil na neoíekávaný

odpor
Níkolík lidí použilo deprese

vojska jaká í pří nejlíp" říze-

ním ústupu na dostavuje aby ju

zalitovalo k neposlušností 'Tito

agitátoři nebylí vedení riíéítfl ji-

ným než že lichotila jím rolle

vúd(!u Hetlo Ztlilo že vojska

jsou unavena A nebylo lepšího

svídka nad pÍMitelo tícblo řád-

ků že vojska skuteéoí tmavěna

byla ale ve srovnání a únavou v

bojích nad Kázaní byla nyní sví-ž- í

odpoíatá dvíma týdny odpo-íínk- u

ve vaaonech A v nejtíž- -

fiié dohodí n francií v záležitostí Telata pro řezníky lvn UM

nímeckých náhrad Rozhodnutí Holili ní nejlep&í volí

ku kterým doílo ve Versaíllíeh z pastvin
byla spravedlivá Od té doby Vt n- - iW(ri! 77:
ei! nepovolí n via od mí

Prostřední ž dobřj
Obyéejní až prostř
Mexičtírových podmínek Je zajisté je- -

noru Mravřdíivo zadali na cmec
Vepřový dobyUk

VeJn šsí cena A 02
ku aby dostálo vým závazkům

tt FVancíe je rozhodnuta trvatí na

tom že Nímceko náhradu musí Priiuiírný prodej SlWn VIM

naplatili' Aniclíe váakv fioslcdní Skopový dobytek
Nejlepší tuéná jehíJobí přinla k náhledu že Nímec

ko platítí ncmuž FVancíe trvá na únta 10711'-'--' áích dobách pod Kazivní p(u'ka

selýtdi a šťastných chvil bylí

jsme rádi každé trošce rozmaru a

sm'cfiu bývalí jsm leckdy roz-

radostní ní zkrášlili jsme ní co

se dalo milovali jsme když níe

jiného třebas j'ii hladové psíky
na ruské magistrále V naší eí

nebylo úkrytů tajných po-

rad a přísah vlhkého sklepení

ííylo v ní jaau že neuzříme v ží

votí vélšího A ftvce byl jeden
a nejíístšíeh typů naší-h- vojá'
ka byl tak radostný jak jen by
lo možno takový typ Smetanův

íí Mánesův

líýl Jiejšřflslnéjší # nejspokoje

níjší dokud velel sví rotí Ztěž-

ka se s ní louííl když přejímal
velení praporu tížko se louííl

praporem když obdržel pluk a

plukem když stal se velitelem dí-vis- e

Takoví bylí tito starší Pcz

nejmensí stopy osobní ctižádostí

Jen tížko se Jouíílí tím co mí

lovalí mul je strkatí osmi na

jejích místa stávali M prvním
protože nebylo rwd ní Mílí je
nom jeden cíl před oííma a Slí m
ním slepí pro všecko statní
protože je oslejovalo přílíí vclík4

svitlo íi hlavní slepí byli pro sv

tmMii prospí chy pro vše co n$

týkalo jích samotných Nikdo to

jasníji nedokázal ael řtvee
'

Po ítyíí léta žil jedinou tny
šknkou Ohříval pro ní vše 4

zachránil pro ní životy tisíců Ale

neušetřil svého Když Jíž jest fí
míř u eíle shlcťlává nutným aby
v zájmu Velkého í!ÍIe obítoval

svůj život Dvacátího pátí ho ííj-n- a

m v Akííakoví zastřelil Dva-

cátího oslího října jest den gvo

#

V osmnátítím roce v Wé nahé

íeská fronta až k Volze od Kza-h- h

Ž po Sara to v 'An Volhou jest
hoípodářtjví ♦vovítfckí od Volhy

lezporníneínéw provedení podmí Prostř ž dobrá WmAOM

(frexu Klcktoři kažKJio státu
shromáždí se v státním kapitolu
v druhé pondílí mísíce ledna n

odevzdají svoje hlasy
(Jíjvcriiéř státu připraví trojná-

sobný certifikát o výsledku tto
volby Jedna kojde je odevzdána

ejektorům druhá je poslána nej
vynnímu sudímu spolkového

soudu a třetí kopie j"
pak poslána sekretáři státu ve

Wabíníítonž Klcktoří poííoa po
zvláštním poslu avůj dokument

míntopresídentoví Spojených Stá-

tů h vzácný tento dokument je po
té iMchován do bezpeínostiií skří

ní
ííákon vyžaduje aby ená

dům zástupců rhrowáHily v sí

ní domu zástupců v druhou stře-d-

inísk ÚMta v ktíréžto wdit-z- í

předsedatí má raístopresídent
Zákonodórrí pak mají provesti
přehlídku výtledků voleb jak na-

značeny jsou v eertíříkátech on

élekíorú Tyto ortíříkáty jwií
umístíny ve dvou zvlášť k tomiť
to ňéclí zhotovených bedničkách

z niahoanového dřeva Když
shromáždí se senátoři H řlenové
nef vyššího soudu v síní mfotopre

iiek versiííllské mírové smlouvy
kdežto Anfflíe kloní a k náhledu

Dobrá roéní (MMf HJfi

tfkopcí iViQI UM
ž podmínky tyto by míly býtí Dobří ní nejíep ovce iKtfff týt
xmxrumv Prostřední až dobré 91)

Ovce ke krmení 275Kraucí? staví proti uznání ao-víts-

vlády ruské jakýmkoliv
znňsobcm nonévadž holkvícký

ObUní trh

reíím nepovažuj ra níc jiného
Oís I tvrdá l7tnežli třídní tyranu Prohiíiuje ze

řkutcíná demokřacíťi nemůže bez " % tvrdá m
hanby a pokrytectví poskytnout " 'í tvrdá AAI0W
žádného uznání bolševismu Anglie " % tvrdá IÓ2

zovali na únavu vojsk jmi vojnu
samí nezarcptalí ani slovem Dru-

hým hletu bylo: "Hlíbovauá po-w-

ipojeneft se nedostavila- -

nvé-m- n velení kt!rí nám

o ní mluvilo" A jako důsledek
znžío "Nevířúwi ani tabí ftve

et ktrý jsi nás vyvedl % pod Ka-za-

vedeá nái živé a v pořád-k- u

Od Samary Žárlivý hlídáí ži-

voty každího jednotlivce!'' Jí
ného hesla nebylo-- Žádná politn
ka nebyla zntíiována do tohoto

hnutí- - Ale ustavííní se opako
vab jako vzdálená bouře "Ne-

víříme nevíříntej" A když #vcc

příael mr vé vojíny až na ty
kteří jej znalí % dávna snad jt
jako í wjáiff! S baťacbetri m '

tMÍ jako atarostUvílio rot-

ného velitel —'byl přivítán
chladnou nedůvřrou a ' postní-che- m

' ' " '

Vrútd %i ď fcvtho vagonu ua- -

vidí UAú mi Francie avšak vi " l míchaná IM
chází k jiným uzávírkíím Xa prv

Z Lincoln Neb e oznamuje
lsou II 'Cole Vi Oram-- '

ttier popravení bylí v pondílí tí
milého týdn# U státní káznící pro
vraždu Órammrovy tchyní paní
Ulu Voltoví z Klba Oba šli ha
elektíríckoii židli prohlášen Jin

žit jsou nevinní Hyla lo první po

plava irovcdeiiá elektřinou v

Ncbrasec Případ tento vyvolal
znaínou pozornost vzidedem k

zápasu právníků o

obvinínýcH před smrtí
K vnMé paní halu O Vnjdnve
došlo v írvejici roku 1917 ('ole
a tíramnter byli usvédéeni z léti
vražily dne 12 éervence p)H n

odsouzení k smrtí Poprava tálo
níkolikráte na nátlak právníku
obvíuíuých byli oáWhm

KOKVUlC- K-ním vnm AiJízlic se domnívá ž
('U 2 bílá :JíUifotřcliijť ruského obchodu Avák

'í# tííí ''ttittltfttttšttt ffmC
sídent otevře obí bediiííky a povíce snad jí záleží úh na budou

cích mocnostech Aní?u uvídomu- -
" 'i žlutá v" "i M!r
" A iwí eocžfiic
" 'h míchaná' 61eje s tpožnotti rjkí-ncmrck#- f ba

té étou se výsbsdky volíb v je4
notlívých átétfeh gíchž) jmém
}Mni vyvolávána

'
míhtopreníden

tem '
'

4
''

Bednííky tyto na základí staré
ho zvyku a tradice zfká místo

" I míchaná '!)'tUé allíance která rúobla by vrh
OVK- S-noutí svít d války jestí strašli

("m 2 bílý Vítvíilí nežli byla válka v letech
Cís- - 'i bílý Wfapli inS Yťíímw ovkiv vidí U


