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Spai takovce východní sekce Der-

íiui zahriuiie v to MchteiiberI
—e berlínské delieáe poslané vc- I : ili

stíedu večer Vládní vojsku jak

depeše připojuje S st einut icky

proVeillň obsaelií tobolu disllík

I 1 I tu o kterv bvlv svinlenV im ne

kolik dní neobyčejné prudké bo

je iiačné množství zbraní bylo

Ztráty vládního vojska

jak se uděluje nejsou velké Vlá zvedli ruce '

přední piihrnd' iSPOJENCI STÁNOII i vi í ií I d ni vojáci oznamuji další lii- nalézal mi pan Norbert Kočku
ly násilností Spartakoveu VILI SILU BUDOU
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Velký namorni pro

la Ia retice tibvn nliy pmli
duli jej o ptillloť pil pobílili jejich
niitk která dle jejť'h sdělení

yciitiilu loisledkeni intluen

Itlaka netěšil se Milné pověsil a

plulo Hiby a volal dva sé snu

sedy Line Tbaveia a Před rnjřlc

lunu spnlecué ytj se na 1'armu

Itlukovveli Nejdříve MlaŽka ue

chtěl jím ukáatí inrtvolu sé že-t-

ale později přeeť ilostali m do

stáje kde bela a ujistili Že je

plná linuli in a odřenin Na prsou

pak tialéaly se dvě rány jež zdá-

ly se být i způsobeny nožem IV'
ďoiiili n tom ihned Hďifa který
doslaní m odpoledne Itlažka po

té doznal že zbil NVoji maiiclku

prost rankem s železným hákem

:ile prohlásil že ji neusmrlil Pyl

učiněn pokus získali informace "d

tí'1 hochu ve víku ml # do ] I ruku

h otec v éeikéni jazyku zakázal

jim inltiiiti Paní Plažková píi''l
iiedáviiein íiionžela opustila h

kc že m chce o'l nřho zí-

skat i rozvod Dlažku ji Jeho hoři

po té pátrali po ní a posléze ne jim

podařilo nalézti ji v llianee --

Itlažka po té jí psal aby m vráti-

la doiuú že je nemocen Paní 1'lnž

kové této žáiltatli vyhověla Před

rokem Dlažka usmrtil (íuy Oit

lowa lioidia soitseilova který v

průvodu if'íruéího Šerifa přišel mi

ji hu farmu aby cosi urovnal

Pi írin f ři rifa tehdy Dlažku Míelil

gram suspendován Svrchovaná rada velmocí

přijala podmínky od

přírind pokladníka klenlio lupi

či vzali na miiskii i ilonutili jej

aby vzpažil ručí' 11 zůstal nečiň

ným Jeden lupiči vnikl do pře

hrady kde jsou1 psací stoly ředili--

lii a z té vedou dvířka za ocelov

přihnuly Dvířka mají skleně

nou tabuli a lupič rozbil revolvw

re m jejich sklo 11 vsunul ruku b

vnitřku chtěje otevřití dvéře

Kapitán dolin laeoh Astor dru

hý nyn barona Willíam Waldorf

Antoni )o příjezdu do New Yor zbrojeni Nérncú

Paříž 2 břciia - Svrchovaná
ku na iiávátřvu Ameriky Kapi-

tán ztratil nohu v bojích a nyní
# I ' I I I !l
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AVasliington 1) C 12 března

Mfižnost fa od celého programu
budování litcvoíidi křížuíkfi bude

iipuátřiio ve [irospřidi nového ty-

pu křižníkových válčených lodí

byla naznačena dnen oznámením

že sekretář' luďidva Danielu naří-

dil Zíistiivcní práe na Aesti

uzlových do té doby
než dojde k dohofK o typu jaký

válečná rada přijala vojenské pud

minky německého odzbrojení Ty-

to ěíní opatření pro armádu l'M)- -
rsffiiit ih se mu 10 vmik ustanu'alut Deach

(KM) tuiižii zverbovaiiých na 12 ro- -
lupiči zatím utřídili další úřední

ky nalézající kc v pozadí Dyli ť
ku

pan JoNff Klička předseda baiNémci vrací ukradené Svrchovaná rada taktéž urov
ky a jian ioief Kulička kuihvi

nala otázku zastoupení malých
iloiui jaHoz I slečna (teorKianslátii na hospodářských a finanč

umělecké památky

Paříž ló března - 1'mélreké

bude přijat Ktavba na téehto

iřínícfch íiepnkroéíla přílií a bu-

le možno položených základu po
laníková Protože bvlv také dvinich komisích mírové konference

tím že rozhodla se jmenovali jich re Vedoucí w sklepem nciloliyužití i pro stavbu nových lodí do- -

památky které vzaty byly z ok-

nýeli schránek zavřeny slálí ti

pičí In zrádné 11 iníldc jakoby 11kupované Francie Némeí jsou po
jdc-l- i k lakovému rozhodnutí

Reci a Arméni nechtí žít
stupně vraceny původním majite- -

zástupce lama "íniž mají hýli od

straněny ípory mezí evropskými
a latinsko auiei íckýuií zeměmi o

poměrnou representaci

ilo nohy (lany mkiuiI vu 1I1I1 ven a In
m CaHopin TeuipH oznamuje že

KHsMorth Neb ' bieziia - lkáldilí fbi automobilu klerv I

tli železnicn! náklady obrazu u
Koroner Wíiteut Mulleii který Tohoto rozhodnutí bvlu docíle hned roejel směrem kc Cravl

kradených z musea v DíHe byly
pod tureckou vládou

Paříž 1V března fíceký a

lalsjunoval v llyanís mrtvolu pí no po přijetí zprávy francouzské- - ford ave H zahnul na mívci V č
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známek bvla brutilui! a vraží léna

právě vráceny a také dva železnič-

ní náklady obrazil vzatých v

Daonu poslány byly zpél
arménští patriareliové v Carihra na který odporučil aby stály ta ecsioviil auioiiionu v seně
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"Nebyla učiněnu uuí nejdůlc-
íf rišf upal mostní opatřeni" pra-

ví řiť v tomto pamfletu "Krmili-še-

Ferdinand l)l proutí veden

ili pasti připravené dvorem vf

leňským o ulicinknii aristokracií

vcdetmu hrabětem Tiou"
Základní myšlenkou jo vi

ninířiiíUi m souhlasem ví-

denského dvora toužili po zbaveni

w nreivévody který b}l krajné
nenáviděn (i po pomstě nu ťiéet

lihoslovanů kteří by hy bezmoc-n- i

Poukazuje se k tomu že ku-léčn-

v(til řovúní tragedie neby-

lo nikdy provedeno ii že nikdo ne-liy- l

prohlášen zodpovědným zu

to že opiitrnostnl opatření nebyla
llcillélUl

Hrubé Štěpán Tisu známý nu

Slovensku jako "krvavý Tisza"

usmrcen liyl vojákem v I t mm í

dne I listopadu 10K Ttvl po

tlIlUillO 1'likfl jedlIOII iVliivcli o- -

sobnnslí v rakousko uherském po

litickém život1 Irmu připisová-n-

byk celá balkánská politika
diíáliií monarchie Po lé kdy

František Ferdinand stal se ná

hlcdiiíkflfi rakouského trůnil nli

jevily Hf povéhtí dlít klefífdi lil'H-I- n

TÍhii iikíIoviiI o Heiií troj
dílné nioiiareliic něnifcko-iilic- r

jejíž Mdlo mřín

niieií'uctl v líudappňti luísto ve

Vídni

I'o UNiiireeiií rakoilfikřlio niísled-nik- a

trůnu l'l to liralu' kfe

rý ahiíjil nepíátelské kroky pro-

ti Srbsku Praví m ic ultinm-l-

tu posbiné Srbsku dne éerv

na l'H I bylo hlavu! jHio prací

JJylo jííít'U'i mezi líni vešel

do htyku h iieiiiffknii zabrnniéiií

úřadovnou n to melo m náslHek
► hromíiidéiií vrijcnské rodiny

Viléma v Potsdaiuu v érrven

ei roku JDU kde jak m praví

ilohotoveny byly plány k okaniži-téni- u

vyhláSeiif války

Němci jmenovali
mírové clclcgřity

Výinar II března Néniee-kún- í

fleli tfáty k mírové konferen-

ci jmenování bylí jiálcdující
llrabř vou PiroekdorfC-Haulai- i

ahraiiiéiií ministři l'r Ivluard

líavid véliíiliov' docíidisla r V

id prrifent Národního hhr'iniáž-ilén- í

r Aflolph Warbiiriíi Ur

Aďdpli Mueller vylafiee ro

Prof Waltf-- Sbiieckiti 7
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liiflfn Vi hífiui - Vžné
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i Paly a líhlovatiy db zpráv

kwh právé ďiálýeli Jíli(fcloviíé(
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vále1)!')! lof v Trau ftby tt
uvojí vlajku ífaUký torpéflobo

i'f tinhi byl tbi 'IVaU dby lža
ibVíd omluvy u ebráníl ílabiké

ob'iifiy V Hpalwío doíl' k nrhí-r-

WM t1iiiiivhtty h ífl'kou

že nikdy neviděl tak zohaveného
Mezí děsili železničními náklady
ve VaHctich-ne- doposud neslože- -

ni které tun jí zvláílnl zájmy v

vybělili ven manee v rukou r

vidvery a hodlali za lupiči slu
léla Dvé rány v prsou a jedna na

ěele jasné názniiéují že použito

bylo kapesního nože který nale

renci v petici he gildu any ke-kov- é

a Arméni nebylí nuceni žití

pod tureckou vládou a prohlašuje

akci téehlo komisí anebo které

podílely uc na válce mají hýli V

každém případě zastoupeny Malé
b tí ale li již zahnuli na Crawfi

i 'iiíčf! ikt řili I í vit

iiýmí naidiázejí se mnohé vzácné

a cenné rukopisy a archivy fran-

couzské vlády jakož I drahocenný

nábytek vzatý z residencí knížete

mouaekého murkýze z llavriu- -

se že řtekové a Arméni se takovézen byl nedaleko Dlážková domo státy požádaly aby jejích zastou
děje vyžádali si jeden revolve

vládě liepodrobívu pění bylo zvýáelio na deset řlelifl
pustili se za lupiči Než se ván

Koroner praví že Jisté okolno Itada rozhodla v zvýšili jejich
eourlu a jiných osobnost í jejich automobil rozcjel a dost

11 a 1
sti zdají ip potvrzovali prohláše President Wilson zastoupení na hedm élenú na kaž

ic na 1 rawioni ave zmizel jní Dlažkovii který doznal že svo lé komisí Tilo členové budou u-

Anarchista Cottin automobil lupiefí v dálí a vojákůvřele uvítán v Paříži
Paříž Kí března President

ji manželku bil v nodíli u h v stanoveni radou Mimolnou
nezbývalo mv se vrátiliúterv nebof nepochybné líodatky k úslavě hvazu národů

iyla krátkou dobu živa po brulál ktfré navrženy byly Willíam II
odsouzen byl k smrti

Paříž Di března — Anarchista
ním éinu isvého manžela Taftem jiou nyní tilmlovány růz

Wilson dorazil do Paříže v patek
králce po poledni a doslalo se mu

vřelého uvítání Nebyly tu wce lak

velké zástupy lidu jako při první

příležitosti ale lid na Mauicí hf

Když housfdé dostavili hf na nými delegacemi mírové konfe-

rence Převládá náhled ie návr
Cottin který učinil úklad nn ži

farmu nalezli Dlažka vyváfrjícího
zakrvácené Šaty nešťastné ženy

vot francouzského premiéra
e

byl oiUouzeii vojen

Krajanka ti zouak
'Chicago --- I let A krajanka 1

Derta D'miabyl'jvá z c 'í'C'H j
líomaii ave učinila svéi

životu nepoidiybiié proto U

dlouhou dobu trpěla nervovou

mocí Paní Domabylová lun

cbala se plynu který ucházej
plynovodu 11 kamen íanecli

hy Taftový mihou býli příjnly
doitavívSí vítal amerického presiShledali také že MiaŽíl se omýti bude-l- í třeba revise celé ústavy

ským soudeui k smrtí Cottin bň- -

krev h mrtvoly hvé manželky -- - a iiebudoidi i jiné národnosli žá
denta htejné srdeéné Na nádraží
dodtuvíl se prouděni Poíuearéhem výslechu prohlásil z by byl

lati jisté dodatky V dobře inforDlažka tiepoidiybné uéíiiil tak z

toho důvodu aby Ne zdálo že je
opakoval pokun o usmrcení fran premiér Clemeuceflu zahraniční

míiiíslr Pichon a jíní francouzátícouzského iremíera kdbv iio nr movaných kruzích m má za ti íx

některé francouzské a italské ná 'Iva dopisy z kterých vysvítá
Im žena zemřela následkem ínflu-enz-

Jak původní Ivrtlil leho
vním pokusu ne mu bylo podařilo
uniknout! vrhy mohou býti oéekávány si vzala život k vlili hpatltci

ameríétí hoduontáří

Belgie předložila
rozpaky a zdráhaní e ukazati

mrtvolu podporují tento předpo

1

leden ilnpí jest adie I j

jejího bratra Jana Kchr l I

lleinbpuirierN Troup 'Jifj
A P I' a druhý na n f

Německý tisk proti

zdraví

ván na

dera

Anny

nároky na náhradu
Paříž 'L března - Váf( huy

Durant zvítězil v zá-

vodech autornobilovýd

klad

Dlažka se flomnívá že ve Hvém

vlastním obydlí mohl í délati eo
stály spojenců předložily jíž uvoje

vydání Gdaňská

Perlín 1 1 března právy z

aříže že mírová smlouva učiní o- -

zela a L'lcléhi) synka kterým
omlouvá za svůj čin le hdél

mu bylo libo a také myslí že byl

oprávněn potrestali svoji manžel

ku poněvadž patřila jemu Svým

syníím nařídil aby áli zpél na far

jejího manžela iiešlastuíce T

nároky na náhradu komisí pro na

hrady h výjimkou Praneie Hdé-luj-

ho že Kraneíf bud" pohotová

předložili tyto nároky li za týden

Obnosy které žádány jsou různý

nervovou nemocí jíž delší dolí
patření aby Polsku doslalo se

řídaiiska a že nárazníkový Miil

bode zřízen v Porýní pobouřilymu peéovalí o dobytek 1'ravíl

Kanta Muníea 17 března

Clíft Ituraul zvílézd v automobí

lovýeb závodech jež bvly tu u po

řádmy 11 získal cenu k lýHKI loeí
lil tohoto vítéslví automobilem

'Iruhu Clifivrebit a urazil průměr-
né Hltj míle za hodinu Walter

Mebdier který v poslední chvílí

stal hi láhradoíkeii A l 'biU- -

ž! se brzy vrátí německý tisk a to netoliko kom mi národnoMmí na Německu ne-

mohou dosud být i uveřejnéuy je
Poněvadž v Hyannís nebylo um ale i radikální "Jfou- -

nikdy vsak mu ani v snu ne

fiadlo že by in-e- podolniého
Ida učinili dako obyčejné n

Žel zesnulé M' odebrat ve ěvt
do práce Než odeái I Méžoval
I t I 1141

6
žno získatí wliopné lékařské od íkož komisí' hamá rchervovala hí

horníky bylo rozhodnuto dopravi právo podrobné éíhlíce uveřejnit i

Muže býtí ale fcéero ž YA%i M- -
li Dlažku tří jeho hochy n mrtvo eno enor na noient iiiavv en

lemeua v automobilu ěí-- 17 ze

řám ío nebude nikoho v Němec-

ku kdo by Mrpél aby laková mí-

rová Mnlouvj byla podepsána"- -

prohlašuj" 'fajfiblali iVikal An

zeijjcr fiak prohlašuje "p'važu-jem-

z-- t zcela ji té 'if tyto nabíd

kv Innloil lí budou roz

vňak nevétioval velké ptizornodá mezí třjeílí pétí Hyfh-U- i bil-

neb si myslil že jed to náidfliony flanku l' h" dožaduje

aby jfjím nárokřm pfířéena byla

mřel během závodů následkem po-

ranění kť-r- á utrpěl Myž automo-

bil j"ho ie převrátil v ostré žatá''--

ei která pňtobila obtíže četným

ri"rvosy fwlyž manžel i'h
pravila krajanku uvého synapriorita a praví ž" v případe o

paéném byl by nucen Žád-ť- í o koly a po té provedla vůj úm

lu n'álaHtné ž"ny do Valentine

N"b lokveht přejbéžuý vý-lee- li
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v nedělí
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Víd"ó í hivMH -- "Nová říká

hodné zamítnuty" Cmopii ♦'nio
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Han Křneík
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biide-J- Í jim přířéeno '"frnto ukra

giyitři hiehroederová která b

depý' majetek pálíti jejjeh v témže 'lomtť ('Vnn jí sě

velkou půjčku od xrojnieu

Usmrtil matku a
tři dítky sekerou

' Ai Mích l lřezrta
Paul JInjí" roky nrý prj

smutná podívaná neb uvojí 4í Přehled čcs-amcríc-
ký

vá tiémee kéhf Uak ouška jfž bií'!'1
ru nalezla mi pfdlap v Ik-z-

pVdíoŽftiH nái'0'lujlfU iOiiiázdé

rne" praví SngSiUW

Právník fnuí míti
průkaz smrti býva

mí blíže plynových ktmen
ní ku tK Íiváleoí éíní opatření pr ívupžný pfevzA v ícké buňce

kterých ucházel plyn
'

Ihneífznal hě k unforeeiií mtky tří dí
--"' V pálek dopolfdn"zřízení fiřddit kaoelřc státu h de

sítí odborových tyVrrtkHi Odbo
k uíiohé ženě zavolán lékařlek w krou iiň fnrmt nclaleko ť?

kráter deválé liodmé zabavillého ruského cara
ry zahraoíéníeh záb-žitos- Himt- - vťk riemohl jí více pomocí

jíž 1'ylo pozdí
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tvojí u řieumHi poíévadž hy
In prílnt hííind wf hy fylo jí do

i" fiíh'it'iitM" m ífltw-fiv- i l'i
z}e ponižuj pfrA Amintnl rii
í vystři joho iíuífří ttav %n

iMmrtíl vrkry A'iyk im

ní ulmobil 1 kt(U vyíli Ui"'lh" "i"''1' """'""í 'rw
muži kMÍi vrdné lbír-i- doj ai4rk (MtH
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