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MU nu právo rirkv r1! Hli v
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U kriM'iiMinl pí i vyučováni
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nc vkmifl niihoflciihké vý- -
j )[ diVlojnym představ lích m

luk Jmo jíí iiídudíkrAli! v lupinu jiHiieiill rprAvu vlád

Mpnjenýrlt Hlálřl poVnlilu ilsíhllil řdoli ll řnvípiníl ilo linl ťVi

ku loteiislté tipnhilkv i t iliivnilii (nlmtu I HIV řiténll Jsme hfU
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Jim by mohli (ádiié sledovali jilvnl CVcItonhiVřikň v Aniorloo

rovněž pohlii ké rpiávy nf kolív Jo bililou Mali npoiIMlř blldmí

je V" wlké tulii' ZjgjllMMtl liebnl' KO dojnlhd listu V nyiljíl (lo-h- é

dovědí ne vh o nežil r óimopiu llintliíjníeh

Není Niobu Vám pí ípoitiíniill fa iiAA llnt Jonl iiojilukoiuť

lejií zpravodajský éannpín kletý iiojoitoni Jes oblíben v koidí

(loimu iionlí kam j"j nandáme ale mini vujliil lín Huni V HíbíH

ve Fiatiidí llatil vSud jej ládl fílivitll Dopřeji tinlíf

uvitu piád lům li známíin v liviopi1' lontu požitek li fciinlclfl nátil

nu lžLNNl n NEUfLNÍ POKKOK

$1200 na celý rok
iiiii na přd roku f TOO ttt élvr! roku it podolýkámo h prinopÍH

tiilibl hýli vždy zaplacen předem
V piípadé byHo ni přáli nííttií pouze TÝDENNÍ PO-

KROK zaíh to nám

$360 na celý rok
i lM) nu pul rulu ti hned po obdržení tobolo ohimmi řtinopín

zunílall Nenfioniďile nám ííiitclné tiflfinut ftdrenu k(ť

mu tlí iďejete bychom ziiníltili neboť kdybychom ndre-m- i

ípalnéi přeéeill (rvalo by to (Houbo rteíli bydlo dovMéll
žo éannpl tiodocházl posílali Ityeliow jej byt'jf'tiř

Zaáletit tudíž pedilalné jeiií dnen na ndreHiit

POKROK PUBLISHING CO '
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IVuéík H W MaMiard známý jako "létajďl kaziilcl" který!

iíicil v vzdiiebopliivci kých závoib'(di pořádaných vomský mi

duchopliivcckýni iMlboicm Mineobi do Han Friiiieísku a zpél
!

m inankot Trímio néniecký pon zífkaný nu západní fronló ve Kran

ii jej (lupiovázid )

Idaviiím oikíáuii ntiany noeíáiriM více 1'olákfiiu ncíll nám Jeni vie

deinokrallcké uvcř':júuju pnula obecná známo Ale h v po

noe 1 Nlívii Mieiuíku proti I'i iib-dn- í dobá obiálllo proti nám ij

kovř "Nové )obé" klerá no vlivné mítiéní iiiiilícké veřejno

hradilu prolí utvoření délniekých Jsti v otázce léáíiinkí o lom doáVj
noc 1 Hlívíu polemiku proti 'i zprávy teprve nyní rfivodeonij
Hnid z kořme zmíní! a ze strana nrohceslií-- iiiitace v Anirlil je to

iž nei-m- í užívali Oliéell pťOMlřed

íi kteríeh icílé HÍi d rokem po
řui jakožlo jedinou nitdéjí na

ípojclií n inořeiti nvohodiiíoi plav
bu po lftbí Odře li Jlunaji Nej

'

cilejáí dopni vil I1- - (Akávall mi

Itilliiiji V Mrtilíslav kdo bylo

druhdy dopravováno rocní nám)-vý-

!!0(()( (nit zboží má no nyní

dopravu zvýníií až na míllíoti lun

Piííciije 'o edy mi [irojeklu pro
í i vlíii vi Ikého moderitího přhiltt-t-

brali ibivského lak tiby po Itu

tniji inohbi liýlí v budoueíeu1 I"

(cell Zllliá jetia Cli iicjínf ctmí Vltéjíí

((oplIlVIi iloveék vénuje se po

zoriioM slavbé dopravních édunO

u vyidrojciit bralíslavokéb přísltl-v-

- 1'riváliií druhdy lodé-nic- t

zená Ati(ílícanka lady luiiíscbo-v-

ehof liénifckého liťuhéle í

risehe iniijítclc nbrovskýidi nlud-nýcl-

dolu ve Hlosku A lak zá

jmy eiiikrouié jmni povýšeny nud

zájmy nláiid proNpéch inillíonAf fi

sbližuje Vémce Aii(íHéany My

jako podlvý xJeulÍHfíeký národ

IteloZlimílIII! II fieillflŽelilO UZIIIi'1

dikové politiky Tím více nlužuje
o v nán iccliitf ke kapílalinmu
lieebf vzniká kdekoliv protože
vidím" žo jdo i nvýnií cílí tře

ba p'on mrlvíly národfi a nlálb

Wolf — umléen - Hláva nanio-zvanéh-

vúdeo nuncekého lí'lu v

''ochich Karla ffermiiumi Wolfu

v posledních letech mIiii vybledl-- i

"dobo" lid už o nébo nestál ani v

jeho vlastním volebním okret--

pročež no (onto "veliký" N'éin""

rozhodl před éaxoui mhléhoviit se

z lichost ítinýidi nénieckých krajn
v ťVchácli nadobro do vídenského

"l!a bylou u" a vývoji véid

rlinvy Dáli' ni- - punkuliji' nu pru

i í'knpú vyHioviíviit jiímotiy k

iliirlhiMiíiiiii mluvil il kládí' d f-

ini nu In stádií ('istilVlil Zákn i

pniifrliííMiJii firkvi pofádáiii

vtiilínírli álivilnsl! liiUHÍ taki' th

Mini! církví iilv iíi'Htniiiciií i

ii káin' il svých lii?'liiiíkfi

iTstil:i iikrncnváni liim-- i hlál-n- i

hýlu liv náhilňovliníiii nvidinily

n Mru4 n im cíi kmuí mi iiioNprťivy

Jálu ujímá mí pnmi'tiií 1íh í'ádi'i a

círlttíviiíoli Npolii'Htí u jích jinO-n-

nu litiTB má církev na prvrin

iilInií iiciluiluiutcliié prúvi h po

tmil Zlikllidatclč II dnhrndífli'1

protiví ují plot
i knlifÍHku

lim cíikcvního juiřiil kdekoliv

ily zninyílcny ndm i'ov'dciiy

Z'lui'iii'iují jcdiin' h (drki-- má

právo k dii'iií fcpntvováiil a pm-(ván-

vcAkiTČIio íádiiř lililivfclin

jiucní krácení právu Udio bylo
1

iv poriiáciiíiii rovností vínu aru

cenó dcuiokriilíckýiii Hiátem

iipoornujl vládu Hcjni''-m- i

mi tu okotnoHt h hy liroíln

cítlfvi přímo luitiiHtrofu klvl

válccnc pújeky jdoucí do not iníl-líon-

ticliyly vyplaceny Zádní

ní správy duly k naléhání a ener-KÍckcin-

rozkazu píedcAlá vlády

nikoiiNki' V liojné míře i poddané
ekc (lovítiMOti kď- - iichylo vyhnu

tí konlflnf jinéiií k volnému po

užití Církev lyln hy nyní a

kdyly váleéné pfijclíy

italy se lieceiuif mí PiNkiipovč

ohraují hc lež proti ikonu i

dno '1" kvMnn 1ÍHÍI o xcizení e!r

k vnílio iniilotitku Dálo pon

kaiijí k tomu íť ho ('iihlo dály a

déjí pokusy ahy žívá upojcni

sv (líceni v fíímé hylo vylíčeno

jako pohromu národního #ívnf a

zdfiniňují v' katolíkům vyzná

ní náhiieické nepřekáží v jích
IVm"1 k národu ramétiií Kpí koti

řf tím } církev nevylučuj'' Mft

lindáriié éinnoxlí ani tiá4 lid haní

lst! v novém jejím átvuru ft V-

ídá jen ahy se církví ponechola
i které nikdy no zřící no

Hinj a které jí odepfíti iiemdíe

i'ét mající za hcloi Svohodn

v ífiii !

Tnlia nrdeřm Evropy — Tak

jiko krov vech cév lidského lála

a prohíhá Krdcem tak

té v pří'tV jifávc pří(ii'aV)Vi
i érc meiiiiiř'oduÍ!ii upojcní lniď'

l'l'lihl V celé iihrotllJlé sílí ovrop

ikých dlah 1'i'en Irnlii povodoi)

váechny no jilfiležitéj( ovropukó

( fit f i '
liejkríllHÍ dohé hlldoli

Kouiárné přeíla ve správu ntáluí

t dlidiá řiuje ne v )'ťli)inlitvé'

líoliitel jsou potiiéry loku iii

národní myŇlenky n noncasiielii

1'iiHelin iiinéid árovďi puk odo
hon éeskosloVcimké Inctropolo 'ii
hy Mu vy repuhlíky nutno olum

len zii(kidíkíiteroninohlli 1 n 1 1

éetveiico roku příslího roéi e jcil

lÍMÍce let ml svéloslaVIlého v1léZ

kIví Žižkova na vrchu píevaném
od 1é dohy jeho jménem nplaťm"

vtarý nvfij dluh národní vi'éciiol i

čížkové památce a postarejme ic

i té dohy n základ Žižkovu mo

mimentálnílio pouiníkti u píik o

jeho rychlí vybudování I

Hounky houdky liouti£kyl —

9? iievíí čtenáři proé lak ro

lonžcnv název dal jUii léto loká!

ce přemCiilcj a llpanmtuj ne

přichází v plaluost dfodní povo

lení kleré iianieliá ni(onliioli

zvcsl a hezky Veliký' nlupílďk k

mírovým ibdiám Vzpomínáí si

pamnliijeá ní? Ano dneiii 2 zá

ří jel povoleno vyráběli li pro

dávali houni léky f Tedy po
ví-- "

jak čtyřleté přcntávce! Kdo by

řekl že budeme tiékdy hoihko

nebo li "mrzáka" jak no v

'rao n opovržením nazývala

vítali nékdy n tukovým iVimévem

li n lakovou radostí Ovícm naí

MidoNli liepoilíví ne ten kdo pro

délal peklo nvetové války I 't

jedl černý nazj'l ualý nezáživný

odpor vzbiinjíid ii iičmoeí vyvolá

vajíeí nprovínaéiií chléb a Ueré

ho jelé ke vněmu bylo málo A

puk vždyr také houska má nvoji

tradici Každému z ufa jislé v

kniitofkii myslo ukrývá o vzpo

minka na rlétiká letu kdy ho'

ska byla určitou bodnutou kdy

hoimkou odinéóoviily ne dobré

skutky a mravy détí A což (opi

ve my klcří pocházíme venlii

vii 1'amalují když ná í"nl déií

maminka zavírala ve nvétniei a

ndeháeli do l'rahy za otcem pw

jebo mzdu ii za nákiipem rfjznýeh

fiotřeb Til VŽdV léníviilí jiliK' nc

na její návral A maminka pří

cházebi v podvečer nfiíí na zá

dech unavená npoeená ale první

její bylo Že pouta víla iiMi na zem

áhbl hluboko liž lii duo jej! i

kfldému tnn n u inévem podala

péknou zarřižovéloii pra-kají-

miikovoii hoiiťfičkii lak jnnn! se

n jánotem do ní zakou-di- ! Ta mne

eliiifiialrt vh'c n"ž ty honáky ven

kovnké vždvf lo bybí boiiki z

ÍVahyl Tak ledy opét liounky

objeví so ji fckříiémí ekařHke'i

krámit a nebiidou jejích obchod'

vypadat) lak prázdné imuí
I' NVjvíee ovícm budou překva

pony ijélí které za války přííly

loi nvél n íioii' k vfibce nepozioi

ly l'ro né lo biKÍ" vpomínkou
kforá jim fitilnno v my-l-

í snad

tiaďosmrlí MÍ"lo aprovb-acoíh-

chleba konečné tuké jednou th
fopáíhoj - Vítáme U% boot-tié- ! '

a přejeme (í hojného řozíířeu'

ronežiŽ n'V lonožíž po imính v la

ftecíi iř eo bychom ti jeílé p'()
méli jerl to ftby bybí "krejciro
vá" jako j'í bývala dřív!

Xémcka (oály právy 'r 15- -

Vint vyd-ío-- i Z Unihti

UÍiOVkíeli V boKcvikfioi V řV

ožívali néktcií soi(lrní po
doa-eo- í

eíle liámilné polilíidíého Véc

poilélili ýi hcbczpeél (II je tu VÍ

dímc juávé z "Nové Imby" vy

házející V Tížní llerá dohře ni

tí kunt zdejší komnnÍKté cílí Pra-

ví ne lam : "Nuže piMlynle v Pru

ze n ná v rámci strany mánie

jišlc jednu druhou ntranuj Tak

v Imminiřtté élcnové na pií

lid n až IU rúttýe naáich poli

lichých oi(řaiťťid mají vedle

lAchto orjraníniee né tuk ZV Vul-u-

sdružení auelm vydavalclnlá

drnžslva fini pořádali nvé vbi'!-n- í

sebdze za zavřenými dveřmi

bez jakéhokoli oznámen! okresní

mu krajskému zemskému anebo

výkonnému výboru strany Nu ly

lo scliúc žádají referenty ale uí-kd-

no proifclníetsím kraje tak

jak je preilcpino uýhrž ec

tou Mukrutnou ()ní poniSují of

ynti Í'jím'(iÍ řád strany tak jak se

jdíié (loMid nikdy icdélo!" A

lálo dt "Třídní panství ať je to

lakékoliv neuznáváme a jioii

yadž déhdcké rady i výrazeo

fřídníbo panství a diklalury jed
ué třídy t j piob-toriát- jíme

{irotí ním Naproti tomii jnuo pi"i

každé jiné r'ly které v "jdou jo

véeiecného hlasovacího Jirávn

Vsetdi obéfiuil řlálll poné'ie!ž

je pfida iíi tiiot rueio a ivoboily

To je tuké výklad "lov noeíální d"

moknieíe kdo jinak vykládá ne-

ní ícmdi'aleiu i:iebo

Oileíné ' i I 'dá " Vi"'iii ly-I-

vécí Zilnhlljí Veřejné iOZo'l)(

Jedno představení NiJuiatiuvýeli

"Kroéojfi" v řiárec bylí dliei

konty amertckéliu vynlaneo Per

iflera Mr llflirín rdoi éiisopimi

"Allattlío ronstíliiííoii" V pro-slov-
u

uvedl žo návAlévíi presídein

lt MtiHnrykit v Americe a vpm
jeho náorfi jest zárukou trvmilí-výc-

nlykfi n feskonlovetinkoti ro

piiblikoii i níž ameHétl žurittill-sl-

se pfcnvédciljf klernk Úíítilté)

chápe M' práce VyUmifi' Per-gflc- ť

mínil ne o pořnioí tnwťť

cké kletá příhpébt k linii Mtitm

sltiliiostl ft požádal ťténnlníky n

tnoiíclí Žurtuilíhlícké výpmvy

aby vo svých linledi nehlrstimí

uán posuzovali hr fioliovalí nám

ijfitřrn kterou Jsme m v amori-ckéit- t

linku zínklí ílonnd vždy

pravdívy'iii vylíčením naáich fi

Ta neblahá fcitlnA ItudbAiká
- Kdyby jí tubylo nebyl by %n

yiM "iJerehlold nikdy tilttl mb

nístrciii zahriiiiíétiíidi itdiloslí v

starém lukmiskii nolyl by vy-

pukl h vílo vy iožf boží nluníéko

liy nvílílo" dodnen ni Rikoinlio

blažen' u tm jeho dyn-mlí- ) Tak

tvrdí no dl" "Hohettiío" y
Zíinví-ccuýcl- i

kriiíelt vídoúfikývli ktc

ré o pravé ptíéínéf vy puk nutí tivé

!'vé v Alky limjí nvfij vlaní ni i

ilálený názor b(f by eelý vél

byl triíiiéiií zcela jírilio V (éch

lo kruzích no lolíž tvrdí ž

íihrnnícníeli záležilnslí

ttiél ac pft vodné ttlí jífdý liřohá

'íoravy politicky wmfanh voli

éíuu m in vííik jirotekéiij dlt

jo jiro plavbu donml nepříznivé a

bud" nutno přistoupili ihned k

roztáhlým nciieim rcííulaéním Vý

lnuly vodnndt cest spořívají v bv-néjs- í

dopravě oproti žeenicíni
")cuscTiiocbmeii'' ueiiiél puk už

éímž ne umožní nuuiž naňieb do

mácích produklfi lni Zaliiatiíctiích

Irzhlt Karúlál investovaní do

Wolf vlivu npoťi ne veřejné (

jebo vlivu tajné provozovaném by
ováeut svédcil krvavý odboj néiue

eký V letoíuícli dnech březtioveb

ť líní jdi rozlonéení n "fJeulsob
bochuicn" nedopřál tmi umocký'
'cud v [lodobé zetii?'ého licjtnnin i

pro I lcul'ielibíiebmetl dril hod'

tuuliiii liáícžilé ťtéaslf K If

Wolf eblél jeáté pří posledním
iktU Velké IlOlie( néliiecké pi'0-

slavil velikým d'vadeluím

abv V déjíuáel Iiélitcckýcll bv'o

jebo jméno zapsáno nesmaalel
ní - cho efekt váak mu elb

ie! ilr o'firtaii liepřípiiHlil jej

vodních cci není pro Mál mrtvé

uložen a zlraeen neboř proniHV"
ué éálky JTprexClflují lejvéJ
éáMi mzdy domácího i1éiiiefvu a

hilávají v zemi Přípravné prá
ee směřující ku spojen! splavtiéh
líuho s Itunaji nt přes l'-- lí ntd (Ir-lic- í

k 1'raltluvé jsou skonče-

ny liíiUhá "ckce 'slí nad

ladem k Ncralovícítm 1 j Ht

km jc- kanalí'vána Mřední tj

ek do Pardubic 120 km --

ualé !i v luvbé u Junto m v

10 letech bnlov Kířciloí líibc bu

do splavtiýnt pro todó o )r" tm

náeli nowioxtí 7 Pardubic vi-

de prřiplav I7"t km do Pf ořovu
odtud Je přel ouání rovodí ve vý

--:í í}70 ni nud mořem piítede MÁ

stí!

Urubkí lílatclí na Slovensku za

buven podvDíJníky BratUlnv

ká "! publik'' joác že au před

dvénii lýdoy zavítali k hrabéí
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