
i 1

I

1 '1

I

ci tlm MAtit r'k vřlín jilijViMootnbb kiii v Nibm-t- e je

bily iimlA lu nH iiř ixí ílťl iititi ("kví tí d m

I i puk i kol so l'tle fi- i ik hi t tx lu noh shiíný p i

J

Oluij iitt tiítti Vit i -l

I: š'í jnl J ílUlílf J' i ř lit j!i' V

t i') fa j'"tt f I ktálkmi l!' !:' )

'i víli óki Vut li l n

'!'! (ť lliM' lit i
"

}nl V-

l v

prolO i pt ý

i ! i i ViJmv pn!i tuii-- i t

I i ! ' pliHhlriíMlbt 'i
' - ' I

li ik tm n!l tií !i U v á" '

lij líni n' in fiiuinlii Nud M' 'hie

i'U dti ! H (ki!il'lS'( ( V Clu---

pí i0'e!"m ltrlttti tWipt

t ei tai ru i i"'!- - 'l h i"i ni Mil

'lili bkitřiV pífHiuku o i' 1:

en dnť-Hi-n llsniovy MUt !''
n t jvtuiuM-

{

ýs''ní v

riuoM-ki- i bvly idimAuv rclu-i-

Aviik i Cu hnslouiei maji iu'

i

lilu !iHi-l- til p' iklii! ř c

-f u uíiti ii- -i 't!Hs 'i'irV
li li tni! i id) dli Úl n jrt
H'íÍ Ž V :l!íil'HV jit

: hi liipt--! Jr-

íolíiiil % 'V i'i I l liíh piei-- ji

DKtIM SITUACE V 8TATU

Cř8K0St0VrNiR£M

I' i Ki i !' i

k t # i i1' ' ' rit:!i'i íiIi lín tiu
tu WVhihřtx"' ď--

ji i (! sni' i i fi ("''
'v 'i ' du i H M' il '!

'
! Ml I l i4 li I

hnleltjlll UllVt liO ht A' H 'l i'd'ifkl
Ifiln lovena lit U hinute pro ilifof'

i e I m i iňiUH KM' I (Tli

MUH )l '! ) tlí'

Vpiiiuii niííkv NíMViťcka ni

)MríVÍ)i itnl "'ik ''!

In ní řMniiliíí Irtitití v t

olmťiií tlumili jniliJtciixi h liíint-ii'- l

luikttiť-k- n l lit ilui i ve řli]í''
KÍ ttíilli'1'kt ll" illll 'I !li'ctiIU tlii

id i ( lu iii i blin i lo % itt

Jiili i imk u iiiiiiilu s !'Pir

jtVnl iot r tl tooiu titdi pftía
jlrli hl l O l —I jnku b k IM d J

:p0U(li is'uié % pUí:' } Vť

!fU-- h s %'rli iiMli-dn- h 'lioni
'by iiodd i ytiiiliii ifds
fm c i !M Stt I U t d'! "lljli' V

!o I ! I l' v IŠM It 'lť '( li

i: t in i) Mf?'ťl'1"'VÍ
i liy

l i'ho b mi 1 ti in I li-- ' 'o' !

Miíiiié plnou nuihmlii a rovin

p' 'ui Jsou diikmiei' luikbtnčul
t

l i U edlIÍUHl líkltllll jen i by

"hrácil právu itároilmih mctiŇiA ii

ibtl b' jedním t úkolu buiÍoll'1 !í

jíy liiřodň nliy pf'íhli7ebi k i

'

by mírtiduí tiicpšiny byly chrč uč

jiiv proli pokiistnn ničím odiiárnd

j
llélll

I ( i NkoďoVellské HlcilihlV Hlililit

lil niiiee ěesknsloveiiskčliu stálil bu

Jdou ovšem iláb' tťVilti II soudí lb

miiinlosií jakož i dle toho co ny
ild Něinei čji i budou této oelllilliy

vilu řť ťi'i'ttonlnVHi'1 řiWihjii Í

ibui niiltiuým tiiihtístvim nhH V

fa dub' kdy In li uhlí do ílr
ilniliivňmi posilula

v!ádt fliinni lieiiu'i ké

miHiiní ď IVrjt řu ťiěidvm o!ol

třehc ulibiilolii ře ktorýili

piii liííi lu lihli do Vídní thipi uui
v tnu' Chtíht lim tiílitckí ineii'
íitiA iiHioiiin riřdm cliání Iťžku-st- í

ii nepokojů
liliVmi slovy my Mále ) šť4 nuí

ni i íiniti s iikněuou nepřátel
kuli plopaiíundiui lakoVtni kte

KuAri npalíí ruským
mMum potraviny

I mi h'tv '11 In film K"?ác( v

uj 11 ) t til "l iel t to se

-- 1' l: P tli-!lí'- l
M'í'-Kv- (l JVI-

imunitou !t!vy I Mil íř (řiodtoií

lidi VlUťsv fddedeě l

itiiliitii!íiint pnut jiskmvn tl- - pe

si i Mm ku K leiiinto n)utiiu
1 tliislii n- - konft 1'ťtH'i v kině !"'
l foMoKpl si SiU'SIlltsoVHtÍ

siiuMy ve vše li osndrteh n uěínitt

kroky prnll snahám prolire Volní-ní-

-

Dopravti raněných
Čechoslováku domu

Wnshiímtoti t (' Ti hřeziin

ťVskosIrtveuskň Tisková Kan-

celář onatniije i
1 li rprávy ke

rmi nd americkélm kmisnlu ve

VI nlivoslokii ithiliicl pluktn iiík

Umínili lieinoeliicK ve "ladiVo

sloku jsou přeplněny iiemoenýmí
a riinéiiými vojáky Mezi těmito
niii'!uíí se asi ii'MM) raněných ane-h-

nemocný cli I 'eclinslovňkň Na

ecslě ze sibiřské fronty do N'lail-vclnk- u

se nueházi ílrtlM) raněných
i i luky přivážejí jich denně v po-

čtu 7(10 1'ončviidž pro iledosla-le-

mísla limno raněným

í i

lby by n vntly o tuu lo id pocity

by piáií jnku jíní nářdiHÍ ab

pikiylyt tlí j i l tV IHMli jljltlt lill
nnlí Cesk"sloU'lskc plobiils id

neodi i''sti e din' listopadu
Ptlá plaví! "Sliivime so po b"k

bojujíi íi b soiíiiskýi'li národu a

jejich Spoji liru bei ohletlil nu vi

tést V i lllii bn pnláŽku proloíe je

právo na jejích straně HHiAu

Ilelli strunu jest v právu V tťto

osudllí válce jest oláklill zásady

a polilbké morálky oiázlwi kle
ré se v nyiiíjsí dobí žádný poeli

a npiímny státník žádný lny-►lí-

a siídoiniřý národ nemilze

vylinuli"
Myslím že loto prohlášení pře I

st i v ii jr nejlépe myšlenky Cechu n

politické' morálce Jim není poli

tiku hp'U nýbrž zosobněním pá

i'"dníeh naději a lužeb Nejlep-ší-

toho ilukiizi iii jest že máni

fest (en!" byl vydán když ruská

armáda byla donucena k ústupu

Karpat a když celkový slav vy

hlížel Niiiutní sc stanoviska
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potn liovatí Mělo by bili pitiiuito
váno na lo ž ve Nídní jest

ická ineiišimi čítající ji
se jllllllllll duší a že budou česko
Moveiiské ineiišiiiy mi všech st ra-
nách llolllieli BakiHlN slejiiě jakn
V 1'lirá' li nč niu-- iukud iiiiiiui
býlí tiejvíec zúženy du svých liá

rodnosloíeli hrimie ííe srny s Nčiu- -

rá nyi iin-ein- i k rozvuini
mezí Spiijeiiei ať nuilý-iii- i

ci velkými A nyní jest na

nás abvehotn h li mi stráži a i

zprávám porhiiejSeíiii

pramenu iiielhoiliími
l'i'rii-toi'- l ťii vím Pupenu a Boy
Ivlii Mikíimc zvláhté hýil na strá-

ži v záležitosti hihliirek ille kte-

rých tinví národové střední Kvro-p-

chtějí UtlléilVllti llieiisiliy jež

nevyhnutelní inusí hýli pojaty do

hranic nových siátii Tuk na pii-kla-

in není v (Vehácli iintiseini-ti- l

doeházejí fireec zprávy jež by

tvédéily o opaku 1 1 vn členové liy-nčj-

vlády Dr Winter I)r

Siráiiský jsou židé a jsou také ži-

dé v národním shromáždění
1'čcl Vseeli tich to zpráv jest

velíce zřejmý! mají přesvěd
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čit! veřejnost že noví slředoevrnp

poskytimiil příslřcší rotiivnjíeí m
ť'renihluvúei z iiciiHMMiie byli vza-

ti a dopraveni do (''eskoslovenska

Několik set (''eehoMlovákfl jíž
odehnilo do vlasli ti ostjiliií vyda-

jí se na cesiu V liejhližšíeh línech

Vláda odprodává
válečné potřeby

Wiishíiitrton 1) (' iítf březnu

Odprodej cizím vládám zn více

jnk lí )0 iníllionrt dollarů přebyteč-

ných válečných potřeb byl ozná-li-

ii oilborciii války Větíinrt toho

lu materiálu Mu do Frnneío jež
sniiui zakoiiiilii za i((ir)ú(M)0IK)j)

ráučlm zboží znhriiuj v ' bez

iliimý pnudi kyseliny měď dě-l- u

n ocelově plály Itálie zakoupi-
la zi M 1(100000 st rojových pit
šek filřelívn kywlín u jínýelt po-Iřc-

( 'esknslovensko Zitkouíli
z'i milliuii uirip!niiř u potřeb jtn

se zrr! cleni u tcintu ineiisiiisiin
je-- t lýž jako býval před válkou

jesl dokázánu tím že nármliil
shromáždění německého Rakousku

přijalo dne 'JM liMopndu ! !í J zá-

kon upravující oíiéanxtií v iiéine
ckéin Rakousku Zákon tcii cini
občanslví a lim i hlasovací prňvo
závislým na lom zda jcdnolli vec
o kterého jde ne prohlásil zu pří-

slušníku iiéiuccké iiánidiiosl i n je
tnu 'zákon tento přímo luiuiíícii

proli velkým tiienšíiiřiiil čeMíosln-Venkýii- i

ve Vídní V dolejších
Rakousícli i v (islnliiíiii iiíinecUěui
Kíikouskii

Mě bych snad také něco říci o

lÍMavě nové české republiky --

ale jesl otázkou zda jest někdo

povolán k pronášeni domněnek v

tomlu ohledu Mohu vsak říci fa
lishiva Iniibi veskrze demokrat i'1-k-

á

a budo bez pochyby do velké

míry sledovali americké vzory s

náleiiým uhlujeni k mí rodnost-iií-

jeviiiu u míMiiíiii poměifím
1'slava luidc ibuiiiikralieká 'Stát
jest již rcpiildikáiiskýiii Bude tam
všeobecné hlasovací právo u vo-

lební právo a záruky úplné hvo-bod-

řeči tisku svědomí naho- -

ili národové nejsou schopni své-

právnosti nebo řádné vlády Pro-

to jest pro iiiIn víe( ncjvysíí díi

ležitosti iibyclioiu ukázali jak na-

prosto bezpodstntnou u zároveň

nízkou jest propaganda tohoto

druhu — Případ ("'eehoslovákú o- -

všem jc iiejlcpSí k uvedení a ví
ííin pevní že jíž pravá povahu ee- -
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S nabytou slobodou přispěje t f-

íkový národ jislí Mále více k svě-

tovým pokladům ducha

Obtížnou věcí jest urovnání

národnostních menšin bez

nichž nelze ustavili žádný Mát ve

střední nebo východní Kvropí Je

pozorovali jak v posle-

dní dobí v Americe i ve Velké Bri-

tanii jsou jisté kruhy znepokojo-

vány možným osudem německé

menšiny v (Vcháeh Práva líto

menšiny jako vSeeli menšin vfibee

musí ýt i zřejmí respektována
Ale tí tom není pomoci II HIlIllO

připoiuenouti že pánové kteří ny-

ní uvažují že by éeská vělsína mo-

hla ullačovatj německou meiihíitu

zřídka slalo-l- i se tak vůbec ně-

kdy - projevili Miiieít který nyní

vyjadřují když álo o iitáz!'ii ut bi-

čování většiny menšinou
' každém případě však proto-

že Němci a Maďaři utlačovali

nenásleduje toho že

skofilovcnské revoluce proti Ku

koiiskii-'hersk- dokáže že tento

národ dovede zavést i pořádek ve

Hvéni vlast ním doinč
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tlíHiOiiO fisolmíbo vypravení pro

( eskosloveliské hnulí pioli
riieoku jest stále zváno

revolucí uč si HejKcin jist zda li vojáky za 1000 strojových pu
šek zn I7J)00 ruéníeh mniiátUsfirávuč 4čilí nic Nutno si toljž

Čechoslováci budou utlačovali Ma

žciiNtvI vědění umění a píscmnic
lví

lul lUMiií li li Víily I" do

konce picii Vitllit u bly tVthl jiii
tinnihiií liik HHriiilohopodářski

licjlttilinťí lat toiikiUi cruJ Sed"

it dlí tb - lin procenil!
ct lehu i nkiinkčím bleliielie duti"

vílu piipmlaly mi íe-k- é ein'
kdiln iřbitek f7 :l procentii pl i

padal lul ttstntiií Uakiuisko A In

UÍ když budou prosti duunvťho

pltiiení U prospíeli ťilliltléoé

pnusivuíeli otatnfi'h rakouských
zellií budou ( VAi jehle llollllť-- í

Pii jednání o otázce nármliťoi
-- poiláiikýi-h dhiju jsuie liulní1

filivedcni U otázce jukoU cenu by

to tnélo lez iříuičho přístupu k

inoií? (Idpoveď j'-'- t u lice jedno
duchá Švýcary na přiklml 'fa i

průmyslem daleko za českým sin

jíi ílll i ZelIlídělMl ím jsou likáz

koii jak slál muže vzkvétali llc
has byl kolem do kola zeiníini

Ale ať je tomu již jnl
k'di s moderními dopravními pro-středk-

přímo k moří vedoucími

není tuto otázka tnk důležitou ja-

kou bývala v miiiuiosli Moře

konec konců jest dopravním
al' pak slouží za doprav

ní prostředek buď Hioře nebo že-

leznice k tiímu v tom již není tak

velikého rozdílu

Požadavek aby stály jinými
zeiiiími uzavřené uičly přÍMup k

mořím jest Mále iinléhavíjsíiii n

za ním stojí plná váha Spojených
Státu nehni" president Wilson pro-

hlásil ve svini pose] lví ze dne H

ledna P)17 že vnitrozemním stá-

tům musí hýli zaručen svobodný

přístup k moři

Jinou ceMou k lutbjtí přístup"
k mořím jest ziueziiuii-odníu- tu-

kových říčních toků jakými jsou

llunaj iiebo íuihc Jest iiramálo

poeiiyhiiosli v tom fa ziuezinárod

učni vodních cest jest nevyhnutel-

nou včeí při nové úpravú poiiiíiíi
h lak bude svobodný Dunaj pojili
(''cehoslováky s jejích přáteli

a Kuinuny na jihu
Co vsak o duševních liodnoláeli

vytvoř řliýcll (Vehv v minulosli i

v nynějSÍ dobí co s českou kul-

turou? lest všeobecní přiznáváno
že v dobí kdy Cechové měli srojí
vlastní vládu a nebylo jím překá-

ženo ve správ? jejich vřef národ

jejích se těšil blahobytu a vzrů-

stal duševní ve všech ohledech--- V

eelývíi českých dějinách nalézá-

me dují uzy idealismu ItuScviii

hodnoty nikdy nebyly v Cechách

podceňovány Husitské války
za nimi stály otázky společenské
i národohospodářské byly konec

koncfi přece jen bojem za nábožen-

ské a občanské ideály u za právu
českého jazyka proti výbojnoMí

Némeú Palacký byl ve svém

možná unesen národní hr-

dostí když tuk řekl ale vzdor to-

mu jeho I vržení že Imsílnké války

byly prvými v dějinách světa ve

kterých neběželo o hmotný pro-Kpíc-

nýbrž o ideály lze snadno

bájili
Nutno si vždy připamafovalí že

Cceh Mistr Jan Hus píixobil o Mo

let dříve než Lutber že Komen-

ský byl jedním z nejvítMÍch vy

chovatelů všech věku že Petr

Cheléíeký působil před 1011 lejy

před Tolstým a že český válečník

Žižka jest považován za povodec
moderních způsobil válečníekýcb

V druhé polovicí devatenáctého

století dostihl národ éeský vzdor

všemu utlačování se strany vídci'i

ské vlády výši kulturní jež pře-

vyšovaly kteroukoli na níž stál

kterýkoli jiný národ v Kakousko-Clursk-

V písemnictví ti umíní

Hcmú a porovnání ke svému poč

tu žádného soupere V moderní do-b- í

zrodili f v českém národě nej

iiiní tří velcí básnící Vrchlický
("'celt ú Maciiar 'A íiudcbiiíkíi a

kladatefi MíJ potuc uvíMÍ jiné-n-

Hrorřany Inoráka Kovářovi

é( Spístovatclu fřtft Jeie vy-

tvořili díiu skutečného umění W

filotíďí jméim Masaryk Krejčí t

I třtina vdíce dobřo známa

víou néciiciim

lile ářcdnícb amciíekých Ml
Mik příMéhovalrckýeb vykaují
('ťdi iiejmenií procento neiframoť

uýeli Tíik un flíkiad z X:'M (
chfi kteří umu v m'( YiVi přijeli

1 toulám fa to nebude považo-
váno za planou chloubu řeknu-l- i

k závěrku že jsem úplní přesvěd
čen že nová československá repu- -

líka slané se dústojnýiu spuloé- -
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h deiimkracií ZáiiiKcm spojeny
pádu I
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víilky i' iiiťniňrniihí

Mivcnf (Vtli pii kniiri války iili'

jHilifi ui rniiiiihijiVf válnl Inuf

k vítivt ví iii'ln) pitnift1 ('ťclnt

Hlín i illleN ťílllliilillllí ti v

llílHlťilťífll lVi!iťllí'llO (VI7flll

k ťnhiKliijíriími vít 'Kt ví
Vllíil II

Jíliývťi jfStt iiiiihIki rtn ii Ni'

iiicc tc Í''h!( iu'VZ'1'il liji íc

Itililc liiofi iiilinlin tř'tst'k zni'lil'íi-jíit- i

i'ii( ťiiuii ilávno kily fifi-il-

iiiivíiimínIi' yprivy k

ko se !ii'i(nlťiilií žíiilnýiu f n

káni tiiíni kťT''' l'v mu sjínjcniM

illniii Zinóni vliíily iifnnnifiiM

tedy jcíitfi iiiítiii niínii

zmřiiii diiMi'Vtiílni Mii(hli'HÍ -
Tuk Hviiuá nř cliii icvitlucc liyla

iiHkutfťTiřiiíi tic z 1í fiřfčiny že

iiěmci'kc plány liviy iicpra-vmlliv-

nclio licmnivin' nc-I- i

tuirliurski' nylirž prutu po

tiSvad-- no Jicmcclii' vládc ncihiíi
Id }c (luHi'iliiiiMitÍ linýiui slovy

proln h si jí ncziliiřilo zvltííti
'ilSínn iniiříi jiiiiii'íi'li nyní ii ve

k1 iiíuiďki' vlády nálcí ke sku-

pinám klcrc V hťplill JfM i pnilpn-MViil- i

lloliiuiZťUcrtiy ti váli'n''

lordy v JJerlínc liliiniváiilm pro

válcriiý ruypnčct
Klif-rdiv- Do

vidnvé Hclicíilcuiiiiiniivr Cihmuv-tiv-

livlí jcilnniiiyslní v hoiířlivéin

tvrzení že nudí uáriiduvc tnitili

právo iii kvi': liylí a nynější dním

fa jt'Nt v'kem pouze velkých j u

rodů Ncodvoltilí lolio Ncvídíiiif

řftduýeh znniiicní lítosti n pokání

Ximpiik lze dokáziiti že iVvliirt

luvatáld doud Nvýdi drápu
Totéž pluli o Kpfccneírh iiďfí

nn ve Vídni n MudupcHti Maďaři

jsou oiljiovídiiřjHÍ m Hvítoví po-

žár nez ostatní liolienzolliMiišli mi

telítí Nynéjší ininisti' národní

Suiuucl llazui předložil v

únoru líKi Ichdejáí vládé paiin--
t

ní spí ktery dokazuje ž loéi-ne-

ká selirankii kleni po tak dlou-

hou dolní ZiUitMiíovulu Kvropu Ly

lií si velice dolu'c vcdoiiia toho z

hrozící srážku mříže sc rozvinouti

p Kvřtovou válku u kdyby bylo

(]os'izciio vítěziitví musilo by lid

býti iloai?i'nu tuk zvanou "rych
Inu olVnsivoii"

Uralu' Kfirolyí jenž byl ve sví

tle veřejnosti jako jeden tíh
kdož se stavili od počátku proti
válce vMél o lífizaiovř meiuorau
du ii pfcSd do tak zvané 'ouocÍíío'
e když se mu vyjasnilo v mysli

fa ňplné vítézfví ceiitrálníeb vel-

mocí jest (teíiWižiiOHtf a h se ni uší

řiékdo pokusili o svedení upojen

cil mylným doiiiiiciiíui ž íie vAí

ťfiuí Míiraíí u ne všichni Némeí

píálí válec

Jcitféí nyní s" Míiďaří wiaží u

chovafí svoji nadvládu tnul Klo-vák-

a (riisyvařikýmí Jíuunitiy
ftlí dokonce tak daleko fa řídili

"národní armádu" do které po

koiíÁclí odváděli í íVhosIová

kV

Offo llíím-- zahrařiíém' mínisti

ve vídenské vládé liníjc výluiíj

tiou ťilohii ve ttvétovéin wý-m- í

požadivky o wlíturéeuí nikou

nkyVb Xťiíffi AI j jei přjro-cri-

fa tento pán ffuvéďouril vét

u zřív4!eniť ňstavř nířncckho
Hakouska v- - kUr iifiií mú V wj-nířliíli- i

pečováni národiiostu'

'mcnííiiy A tylo menšiny

jsou poéf tlié velice kíIhc jak VÍ

d'tj odlwidu dle kterého jediné
Ví Vídní žije pec pól oiíllíonU (''
řhoováko lto iJaiieř hrát UÍoii

ou ďdif vyilíkajíeí éilohu V kru

ZÍHl (émeeké wiejální deriioferuejf

H t" fa přoÍiti(ifj" M za ífitr-Mtu-

y dúkz-- fa rumh

Dě vzato je NříliP" Nříř(e#-r- ď-

ikífii l'itlími i ířioriMiflif fí í

vlajky rtf pojiyMjj r kém

Loť jv]ití-4-- f'ryiwr?í

Sibiř má nedostatek

1 í

íUiská vláda žádá

zadržení Francouzů v
uherském kapitolu

Paříž 'J7 března — Ruská

vládu dle udělení Mulinu

posílila depeši ilo Budapešti se žá-

dostí aby nová sovětská vládu tu-n- i

ti i zadržela ělciiy řraueoiiziké

vojeiiskc niissir Ruské auloríly
dožadují se této akce h (dile letn

mi docílení výměny za tuto fran-(lounsk-

IUÍSÍÍ Imlšcvíeké iilifsíř
Iilrrá dle tvrzení sovětské vlády
imské zadržena byla francouzský
mí autoritami v Soluni Námořní-- '
ci se strojovými! puškami zaujali
ulice v ktorý'eh sc nalézá éeský
kiutsuláf ii úfmdovtiy iniíílieké a

ři!iiiiíouzské míssíe Opotření iéi
iiémí novou vládou za účelem
chování pořádku byla provedemi
energicky a město ji klidné J)o-pe-

sdělují r Vídní že auíílíeko-francouzsk-

missíc o 210 mužích

byla odzbrojena Premiéru Lení
iriví do Hušku byla poslána depe
e Žf Hpojeneeké (liiiNÍU OplIHtily

Iblibipešf Jtepeše přípijuje fa
fniiicouzské pluky pronikl'

Jiyly' odzbrojeny Sdě-

luje ne že došlo k vzbouření v ně)

kterých francouzských plucích

píipomeiiíjuli fa (VAi byli zluivc
ni své státní siiiiioslalnosti jíž se

kdysi Ičáíli jen násilím Pii po
žiidování neodvislosti stavěli se

nejen nu základ že národ má ná-

rok na vlast ní svojí vládu nýbrž
i nu zákony ii éisfavu které nikdy

nebyly se souhlasem národa čch

k('ho odvolány nebo zruSeny

Skoro před čtyřmi stoletími tvo

řily Cechy Morava a Slezsko spn- -

lu h Lužicí ri Ivislou říšijirávč
jako byly tehdy ('hry ueodvislou

říší V roce IVílj povoluli (Vší

Habsburky na český trnu z téchže

příčin jako Miiďaři Spolu s

sankcí tvořily podmín-

ky povolání Habsburku' na éciký
tritii právní podklad maďarské

revoluce v roce I8H ('ciká víc

byla stejní silná ne-l- i silníjsí než

iiutdarská Smlouvu z roku 'ťS

pólu s korunovační přísiihou n

velkým poetem jiných historie

kých dokumcijtii příliš četných
než aby bylo možno je vyjmeiio
vati Ivotily firáviií jiodklad pro
renkou revoluci v ecc l!(l"iH

V skutečnoíttí attralílí ('m jed
ií doby svojí neodvislont - Ale

Ib' práva jí míli stále a bíhem
u'é-h- hnulí za války požadovali
ič bsli oliipování Práví jako ni

!i'i neuifižc býlí zákonité píipra
ven o xvuj majetek násilím ii mo

eí bez náležitého právního firíibí
bu lak í reíi h udrželi xvnj

Turftk m svojí neodvíslost

Nebylo by také chybou říci ž"

nedávný zápal Čechii nebyl ní

k revolucí Jako bojem za

zákoniiých firáv'
AU mohou tito malí národoví

udržovatí ví vlastní státy í A jsou
skuteční fyto Máty tíik fíntU'1 --

Proti lozelciiénS Rakoiískiá bývalo

pouzíváiio námitky fa i bwU

iflíti m následek velký počet ma-

lých Mátfi Tomu není ínk Vidí-

me jen dvi poví Mály cMsko

íoveiifkou republiku A Spojenou

Polsku riiersko bylo takřka ne

odvislé od roku ltí7 To bvlo ve

duiténoMÍ Iéjínnýu vývojem

jk utvoření nových Málu béhem

N ř í

'?

i

ďary a Němce JeM požorubodno
že a celé devatenácté slolelí il

se ani jediný český stát-

ník jenž by se jakýmkoliv zpuso
bem přimlouval za utlačování ji-

ných národů Naopak ale kladli

(Vši vždy ílunú na (o že by vy-

hradili svým níiuei-kýi- spoluob-

čanům plná občanská práva zahr-

nujíc v lo i práva kulturní Byl

to velký náš český dějepisce a

státník Palacký jenž pravil že

jsme nikdy nechovali aniž budeme

chovali úmysl utlačovali jiné ná-

rody že věrni svému charakteru
zamítáme jakoukoli myšlenku fía

pomstu za spáchaná příkoří a že

podáváme svojí ruku všem svýlu
soimedúm pokud jsou ochotní k

uznání roviiocetinohli národu bez

ohledu na jejích veliknM nebo po-

litickou sílu A byl to Havlíček

čeMý vinice v ro"e KP' jenž pra
vil že utlačování nikdy nepříná
'í sladké ovoci a časem svolá po
iii-l- nu lila vy svých piívodcii

Ve spo jení s lim měli bychom

vytknout i že štáb- - jeílé ně-

kteří Iíé míchají zády sebeur-č- i

ní národu s právy národnostních

menšin V Právnických Kohle-d"c- h

íyšlýeh v květnu lít Ji v

Praze promlouvá český právník

lr Kaláb o otázce ča-n-- zvednu-

té fa ideál si beurčeiií iiflniifa bý-

lí proveden protože takřka v la
ždém území lze nalezli příslušníky
cizích národností í'roli!aíuje fa

ti kdo rozuifď v tomto směru si

neuvědomují rodíí v záadáeh é

rovností Obojí vychází ze

zásady svrchovanost i lidu — Ale

obiaiinká svobodu určďjc zákonný
Malin jcdliolliveú — kdežto lrbe-určen- i

národ-- ! rozhoduj'! o Matu

"clýcli iiárodn Národ pak jako c

( jako kulturní jednotka n"
múze býij nikomu jinému podia
ďn Ale to jcíié iicznamená fa

každý j"duotlívre kťríbo oá

hodné řízení onudu zaválo do stř
do jíiiého národa jeM ojrávuén k

požadavku hefM-urécp- Jcsl vsak

jako každý jíoý oprávněn k ob

ílliské KVofiodé Hebeioceiií náco

du jeM v podMalě ifa linwU j
něho P"Ž loíroduí auloiiomíe Ti
jc-- l jÍMýeb obhitift jí

!í tiby jm byj h ičoi
vobodoý fcuMuruí vvvoj ve Má- -

paliva a olejů

OmAk '') března - Všeruská
vláda zdejší iialčzá se před íeíf
ním celý tudy firoblciiu jež při
ne-ďi- i nová situace (hvřtlování je
jednou z técbto nutných potřeb
Klektřiiui je získafelriii jenom v

některých luéMecli n lo jenom v

ji é době Celé éálj Sibiře n

odkázány jenom na petrolej sví-čk-

Ale zásoby ie)rocji jou té
měř vyéerjiáuy a svíčky se sluly
velkou vzácnost f Ztrátu Samary
ukázala se těžkou ranou v tomto
ohledu m bol tímto luéslem ří

cliázcly z Kavkazu zásoby petro-

lej" oleje a luku Neiloslatr k o

leju k mazání strojů přispí) znač
nou měrou k ohlížím dopravním

Úprava služného ně-

meckého presidenta

IJcrlío !0 březmi Kliiii-- '

lrcMdeiitrt JClicrtii které Bylo

př'ťbiiécm jednání v iiéti"i'kém
li" ku je ptOMXf laank inéíčn'
jak bylo líiVdoé oznámei bez

jakýchkolíy jiných příplatku nu

vydání
' tobolo cliižiiého jre-ú-

-

V imd pbií!i nuly zamé-iiai"óa- i

v pi
k1 úřadovně

R'jdi armáda v

Uhersku virít tá

Kodaú {l tií mim ' Výzva
o'o dobrovolníky pro novou ober-do- u

rudou armádu efkfa v
velkým oM'i"fo dl" sdělení t pi'
"4 Bodtfieáli Vojáci filo volí
i svoje wtnínové velitele a!" vyi
'í oéřťijiď'í lfdoU Miioovení tí

doviif kooií íitáleirt pw vojeMť'
4Íi'iZM i rud ahfiád-- i jft
t I ť'ž ťťjlntM fnfi ď:lo!íV' l h't
'ii- - ií fvtv ih Jojuíky ki"ií ií-

pá't i4'í úťtiú

1
r i

Vojska spojenců
půjdou do Dalmácie

Paříž 27 lířezmi Po mírově

íonmrenee íjoíly zprávy fa

vojska budou vylodé-n- a

ve Spabufo un pobřeží ÍŽulmi-mfonú- í

do4!o tu v pmdedoí
bdi k vážný ii nepořádkům n vy
Jovovány jí-o- olmvy fa dojdi fu
i jí dí obuovřuí Uiiří jak %? %H-íoj- e

niaží tf rozSířílí oíávíifa
do lěcfi úz"ímí při Adríatiku kf
rč dříve kioilrolovali Mjí prýv
úmyslu MWiťtÚÚ se éátj bývAlé-l-

ntkouflkěbo befniva je nvií
i" v iuoeí ífiliofiloviíiifi Ar tt prav-
dou že l'bí vyldá-íl- i VÓikl!

tivk pokiw Vbiti o losfí-ri- í

Adřííikí h UMiui ěátí fti
koii kho b'flva byj by přiro-fa- i

pod) lcuj 1'lo ii( vřiď í jtk
tuaií oeí"hbně HimmtMii
i'c!v okíjoiítého h'TH tmě

r"ai k in' (iiťojí y

''íížj ťj s ť) akroéífl

I
íievaieoáeřého siob (í dokazuje H

výjimkou Némccka u Itálie -
ořatií Máty jž#byy ří

oy itihi-- deyjtijáciébo Moletí

mn í bíťi povaziváoy tu mai
bylo jen pěl fíkových

prn)"Íí byly 0kuleoeiiy jako

kteří neumělí éíMj H čilí Mié

ně ti ! pí
itri-nU- t Jt jb h touha pf

vědění h (Afhní jefet známi --

'iuvnhm í ioi příklííd toho fa

íAi'% í:tWí #

tH lď' j((#oj' jmá kuiuř anhovylp k sn-i- narodtioMj o ťfjf-ti- í

v jednom národním ttít - J itipft i tif jž tni) Mál 5 f

t"tlfM --Uírh uho ht' tí j


