
CtrM 4
m " 11 9 '"l ' "nci"wey

íštiikii vidli nyní vliilá Huhshm

kÁ liAdhcin Shh M oll'tt Vpil

m potodu ruAMttiA ňť)ti-- ty ( in Í

ptorftíen její tHÍVÍJit íivo!
'

MtcUtv V Anglii W!Mi po Wmvnlím fc podléhám tiějVé
M potodu t Ur U } nej !imi MHikmiM Iťktin li I tom lir

nuni[ v hílitl ři'mi V itn4 llprjl prinm fi j thíduší n

i klnl pmit ){ tutu V 'lílií uri ť pmlljM pili'U

lil ji N"ir-- i jhdude míli t

tuS!ibk jAl ny vlAdj Ale

v ksK' m n' I''
flcrteVě vUdí piMb-pst- ij kťi

týih mlnivýih tluiioik n t"

íj-- Mti h' 'írnlid hri'Mii-tv-n-

e Výituru shrnuti nle v

Jtínývli

ly ml přistup d mnuli inUuvU

k V t It to hftíi IV tu jem Um vi

dél pfnvfíiU mne ii t) ít N

met krt Je lm kokl k lntVÍťkě v

dé hd) jcm pi lji
l ď Němci k

hoUeviMn jcul e joi tu h Pni)

iňíiiýiul ýktíflkV( ťt Jak! eriín

nisoVitui hnuti tbr jen Jako de

morlí i e mrnliny
V tn ou piiuv

sebevědomý lhot
lýih nelnni tUxleiiJeeh á! 1ti procent Ve FimicH v tOc 'hýli PHíi N jv!i Me nijak

POKROK PUBL CO

řOKROK ZAřADU

t!tii( j Hni

¥ 1

p# tk- S! ty
IV ku lr CInilMi itl oliif ♦ I ilf

Nílit i VuL ň I (ni tUl
Kn ' t if i i ť m

tut % ťl IVil MnnMilii M im

fU VtmwMii r I 'B liií K li

rra mi um:
ha fixním Mniv 11"
fit K"vU 13

'hriiy I dob v Mutle Tďfřie M?lit!e rtivníitht ) dmřlee tro
Německu prtlitlje diu tuk řH t"Útivnťh ilrinkýnd tt dievailni tiiíiiAtMt nle peilhkí ilmmo
liA ! míru fe bvU by k ťumi t

'

f ioiiiiými piuUn liýml lusliyta 10 lul píT Imhiikm ilivodl jl

tuk hrMi lou jen nutuptnek k(i tíita ť!kílrt VMy I
ddrt vlk (M té doby ii4IuAhjtkem potoíniým ilrtinkrm

lií h letech války ll p et po
fotlA poine ! T ha objHti l

Nrl)l'k H Ukusk KU laui
luuje o ín?ct rn!i l t v po

nbdiiMí Iftcch Války linitlíř měn-

il lu l porci Viliil I (

lYotl vžeibťiliému nťekovrttl

álka tiCřpiVobiltt il ploeeiito

boUeim velkou iměmi'ji ta nykUxejl nalíčí ni n ptllU íivi ne V jední itiUtnontt ilelikÁtní mo

dni barvy ťsfmluje lnjeinitik pre n( tiigaiiiftoviMie linutí Které je výskuli iiiě nýl ii herecky a nadá
torní fiumteovannsidentúv klt-r- e liáhodmi jmena ihIihIu Umt Iiinil'1 titulní r

I vlád pudnnuli I le tťíko tt f

tl rn by e slulo kdiby ličme )
cká vláda mír nepodepsala '

plavděptubdum íe ojene(krt' V

vojikn tdisadí Kulit ský distrikt t

spojenel MXCihut liospndářskou I

blokádil Německa 'áka potru-

le inřilý m mocný h ntšle potUlije ťísř po liémreku KoUrr-li jst tflké Mimi Piiisonová

Malkelka Uiinlieiowí (vs m'li ésopihá národ Vládu! tisk Jej ItfPražané Ukují i "Náí president
Zilli Mi?lli il'lrl "mrl c

Mímih i!uíiik Nť-m-

Ofri) lnitikinni h (mik tk ( Hsiik

Pmfll itrli V tr(íilti' mu1!)! ilniit
l'n'itje A ladili tl oCtoi I slirtllmá csfe mt Injeiiiniko!"to víme -- ~ id jakíiui nyinpaliť
se přesvědčili svět e vb'nl Fbei'

pro lViilieoiie politických dú

vodiV Jejich mulit i jejich řpísn Večer v Nároilntm ilivmlle nn lnvn je pevní m použit j( hrorbyOmniím jetu tl tlí ni'huéltl ihli j

# Rlnrmi í tmm mltrmt

m nwiníelskýi h porodil V Atmlii

bl eliec lieputlliý piiifistck
NvéiUko a Francie jkaovly v

dubí míru tiejvetií prneento ne

liianAelskýeh pohnlú Za války

ploientu m e Francii imrv' iib
e SvéiNku min

ledním tíéínkem války je

vin je nejsinuinější iiémeekoii

tákoi A iiynáinenl že zásoby po

travin budou npět odiiznuly řnn- -

ošesiuu jako strašáku pro mívatelé rhodhnli ďi Paf lže Také pfeilstflvcnl "Kupce lmilskehu'
rovnu konťereiiel kdy I se jim tlato herečku tmu zajisté byla 1!Ioitv kmlol iMoihííiI Muďlnl tomto divadle bývaly jioprvé luá

vány harwiml tryskající melodi iilienalo bv VÍtéfství liidikalníehunií Nicméně smlouva mírová ponuk by si nemohla nvnj ti ž do
tif (iinvlil tiřknlio unlii mk Živlů tind vládou Kdjž Němcilepsiuiií Kberletu n Seheideiiiatiemi překypující opery Smetanonerú vnikající živly francouzské

ho plémě Nu jevišti V srdcejiiua
Jiinli'nftli¥ Jilliím jménem Ni Ji MiA

ÍmII txki'i vitigi iic miclm v iI"J Í# není nebude mít i větší platnost nežv Dvofiikovy Foersterovy CcKeni milv a praee i linii) Inle nu mluví u tom že nepodepíší mim

vé 'tnlolivy je to důkaem že líciíc papíru Pude o pouze rajíská hudba jest po erbmi světě pruli víre pelu k iitniecui než v ď ém boiilevardovém podání řivo

tli se odrážejí píítiio ilriUdh é - nul i Vin dokiinieiilem slai é kultuslulá a t ní lze soudili na unn leibáeli mini Poinoellé dcpill tuieit
rv kterou strhne lavina inoleli

duí pnu situaei Mvs-l-f že odepřeni

lodpísii tni mírovou smlou(u bu

le uaiiieiiiiti že spnjenci koneii-

ké nadání ťechů v celku FiuohraPoiiivsleine listá ta vnímavostIn Iv lieohěejně eiltllV ZdllIVotni

riátumá sku lni skrz evropskou výšiúřady fungovaly bezvadně Nit

ně lim sami utrpí tile zapoiníiiajiKihž se i ivame z Německu naVojan hnije Slij lucka umělce kle
jaká to dojíiimvnst! Nfvyssálá

půda ze které každé řinko vy

pučil
VÁLKA A OBYVATELSTVO méně jakmile válka přilila do to-h-

stadia Že byl pociťován hlad mírovou kmiferenei vidíme ž jakou cenu by museli sami raplarv ny iyi mam v jieriuie rarui
liti U Imermomocí snaí se uaviíli mírNew Vorku kdyby nemluvil řeč Přes lo že povídá ne mtioY V

Že Německo spojuje se ''!
úmrtnost ne zvětiíla

Kdyby nebylo epidemie cbiip ho o lomNěmeckem které lieexistiijemalelm liAloda nit i jsem jej
{tiskem mohu riei že bolseviKaždý mír uzavřený h Nřmeekeniiřed lety V jedné Sluikesiearověky poéet úmrtí ve Spojených St

k t I

ádáu '
ktcrť uvrhlo do války takřka ce sin v NcinoeKU je dosnil poKlbyl by m novýíil Ve 4 ktceh úloze jako Marka Aurelía a in

kdv liezaiioineiiu ušlechtilého je
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1'roto nelze vyuvétliti že by nby-1r- k
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votní tragedie které vyčerpávají
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r _ I ' I ''A f
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rozumovou sílu nýbrž malé zář

loutky Miirteltuí jednovárnost
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činou zmenňeiiélio počtu hcáilív- -

iráva o jeho hrdinné smrti hyhi
frází Diktovaný mír uspíší pře-

vrat v Německu le "spravcdlí
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ii i i Ičlena jeho přátelům mělo to iial
stul hiaronyieno mesia mh-- ho
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jasné zástupy takových dívek
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to Lenin a ne Kclieidemann Khertáíeh žen jest že nebyly za války
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všechen půvab a ačkoli jelio maní
znatelný úbytek hcbcvražd To se

který neusmíří Ienina nebude ni-

čím vlec než eárem papíru želka Činila vše možné aby je ji
všude zástupy lidu mávajícího

klobouky vítání řeči Masaryk

vždveky vystoupí ze vého alon- -

vykládá tím Že válka ma na ná-

rody účinek spise ducha posilují iřivcdlu na veselejší myšlénky!paluje sn nad ním jít fenka bu- -
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unit iriebiiicliolii a leho duševrs

rozervanost přivedla jej nepn
klobouku Sněží — vítr víří vloč-

kami V jásotu který Masaryku

a Tírpitz jej zničili zničivše ka-
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tí vyvolané Marxem a iifené In b
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