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rraiícíi lícíme přibývá kritiku j"
ho jednáni
ťo miiiiiicná tato zřejmá riuěnn

cítění VUci llilli kletý před ciisein

vílán byl v stalém světě jnko n

nins s divotvornou lampou klďá
mela zabránili obnovení hru vá

léčných v Imiloiieiiosli! Někteří

pozorovatelé mají za to že je to

výsledek siihceknslf 1'l'lilicnnzských
a italských politiků kteří si přejí
všeho v dohledu v rozporu s kaž-

dým principem a Wilsoii slojí jim
v cestě líní pak prohlašují že

vedl svůj idenlisni do výšin ne

inonoslí a ! není s in viděli ne-

úprosné skutečnosti kterým celí

Kvropa n žc stal se jakýmsi apo- -

pí ku původce iilky itýbií jako

jiiib tl i piidllěeov íllclů zlnéillůhtda československá až tiit
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Dv" dítky ubotely
při papíru obydlí

e Neb HO duhna
Manželé Frank Melke ov i bydlí
cí tmiiio nicslé bvli značné po

páleni pií pokusu o zachráněni

svých dvou dítek Alty B'l roků
slaiťt h Kriieslii Ó roku starého
z hořícího jejich obydlí Obé díl

ky zahynuly v plamenech Nej

starší dcera pokoušela se rozdělili i

provedla n fiiiovťú v teíeniiě

lioiili'MH'di'1'h Velká " inlinliiki
hllilul !lé'tí luiVIeliii M tie
liiiereiil f edilelitn divadla All

tiiílie hilde řlíeliil
in podal vunvch nit

jichž se Teiilnfii e válec dopustili

t

1 Jliuprosté nápoje

il Jíro hiiliHH'iinsl Vlil i tmu

l'o pl'ílodi vpnjenucky cil Vojskli h tulí' dni' zíítooil tcpubli
učinil vi' značný {nik rnk i historickou Vílčiioii hriinmi vhro

zavládnou v ChicnpjuHiiiMI se ilcleace rUliVeli eas
1'Vnni'ii' oděné e svý' h iiiirodníi l

krojích a provedou vesidiee na o
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M v prvním zasedaní u vili
'očllíeb 1I áduilláell llll h1
yOiIllílUU ShriilltlVžlIéní pil-dl-

IťoZpnčet tý kající Se Vi 'rejuýel
Jí V lotlllo zasedání vláda po

Hlenem ni ziivciieiii iroinmcc Ulic"iíimi noveno si'iiuoccni iiiiiiiui
pev a líiiice liuilmi Ivonli jeju

I července poltil jí m piipriivy mi

přcuiciiěnl n v iicjších hostinců na
projrraill

I n ti-l- Veselici dclejaIllké tlěkolik n1tfnr#nf Vllb'-

I nápi o vř sociálních poměrů prodejny lihiiprtcilýeh nápojůce t nsVohoiiieli krnju 1'ikni'die
Velké množství hostinských oznái těmito odporučeními IiIjiviiÍ 'hiiinpiiíriie Mlsiiska a Lolrinslui
milo žc přemění svoje místnostitviií( otázka nrtfnnisovánl děl pochodovali hnilou k Vílézné bní- -
nu takové prodejny Williaui (IjvVli komor ii řešení problému ohďi v kamnech iiomocí kei-osln- a

prohi ni tunu litu netrpěli
Vosti se lielřC divit liViifílIie li }t
i'iice téměř Ve sceh toválluich je
astnenii piměMnlž siiiný mate
nál li li inono dovážet l

nniiiiená nedostatek

prostřcilkil k živobytí a to npélni
iivdřuá piírinii k vscobcciniiin
neklidu

Mílové konferenci zbývají k

vyřízeni otázky úpravy hranic ve

východní Kvropč a na Balkáně
Isoii In otázky značně spletité

jclo obvviltclsl vn pollieznicli di-

striktů je smišené a ncle tu tvoři-
li přesných li ni nic náriidiinstních
ntiiliv' ve spojení s hranicemi no
vélio Československa jsou vyříze-

ny stejné jako otázky ve spojen!
s úpravou hranic 'oska a Némc
cka Ale zbývá k vyřízení problém
úpravy východních hranic 1'olsku

stanoveni poumzí riicrska a vedle

)lio vsccli zemí na Balkáně Ilulic
jeví velkou nesiokojctiost se za-

mýšleným íeSeiiíin biilkáiisjtých o

láck pouieznícli ježto nepřeji n'

příliš silného lihoslovanskii
V kruzích mírové konference

má za to že tyto otázky vyřízeny
hnilou poměrné snadněji nežli

které se dotýkají přímo
Xěiiieeka ježto všichni národové

jichž týkat i budou sty otázky do

posud nevyřízené budou nuceni

né kde uvítány Inidou zástupci ji
nVeh provincií zutím co shoř né ceuer předsedu sdružení chicaullllěstnanosti

ských sládků oznámil že vtiíciil
následovní výbuch v jehož důsled-

ku obydlí bylo úplně zničeno

i

vcc( shroináilénv nu hránc za

pěje vhodný shoř a pařížské škol
poměry se v n 1

tšilv fl všeobecné hospodářské
pivu biide zastaveno dnes u ži

všem vliidníiii pravidlům bude vy

šlolcin iiepraktiěnosti A jsou i

tukoví ktefí se ilotnýšlcjí žc

stanovisko má pomoci

fiepřílťli

'Jíilky jsuu dobré Vládu clio ni ililly lnuli ii sy puti jim kvílí na
Majetné třídy uhoveno 'o prvním květnu buducestu„nuději že během několiku ná- -

vwúbéfio jenom probibíctií pivo'yvi'cho1cníni slavnosti hinBujících měsíců hospodářský ži
Jo přirozeuo že presidentovo iHe prohlášení ('hienjíské IVdcrn

vypiisieiu iiekriiiua set holuoic o
stanovisko v otázce Hjuky nelíbirepubliky bude již v kolejích

análnějších Nu Slovensku v
cc práce tvoří se jiz unie klďkň v

po te delegace z provincii pocho
pťodcjiuiiii lihuprosiých nápojů1 I! 'ř II' I I I ! lovali hndou na 1'ole Klyscjské n

o se itulským fiolilikůiti kleřt je-i- o

proliláíení v lélo záležitosti po
II NI IIHUI! DIIIIC ZailllCOII MIIV- -

lil 41 11ecliiií novýeli železnic važují za niluvNif k italskému li
oimiu na naincsti Nvornosti kili

každá delegace vyzdobí sochu nič

lierské na mizině

lb-rlí- i! k vři mi - Bývalí
iiriiuiilní důstojníci éislí ny-n- í

boty nu ulic-ícl- i Bndapeálí a

právníci u

soudcové konají mění práci nby

vydělali si na dftrní chléb dle sdě-

lení soudce HuelliiiKii z Kielu kle

rý se právě 1'Jief vrátil Týž

prohlašuje žc tropaunda rudé

Komunisté v Budapeu nevyhnutelné práce v Brnzc lu přes hlavu Italské vlády Ital-k- ý

inéšťácký svět je nyní rozezlen
lil věnuje ilevél inillionu ko- - sta repi'csentiijíí'í jejich domov

i ' i'i šti vyzývají k vraždě
skoii provincii — Mile MarsciiiesBří provádění těchto prací na Wilsona poněvadž postavil se
Sirasshnrtí líonlcaux Nantcse nc hráli zřetel mi to lihy prá v cestu uskutečnění imperialisti Kodaň 110 dubnu Bod olda- -

lírest a Koncilskali ti kilo už od delší doby kých tužeb Itálie Byly uspořá- - voním: rolilaiuiici' noci sválo- -

biirtolomějské" přiiiiiAÍ bciiímitýlány demonstrace pu celé Itálii
Celkem 1111 79 úmrtí

'nezaměstnáni
(

doposud prii viiinoe přesolen- -

)skoslovcnské Hepubliky jnk
proti presidentovu stanovisku ale iirinády scllialij a žc těch několik

rek rulu klrří přicházejí činí takpřijmouii vůli siojciici'i n nebudouv armádě hc-he-

války dá se že skuďciiý italský lid děl-

nické a selské vrstvy proti presi
hladu Dle prohlášení sudíhoto proti ní se post uvit i le o- -

Vinčoval ji návrh list a vy byla
lěrně nepatrná Ale pod tla- - Socllinit vělSina lidu pohlíží tm

zápns jcdnollivýeli síran n iinpro
nciini msoiiovi zaujaty nejsou a

asliui(íloii( 1) (
'

1 května —
všem přáním všech aby tylo otáz-

ky vyřízeny byly Irviilvin ziuihn- -

časopis Aiiiliilirblul I výůulek z ře-

ci přednesené v Budapešti Poda-

ným jedním z uherských lidových
komisařů fďé tnlo byla příinýni

liiipiizováuíiii lidu k vražilcuí n

plenění u vyhlazení měšťanských

tříd 1'npny obviúuje měšťanské

vrstvy že snaží se získali pomne z

Veřejného iníiiění dostalo ne
přejí si upravení otázky Adriali- -

Zpráva hlavního vojenského léka- - slon lhostejností a ěcká nedoěkavěti vnt ziuuině širší priivoinoci hcmii tak ahv v budmiciiosli in ku takovým způsobeni nby m'"e iiráyř vydaná odhorcin válkv na Kuinuny Cechy a Srby ubvodporiiěehí lislívjíího vyhorn vj Volil) Voyiíikyr ntivf ale poně stfaneiiy llyly příčiny pro válkv V

přinosil mu osvobození Vláda nevadž bude se jednati o práci iy budoucnosti Tento drobný 1

chloii nelnuli' možno podrobilo
chala zal klinuli celou řadu býva-

lých členů niiiiuiiieiitil tioěílaie V

musí ve válec přinést! oběti nej druhé sírany ilciuarkiičuí linie tu

mlíí vi celkový počet úmrtí v ar-

mádě doma i v zámoří už do pří-

tomné doby na 1 1 117!) 'A tohoto

poétu íi(íM!) cili 11 procento ze-

mřelo liásledkcm nemocí ' uro- -

stem úpravy věnovali přílišnou větší u je přirozeuo že nemůže se
o Pcster tilovdu dosc

(líního Shťoniiiiléiií přeni
it mi prAvo jinenoviit n rozpu-- i

iiiinÍHternk kiihinel tná pri-'njedni-

11 Neliviilit liieziliíroilní

flouvy má liO přítomen nu po

'jeli iiiíiiUterskfeh u má tnko- -

poruiirnii (iřeilseilul n koiieé

pozornost nadclitiouti pro ambice svých po

jest nd (Vcliň a Buniuiiů zil Úče-

lem obnovení starého kapitalisti-
ckého systému u že sní již n ob

l'u Vcziho redaktoru Besli Jlirlu- -dosud nevyřízených otázek lilikň Není si možno myslel henta v hilvé anebo následkciii ran ui lauraililuij bývalého premiéprotiiem Ailruililiu tvon íiluvní by veškerý italský lid dával před Třestenoven! monarchieutrcnycli v fi í vil cli u (í procent
iiásleilkein jiných zranění Asi

kámen úrazu Itálii se nadhazu
ra hraběti' Fstcrhuzyho a básníku
ťVlliisc Ifercceve

nost líjcce před inirciu a je silu
Nlatllieli Ziileilosleeh lna pru- - že její cíle jnoii imperialisti'((( II) vojáku zemřelo od uzavření

možné h tu bude italský lid sám

který přinutí svoje politiky k po
iředloitj NYirodiiímii Shroinaž- - cké a Itálie odpovídá že impériapříměří'

Kvoje iíldostl odporučení Amerika půjčila 50lislickvml mohou se nazvat i i tiá volnosti Hlejnfi 1 Franciu můž
n Ml duhna Národní Shro- -

roky jiných národů které míro změnili svojn stanovisko k pniKarel Habsburg(K-ii- í jeduohliiMifi tiřijalo zlí- -
voii konferencí byly povolen v

millionů Itálii

Wushinirlon ) ('„ j květnu

před naši pomalou" volal Bočany
" Vyhladíme vás netoliko jako In-

du ale v pravém slova smyslu do

poslcdnílui muže Boviižujciiic vás

za rukojmí u příchod spojenecké
ho vojsku bude Spalným zname-

ním pro vás Nemusíte plesali nad

bílou vlajkou přicházejících
armád poněvadž bude

nu rudo zbiťrvViia vaší vlaxlní

krví" Talo řcě prý vyvolala velké

ijentovt Wilsonovi brzy zvlášt
I I tl !! t I vi klcrýiii ho vyvlimlňují velko- -

Stejně obtížnými k vyřízení budou Kiiyz uocuiiii Npiueui teuier v'ei
ky jiehí rozloha je vřfAí neií

svých požadavků Nová půjčka v obnosu í5r()000Klíl
otázky (Vriié Mory Albánie a Mu
eedoliie

pronajal si obydlí
ve Švýcarsku

Ženeva 1 května — Bývalý ra- -

hektiirň (U7i íikrft) ovnfi i

liektarfi řlio0 nkrfij lesní pfi- -
v la poskytnula llíilii odborem

V některých otázkách byly néi Socialisté ve Francii(Vlkein líinto zprisoheui j)ře
pokladu ku kryli závazků ilulské

vlády jednak za válečný nuitcríá)
mmy první iianeny u fénem a nn

Sine čfHkíwlovenský ntit hh 1 schvalují stanoviskoústění některých pracují zvláiílní a jednak za pni ra viny Až dopoÍKKI hektaru (:i2r00M nkrft) (OUiise Occkavíi se že hned po presidenta Wilsonaa tt mni iii 4i
tiadšctii mezi posliiclirtésl vciu

Plány na vyživová
o- - pudy ft na ídiuiuihi iieKtarn vana bude jim pozornoul n pak vě

mm) nkrfi) lesní pfily vol

kousko-ulicisk- císař Karel pro-

najal si na osm niésíeft dinu který
býval jednou obydlím prince a

Nafioleoua Jíňin tento na-

lézá se na břehu jezera Žimevské
ho v 1'nititfiiisii nedaleko Nyonu
Okolo domu loholo se nachází

ickný park Karel Jlabsburtf bv- -

i půjdou ku předu rychleji Bari I kvclna - - Marcel Sem
roniady pnskytim obživu asi ní Ruska uvázlypůjdou kri předu rychleji Blit jeden z předáků 1'niiuíouzfké
KM) rodin1111 V případech por socialistické strany píše o italskéku hyvnliho panovnického do První scbůze svazu krisi následovní''! " í ílt piTsideute Baříž lili dubna - Ir Fridl

joř Naiiscnňv plán o vyživován
pozemků iicíkonilé získá

Wilsmie prot! éckid jstw tuk dlounárodů v Americe'i zvltstí po éas vilky a lna
Moskvy a Petrohradu jakož i jiho? Biu! zapomněl ji nu zvuk Vo

fi osoh které xe dopustily zra
ných ruských měst zřejmé neíinsctio lilasu jjyii jsme unovciu

proti fVskoslovciiNké Hepuhli 1'aříž 1 k vél na — Bylo již té

dlel ii jezera Konstanského ale

tam se mu mnoho nelíbilo

Senátor Lodge dal

by Italům Rjeku

žádného pokroku- Dr Xunsen užuiiiriiýni éckáníui a zoufalí jsmeichiide placena žádna na hruda

sud zapůjčeno bylo italské vládě

Spojenými Slály ir'í7l'ííKMKKI O

půjčku lulo vyjednáváno bylo pit
posledních několik týdnů a událo
sli v Paříži jež vedly ku krisi a

ohledem na otázku Jtjeky neměly
vlivu na toto vyjednávání Spo-

jené Státy až doposud zapůjčily
tpojVncŮni M:''i8NL2í)00() Koií

tres uiitorisoval zapůjčení IQ bil-lion-
ů

ii má se za to "žc zbývající
obnos postačí k poskytnutí po-

třebných pftjěek spojencům už do

prohlášení míru Bn té nepochyb-
né žádné půjčky nebudou posky-

tnuty

Sám wj přeuví-dči- l "Aniž bych

napřed pronesl mínění" píše p
Herman Bat-ld- z Bilian Ala

"lilifiřed přál jsem si přesvědčit se
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