
roun k i o jifiirN mDni

rnAViu o rm ku
k"IMplVi iti V titd M tll I VsvilKi t íu ňiit l h uiu li 1 i'
ImlnHiiii ti Ittl I v li t nul ti

i t i s Uv 1 nv li V jioi
0 íplV tdU tnk 'V t I( l kti (I

t(iV dk tt íi nli niOii ! iii ibte k bi%M Mih i ' il t k ni kii'?t !u iHpiAlfl
k oi i jiitirttíiiii ibydá i tmí" h ilíjin h ( ti h stv

cltÍi'Vtťé ei irtl i IfUkřiď h puxdy a Ukv lli--

POKROK PUBL CO

rORROK SArADU

i Mi ( i i

tOA ' i V V I i V t

Nrl-ltf- I ín IvM } tUt
&- t o V m''s l i1 ''
) i M l i 4 M i y n

f lili Vnni' tu V TnH H IV

tiS-i''- Ml A nrllAVnt'M 7l'krt tcfl p ppm lllv vj h )'"Vit oo

Mi i n pudil Um nín ii plivu niv
V si lil-- HliiktV po!kv Vvlv lopUnMní ovv i titulu Jitým
V v" jimkv loípuííriiVtílťin v ni h A řiHiam jím I U

ní kh pih hrtíi ii luoi hl j (iř

K 1 Ml i om V J li ej 1 1! I o %

vki-!i- ti s V ) piolili eoi li Veí

cě keoíYi t )( I ds! t Im VíI

itioi d r ii o" k ! '! '

rrpiiMikv irtbuiiid lidi KU Dr

vvhčl jďd di b sít v přU
ifllim i ibUcdv kť té i''? í

k'divcimky iišiod i bJi p'i
'( I n pnneipy jií bdv v

mili boji iVlěi! 1 Mmmvtsko

Irtke let V 1iňlid HňUUimk V1
h' t li boji' 'Hii'ipV (li liu klň

liikč j' Ž liMd Inké liiiliiVuii kon

fcned mají býtl lslněnv I V

k slovenský mtid JiishIiI SVČ pa
imMiicluosií j iiě bíhnn války
tál íi mohl ji svými řUliipcí po

ii'p~Hti toittlk v míru svému bý

Vldčlllil clsaíi Šel do boje he V li

hnilí InViilně nemaje řádiivch io

V PHř i i UawA l'U- - stí'!
p sl Medn h ť poměry n i skp!tln dbull vé piUnltV klel oi
„ Vojska so jrilě řloiVsilv i

!i o linul ( i o' i inn--

ť!iU ji-- ť h opio!l boibvř
k íib "ně j k( a ít t UÍasň-

títii e lnlvi'tt vii h luk #miýli
i ll(i kVík ploifVvV

ti joi liVld i li rijtnltV líc

Hpi !ivvh khíikrt ěikVh tt Mš

W po Stávají eo j Mí vnd io
v ď no n i o l liýtl mílo

Nrjslio1 pletl klltli i lirtepak ilt

kl itisilji' tt hodně klillsuje lile

i ťOMimciu a liínkoii iit štk pi"
lišší poliky jeli í UUlilté jill
nosil uidm i tuho dovolu aby í

lil Hnátky imisi lvti Vcin fnkfik

liut H pouči li o toin fy rušivé ái

V jlidlO SVi ill fbilbělc IlUlsijí

chtějí a dmodoi plni! do pv-le- d

luho píslllene

Hulil "'mU I'm!-j:!o-

MI Vi riickll !(M'iotVý fďd d O

d!-- i Ve 'u -- ► o p-
- M di i h lič

kelikU lt '!- h kl IV vil a svítiv

i'4 poniíl V to ' on

k i lk h V ob b klt-l- r

'm 01 iV jsou finsku hrbem pl
v ni li tli rll dl i bi 1 H1U !' bude

01 pu Ve lo i iiiii liti 111 !i'i
li k Vili polin t A V dcpinvi pťe
JOL lloV líný k 1 ipolldcul lk
I lil kulu biV Álni ci III bllč pi!
dv niobu kolis I Viilivi I

pllplsllji
si Vvhiníul Knů 1 I itiskn i bleli
tohícti moc pinti indým klcil

ii ohviťioVrtiii spolu s biiUcVik)

t vládv li oii posledního julii

'pitvy ř obmi sluní včsl( krev

Mí občíini jol viIki piopiist n

le uprostřed bii rovnováha Moci

pokroková sliaoi malých farma

untsl bý(j konečně V CeHinili po

MmsuiI ih lirtltil lo IiioP' e M

I IH ťl IUM
110 ►

pnit-t-- fUlv ♦

rtu iw fen
„ _

rtuú 1 tn-- I '

níínťli )
I

(
M 'itr--

Otiol I fitilifUiii li mk-- V ilUtitt

ltfn iirťi V fii ť nníffl JiMd

llicťlol smvilcni Utllládě 10 pí n tel

ké NflVtliUJÍ pln ChoVA!kot lni úplně pánem ělti oUln -

'sIhVOIUÍ fl Iňké tVíhv llí 1111'llěditm lni tmi ImiíoXě k'!ln!
H lj pn inovt lt t odpočitAu I

vt oddechli A ítli fa kni(l
ť''loMily rt Vojcllské lliístodl ř ito

le Pro Cňhv to měl lýti pnlid

podiiiiiišáb k Klinik l odák tli H wkololjí Jctě viď ne) salut

m sli li a slíbili Iio s si o mu

bvti iťky uticha rani li Imhiii pojí laKc 00

slední hv íl setrval
n ice otevřené lít l Ct po jejo-l-

i

piíkladii a jejn h dtu hn pocnli

Ohhouuh 'i' l! # i t'l(M Ani ii loj

V iv kttdol t HHifhH m'filttí
mi Kilďhi' Mni l'ii Iu5ií'S umí

Přít limVillI tih'iirt i)'ťln Mikiiilí

j'oii iiiiv jliiVm jim mi iii ať J'' WiA

lvlt v t''i'"i itnii'i" Hiidsi v

n

Itinle ráliodiKi dávuti urovná

Cecil crski ho javKii doklillllb

fttnlý s poim-r- úplně olo řnnlý

pii tou knždiiii směru neodvt

sý Ve všech obolech správy Úpl

liě zběhlý pcVIlý II lili ílý Ve VV

sttipoVaiií íí píi toni tiupru-t- Npo

Sicčiiilce tilu politiky uvedlna podobné teď pniifi tohi ne h

ni uo někoho chti piiicov atl ni Huioi iicj-pi-- Kontroloval'Dl' Ilencš jako bylv fi valkv do
jsllie t U H (

pl Olldu p"d t (ll

llýi li dlOI ol jMIlisuVllti své' česko

loioki' Vojsko uvuilř luiší i 11'ion nov ]Hmi iiiii-ii- v cli V v

tlvsilil ilo Kil I cent M' r on licl li

jciliuÍMÍni 11 lonbut iiihivati Ions i Duch našich Iceionái H jak viHikáiů ncciláiiie snad ony jed
ho iizavienl lollii o strui-uei-

h ltlivý Na lo odpovédebi volell
ská i I u císařovu dne 1 dub
lni lůl i ť liiíslodržileb in V l 'v

nollivce kleíí k leznitlosti věcí iijsme si je navykli luvcclu praveni
tian vatí oclčal e pomalu do v v líceni v šei li snah iiiirndnl l '1e pij tom plece ji u l dobrého li

tuiisvilicť česhosbiveliskčho lláloihách bvl zatím juienovár pravéHasí vojenské oi jjiiliisaec Nim
myslil činěn nv iinv ints síním a

parál luntíoviil UŽ tak jako au dli V devatcliiielélll století pleše!hrabě Coinleiihovi klcrv má zloa h vjeslé daleci toho jskellllsC M)

líiicM z e niomlrv vvUlai innzu vyplenili z kořene a proměnili

smýšlení obyvatelstvarošaliivch v v koná už smnluo sve

Jlísl Upec ccskosliivenské republik)
k jednotlivý lil juienn
vilé teriiloriáliiíin y lni v vý

xi) 11 m historického práva zduvod
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úkolem hraběte Coiidctiliovii CKař

losláuí

Nechť Však každý llllt Hlt vědo
liil proč Helzo Ustoupili od lliče- -

lili Ze VslellIU II kleli stoji V cele

nového státu jsou Vedeni jedině
!m co jest v hranicích tii česko

sliivnskvch historických zemí ti
poctivou snahou uvésli život naší

pojednal podrobněji o problému
Němců V IVeháeh a o otázce lě- -

bv potěšen ze inu Mediích jíněno
val polního podmaiHiílkit Kliniku

kterému by se politická správa V

Cechách mohla s důvěrou světili
Dne 17 května l!Hr žádá Med

řidl znovu důrazné iihy politickou

správou V Cechách byl pověřen je-netá- l

který by silným zasáhnut ím

se mohlo čestně po bok postavili
těmto hrdinům Ale poctivou sna-

hu máme všii hni u ve svých bra-

trech kteří dnes vracejí se ozáře-

ni nesmi tclmni slávou zííme post

lu svému úsilí po opravdovosti pn

pravém bratrství a pravé hUeo ku

vlasti Žili jsme til do poslední
chvíle pod policejním politickým
i vojenským násilím lak kťulýui
že není divu když h'ž a přetvář-
ka k níž jsme byli po létu nuee-n- i

zanechala it mnohých a mno-

hých mravní kaz Hms všichni

bez rozdíl ii piilííme im své piieliá- -

zející bratry jako na vzory občan
i í

asi Inliím v s m nlilvi 1I0 soč

010 Socialisti t levice a VÍee ll

bcralní inoinirehisti z pravice joii
výMicilnnslnii ticsmii itclnv ini 11

roho lnuti k žádnému komproiui
mi Když ruská revoluce vv puk-

la v únoru loku PU 7 finsku co

11 rot v évodsl v í ruské mělo sv uj la

siní snem se L'0(l členy w neodvi

slon vliobm Spojeni s líuskcm
bv lo pouze osobiií skrze osobu ca-

ra V roce 1 11 l imvý sněni byl
volen ale nedovoleno jej zaháji-
li Když Kerenský přísel k luoei

nařídil zahájení snéiuu V tomto

siieiiiu iiičli socialisti l(i: místa ze

všech L'ilt V říjnu právě před
svrhnul im Kcienskčho bvly vy-

psány volhv při nich socialistů

se vrátila UJ a tím dána vélšina

il'0lisieialislljll Ve vládě Nil 10

bolševici prohlásili finsko za

a od té doby bv In lam lu-

ze miiolio slávek Rudé (jardy by-

ly nivořťiiy radikály a v lednu mi-tii-
ii

roku po prudkém polilie-kci-

boji ve sněmu bylo odhlaso-

váno ul vmili obrojenou moc za-

stupující konservalivuí vělŠinil~

nladé republiky do správných ko-ej- í

a že provádějí své vysoce zod

lovédné úkoly za okolností úžnv siiisKe

Německý problém byl před zálíc olitizlivcll

Nelze pro tvoiciii našeho státu stupci pcli velmocí probrán vel

mi podrobně )r Meneft rozvinulzabránil šířeni se ijtiílu nebozpeěiiiib-Zt- VÍibec nijakého přikladu v

listniii nehol' u nás neběží o všechnyněho hnutí Dne L'l května l!)ló
l t l - i 'i

důvniiy Híoiimnické

i ítl'ilti'řické íistonek i'upakuje rciiricn svou zadosi s po-

ukazem na vstoupení Itálie do vál otázku wsvětlil tak přesně ze
statni utvař Torem pí unit i v nu li

nýblž o veliké a složité ústrojí
íláluí a to národa který má vy-

vinuté všechny
'

oboiv sociálního

Miit po dotazech kleré byly seky a žádá nejrychlejší a silné po- -

strany IHc''áUi luoenoslí kladenylícili vi lezrailoych snah v ( o- -

lách a jmciioVlíní vojenského mí- jemu 11 Dr K Kraiiiářovi ze ne

slodržitele které dne L'(i června r iyhi v ničem žádných pochvhno- -

a liicpoiiaisKeho života lo iiiuzno

míli stále na paměii Dnes u nás

nul no za pouhý týden vydati lo- lllló vzhledem na události na stí - - Otázku "leiitsTiboihmcii"

skvcii cinosii 10 je nejvrouenvj
šítu pozdraveni kterým múzo ne-

jen naše domácí vojsko ale i my

všichni uviiafi tyto hrdinné muže

Voláiiie-J- i vítejte nám zname-

ná to: buďte naším jádrem koleni

něhož se seskiipíuu! všichni aby-

chom v pravé lásce a bratrství du-

li pro vlast všechno co máme pře
devším poctivou práci neboť té

k zákonů a učinili tolik opatře Iroiilě iirpujc šiťroviiuýiu idegra
mění

nnje hýli iioviižována za vyříze-

nou Slejné tuk projednán pro- -ní nu jaké lícha Kakoiisko potíc-
Dne L'7 lednu jih ló 'iii'dn iičcv-v-
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la vládní budovy zde v llelsilijí- -i s 1'oláky ještě dodatečně mnouděln v život způMibelii přímo ha í Isiiždýi zničen bjlj)i' Kramář

Dr IfaSíii redaktor Červenka na- -

ťoi-- a prohlásila republiku l'in- -hé věci vysvětleny jmenovitě po
kvch dělníku Vi to přišel takdnes nejvíce zapotřebí pněli

ní hnv m

Z ČINNOSTI MARKÝZE GÉRA
řtali persckiUM' intellitíeticc no

vin imslalo ono mocné potíráni zvaný ternu' f

valKy
finsku ueneiál Maiiner

vosi a lásku abychom zajistili do

uiov šťastně Ve é ěel0)iiveuskc

Íránce elliiiojrniťieké a politické
íylo zdůrazněno ze čcskiř loven-k-

stál nciiHižť z léto naprosté
i'íké zcinč pustili ničclm a Že tri-

i nit požadavcích formulová- -

vclezcidných sňali které Coinleu-
v las: i všclll luz lozdllll Vílcjlc nivě velmi oelioiné prováděl aby

11 iut uenciál siněho cara který
drávil dlouhá léta u carského

Od zaěálkii války jsifu1 my

liové cílili nejvíce Že liývalě VT- -

hni velitelství rakousko uherské
nám uciobyl syčím mMa a ueniue u- -

dvora utvořil bílou armádu Jižnvcli ji pn iiosiodui uisKiisi ni-stoupili nějakému generálu
kuse která se rozvinula bylo lzearmády za vlády Itcdřichu Krva ní finsko bylo v rukou rudých 11

na lo povstala ZMiivá občanská
Oddálením vojenského nclupe

cl a ustlliei (isi V roce !lli

KJIITIKA PRAVÁ A NEPRAVÁ
„ „

l'od tímto ohla veníiii přináší

pražský Venkov následující zají

11 hýl i dojmu že představ ilelé vo

kýeh inoeiiostí přobléinii správ
válka a dva měsíce po sláltiínt

čho nespokojovalo s! svými "n-

pechy" vojenskými nýbrž žc ta
i - i 1

bylo již I nezasvěceným kruhům on raní riuivcii v sineiorsii ne- -

Ke činelo mni lispecny poinicRc v
zjev no že všechny požadavky l!e- -

lueeká armáda bvla vylodéna a -inavoii úvahu :
iinciiovv no zrušen no niekc snra- -

dubna lul o město sl v selo krok v do- -

děni soustátí chtělo všude zavá-léi- í

vojenskou hriizov ládu Mylo
v

Stát náš je velmi iidadého data
vy které on stále stupňoval ne- -

ni' di'ii'iiliiioané huliské ariná- -

Máří jeho lze čítali pouze na duv ii veřejným lajciiisivun o něm ýehanýiii uátliikcin na císaře i je ilv vliiiuieriiciui Který vvckavalse však iic:iiiéo mluvit nalilns a ho ininistry mají tendence politi
1'íi'N to Vsak Že 1'epliblíkrt česko

slovenská patři mezi iiejiuladší ú

ně porozuměli

1'okud jde o otázku slovenskou

lze fiei že je principielně rozřeše-

na liilccrilé riier učiněn dcťini

tívně konce Československá e

postavila telilo požadavek
tak jasné a kiitcjrnricky že celá

konlVreiíce niobia chánili problém
len jen v českém smyslu Pojed-

nánu o otázce Maďarů kteří bu

o němž se nesmělo ani slůvka na- - ké Mnozí viděli za nimi touhu
privílání Němců přišel k vyhnán!

rudých jfard ze zenu" a hnal k ji-

hu brzy spojiv se s Ncnici a vy
isat Nyní vvdalo tikové odděle lieilřicliovu mocnili se vojenskou
ní státního úřadu pro vojenství ve liklaluroii veškeré moci ve státě

tvary slální nu celém svélé budí

svým pořádkem ti svou ukázněno

slí obdiv ciziny m si jen přeci
st i zahraniční listy kterak píší o

Vídni deset důvěrných zpráv vr- -
čistil zemi od rudých Na lu ná-

sledovalo co jest známo bílým
Nikoli neprávem l'o ústupu Ku

sů myslil Mcdřidi že válka ji' hohnílio velitelství kleré jsou adrc-ován-

iniuistruiil llerchtidiloví

JAK VLAST VÍTALA

SVÉ LEGIONÁŘE

Pod nu Vttrjlo bra-

tři!" přinášejí Kolové Nt iiiy

v Mině na M Ta vt tia

uvítanou i'jUoslovi'nk
"

ni legio-

nářům článek který nejlépe vy-

stihuje pocity h ju k V in i vlast ví-

tala svoje revoluční zahraniční

vojsko při slavném návratu do

vlasti Článek zní:

"Přísaháme ve jménu své lni

sUÓ i iiit nit n í cti ve jinčím všeho

co nám jnku lidem i jako (Velnuli

i Slovákům jc nejsvétějšího v pl-

ín: sluníc se svým svědomím bude

lne Imjovati společně se svými spo-jciic- i

do poslední krůpěji' krve

proti všem iiiišim nepřátelům do-

kud nedobudeme svému národu če-

skoslovenskému úplné svobody

dokud naše kraji' české i sloven-

ské nebudou spojeny V lieodvislý

a samostatný stát dokud náš ná-

rod nebude ve své zemi úplné pá-

nem svého osudu

Zavazujeme se slavnostně ye ni

kdy li nikde líc obledil Jia iicbc-peé- í

bez obav a ábání plným

vědomím pod žádnou podmínkou

Jieiistllllpíme (n 1iejv"íí)0 cíle

Hvélio boje avšak jako vérní a

ěeslní liojovniťi majíce v krvi dé

dielví slavnýcb dějin a pamětlivi

bohatýrských ěinú našich niuěrd-níkí- i

a víideú - Jana Iliisi i Jana

#ižky z Troenovn slibujeme by-

li jích hodnými bojovati zu pra

vdu i svá práva nikdy z bojiště

neiilíkati pred žádným nebezpe-

čím neustoupili rozkazu svých

vůdefí poslouchali svíij prapor a

vlajku ctili 'nepřílele o milost za

žádných okolností neprosili se

zbraní v ruco nikdy se nevzdávat i

bratr bratra milovali a v in bczpe-ě- í

u) do konce bránili smrti se ne-

lekali a zu volnost národa i oéj

jiy vse i svůj život obětovat i

pez nátlaku z dobré víile lak

chceme a tuk vykonáme
To nám luUe naSp čest i vÍtiios!

k národu a vlasti"
Muži kteří tuto přhahii skláda-

li majestátu národa a vlasti tam

v sirých rovinách ruských a v

poušl ídi Sibiří- -

pod žha-

vými polibky italského síunec n v

Klínu lesíi severní Francie přichá-

zejí v těchto dnech do své osvobo-

zené vlasti do československé re-

publiky v silných vojenských sva

zech 1'rcsiileut Masaryk přijede

v jejich slínlu Muž který je v

Hušku učil povzbuzoval soust l

který ovoce jejích lá-k- y

odříkání a naďiení útrap a hrdin-iiosl- i

bez příkladu sváděl V jedí

ný cíl svobody a saniolalnosli

národa a vlasti

JJnfN ví každé dítě n každý sla

řce u nás co tílo mužové vykíiiia

li Dnes ví to celý své! 'D byly

urinády za hraniee-in- í

jak bojovaly jak trpěly jak

milovaly svou vlast jak dovedly

]ro ni umírat a jak dovedou ne

prosít o niilos Popisy které ti-t-

mužové phali domu svým rodí-řú-

bratřím a sestrám řtvým přá-tflút- n

n drahým jsou památkami

Wíjiniiého významu ClMe jen í

rysky i ifah dopisfi a matné po-linu-

sřvř vám bruď vídíf
f j

kA zii-n- y phrmiy utvořily í

Uou myhl Krdc poefivé vrouef

povdhy přímé ii Mul 7 Diládři-í-
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vniftních poinérři moniinistrii války a IJuriniiovi avšak
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niky mírové knnfeieiice Debata
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o tažení" V této noě žádal úové
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bvlo ines tisíc žen kle
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ska Již -- 'i listopadu lfll žádal

ledťnh ministerského předsedu
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