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Vlna odporu proti podlmínkám míru v Německu
TraniatlanhYký hydíoplan a jeho pilot BOLŠEVICI NE

MOHOU SE JIŽ
DLOUHO UDRŽET

Mimci jsou sjednoceni vo

svém odporu proti pod

mínkám mírové smlouvy

Po Mnichovu padne Ru-diipc--
hť

a pak dojde řa
da na Moskvu

1'iui 12 kvéiiui - Pád komu
iiÍNlieké lády v liudiipešli tiepo- -

eliMiue no e Ivoťil en? nulu i f

kapitolu v historii bolševisiiiii Je-

Vlna odporu proli "brutálnímu míru mocí" pro-
hnala ic přes celou zemi Maršál Foch ae

ubírá na frontu v Německu
íle před šesh týdny kdy Miiilupcšť
pi'CM'1 ku koiiiuniNtuiu panovaly
ohavy před rozšířením se ImKe

U'iuu i západní Kvropu ale ny-
ní pohlíží hc na siluaei h větším

letVtli lilo iiepoelu lnu'' jdou poje
dniili o siliiiieí s ueiiieekoll vlidoii
Hrubé vím ItroekdorlT-Kiiiitjii-

optimismem PoUnviekv vliv upa

Perlín 12 kvčliiii

iřiŇl riiiiýrh čáslí N'é

mecka proti mírovým podmínkám

došly o tiíi'li zprávy než úíed doposud se niieh'ízí ve Vermiillíeli
lile e inožiie že héliem tohoto ý

dá tak rjelilc jak upadá jeho
sílu

Ve chvíli kdy rumunská voj
ska postiifiují v ('hrách tiby zasu-díl- a

smrtelnou ránu komunismu
Poláci zmocňu jí se Urodím u Vit

dlie odchére se do lleilíiiíi lí polil
dé s vládou 1'rolinávrliy lni kle- -

fých zřízenci mírové delece né

meeké pracují nebudou vvpraeo

lil let smlouvy vesel v známost

)leliy ničím V porovnání H vllioll

fulj Míro zlost í horkosti n zklumá-n- í

jež přehnala si přes emeekn

nyní' kdy smlouvu bylu odi vdá-J- i

a

Státy niésla distrikty oranl-sn- e

různých druhů ohchnduit i a

ženské lilnliy n polil íeké slinuv se

předhánějí v hlcdáuí slov l:!i'i'V- -

vňny dříve ne? počátkem příštího
týdne Tyto prolinlivrby budou

Na obrázku nuíem Nnatřiijemí Martirmyde Irunsntlantiokf hvdrorilnn se svfm nílntem V I

iiv a fioHliipnjí na Minsk Sibiřská
vojska Koléakovfl postiifiují k Po
vnlží rychleji každého dne přea
tn že jarní období není doponud
přízniví) liro operace ve velkém

nepochybné znnélié illoiihýni do
Kiiyiiliameni a jeho iioiuocníkirn kiitíitáriem Morííiinem v St Johrm v Novofunillundsku Vložena ie

fiiKlohenku kiipltáim Morifiina
kllliifiileiu Hiuiilé ille toho h' koti
pili Néuici uši 'JllOOO iirehú pnjd iiiířílkii holscvická vojenská tnoif

liiwuilí u' „ i nrumi by vyjádřili opovržení íi cul

1'nríž VI kvétiiíi NémeétíMilícílí pl'0 ďdOIUICUl Stulil pOpť

r Mi IWT SIIIIIUICII It 11

l(ii a výjimkou snad jižního IluDokonalý úspěch Band iti v činnosti
dcleyiítl ve Vefsiiillícli V lioďiehvé v historii ví'i'iny Mraty jsou

PROJEDNÁVÁNI
PODMÍNEK MÍRU

NEDOVOLENO

nIííi odkndž docházejí [irávy ti(
uréíléPůjčky Vítězství v okresu Saliněposlaných premiéru ('lenieneenus jednoceny v náhledu íi každá

ovi předsedovi linrové koliiVrenlii''li llliplldá ostři' MiilolIVH kte

tou Nřniecko má podepsali neboť Wiishiniíton I) (' 12 kvřtiui 1'ád launnny v Miiilapesti nedAce navrhují zmény v klaiisiilíiíh De Wiit Neb 12 kvéltn
ji dlouho nu Helm řeknt Vojenská1'álá a poslední lidová Oujéia J Vire k banditu nřiSel do 1'riend mipojeiliiiiviijícíeh o ilcliilekýeli ntizjádro sírany nendvislýeli sneiiili

MlÓ liezdá SC hýli V NOIlIlllllI 1 pl'0 Spojenci zamítli nřrnec- - líce uherských komiinistrt íVftle(1iň Ve Spo efiíCli Mfltťcll bykňch a žádají lihy vileéní zujat
lil PÍeiisáfui JttkkoUv loriiténá číeí byli pťOplllitélii biied po podélili'iíi'iiíui svého orifiiiii Fn íheit beznndéjriA a je možné že již ? ťř

lo' chvíli boUcviélí Vfideí nhériK

poéálkll llHIllilého týdne It véno

val hlavní svoji pozornost nádni
Ží JtiirlíriKioiiské dráhy a úřudov
né Vnstovy dřevařské HpolcénoHlí

slice nebudou známy dříviř uú ixlpsuií pi'eimiiiái'iiílio míru

po uplynutí dnlAloh itvou týdnílmm Vi k velnu Cíedné Hc

}v Némcckn liy lučin podepsali mír

mi podmínkách které byly tnu

předloženy Cicíopinv jnoii ínlii

kou řádoat o diskusi

podmínek

PflMA 12 května - Spojenci

micházejí kc na ňíckn jo li nřkd
místo UiU budou přijati a nelit)

Wi&eul Do Itusk

oztiliiiiilje že néiiieckv koriesfioii Ncnalese til niéelio co by Inélot zřejiuo umerleky 114 dal lift

cžiioii odczvit výzvř nby "dokohdent ioMii7'iii")pi!ii NeiieH WienerIlIttMIlV fll'llllul l' II llllll U lil 11 VI' pro iie néjalcé einy vydali ae mu?

re ni k Jíxetcr Na cestň přepadllUKobilt depeši v !ifi pUiví tn ho říl práci" Jnko vflcelmy pňjékyfejnili toliko jejich řást linu zahruňnjí jim v tom HnmiiTii
Slind jeAtř Vídeň Ju neholím rA

rieiuolioii připustili žádné diskuse
Vi ersliillich kde se liélliceki zřízence nákladního vlaku O loupřeileliň zející také tul o pitá pflj

élia si a ivchle ku předu v posicii
tvého práva trvali ua podmínkácli akyliioniJ jim doéaHný ňtnlek Odcleffiiee iiiiehází je plný VVvédH peži podána byla zpráva do Lin

Stejné i vládu je zahrnována

protest nimi cfrauiy V tomto

ndsuzovAní president Wilsoii jest
mírové umlouvy v podstalř jak crskeui koiniiiimmii dnen vímuích dnech kumpaiié Mňie býticn kteří ptaeiijí lu jako holelovl coln a detektiv Kurlinutoiiské Že- -

byly vyztiaéeiiy Tukovou odpozřízenci o íe niikroloiiv bvlv instfl že byl výNledkein náhody ÍJlierStíupnálio kolem Sesli billionfll lile ezniee odehnil se ua Keémi příno- -

véd obdržel hrubé von Mrockjenom mírné napadán tu n lam je
lilío? VV li HO bylo heslo z úřed Komunisté nedosáhlí moci živelnoubuď) přijalo tolikoovány ve vsecii pouoiieii l: rlriR

dorff-Hnntía- láéelník uémecké lilou nýbrž jejích vřídel vyvedenise prohlašuje že je o e„ biub Nékolik distriktu upsalo více ueíníeli kruhů h jemu nemá bili
i

f
n

l
mírové delepec který poslal preli neeo podobného opnkováiio vlá yii zer žalář" přímo do vláduícisvoji k volit a má se za to fn--

st iit ní buďto jen o málo jsou níže inierii Ucnieneeiiuovi připiš UIIIICII MV II Id hru oímn! iZI„la I rnneoiizská bude nucena vv

ji v se k marsalu ('roneinu při pá-

trání po lupičích Párek podezře-
lých mužů dopaden byl nedaleko

Millitrau a shledánu že mají
pytel plný rfizných před-méti-

lJyli dopraveni do do
Friěnd kde zřízenci

vlaku byli slotožiiéni ja

kterém prolilaíuje že mírová Kiiffilyilio ktprý fcn11 dnes ii 1Llouéítí néniecké korri'S)oudenfy anebo docílily ve kvóty
Kiiiloiiva obHahuji! podmínky kle Inji' )onřvfidž provedl neipitoenevii 1L' kvétnii -- - Uumun
rým nemůže liýii vyhovéno žňdský iiostim siiiérein k MudiincMli inejsi krok ve své politicko' ka-

riéře Novou iiiidéií fhersk li ilH
Bereer žádá o nýiu národem a z nichž nékteréivl Zíislaven na rozkazy zísluiieň

nejsou vrtbee k provedení již slálimísto v kongrenuíimcfické n nitflirké vlády jak ko muži kteří je přepadli Myli

sdéluje rumunská uímlovtii v lle vsazeni do vezení ale když ránoílrubé von HrockdorfMřNutziin Shroueeiií se komunv v AfnleliO
nu mři i býti dopraveni do LincolnWíiahínifloii I) (! 12 kvélmi yl taktéž Informován v odpovřdl vřa ('hrách bude mílí tilnlmlí

přičítána vinit Prohlašuje se víc

obecné h navrhovaný mír poslrí-(l- í

váceli živlů spravedlnosti a lie

Koulilmí v žádn tu ohledu se čtr-

nácti hody presidenta Wílsniia

kdežto podmínky jsou označovány
nesnesitelné li lillZliliiljíeí otro-

ctví iiíi dohu budoucí pro němec-

ký liti Xékleré protenly prnví

yi' Jiřerlliieiil'- - podmínky jsou
fi jiné ZVOU je "brilld

ním mírem: síly" Termín "orlel

smrlí" je velmi éislo iiTvm
Koldenz VI kvřlnii X1 mm-- i v

dÍMlrikfeeh ziujiitcli Áuicríéiiny

jsou ohromeni podmínkMiiii triíru

klerY' povinují ' iíííli5 krůt'
NV-me-j v Kohlenzu triieldí nud

ondýii VI kvřliia - 1'hei'ská shledáno že v noci vézeuí přeliliViktor Herjp-- r sorishnlický rui hvrtj přípin v kterém stéžoval účinek nu horké hlavy v Rumiiii-hIíi-
i

OcNkoslovcnskii a íiicrnalivií
válčená úřadovna ozunmujc tulvn- - rátrňtií po meh už doposud ukákoiiKrcHiiík f Wíseonsínu který l žo Némeeko j iei žádáno nby

zalo se bczvfslcdntfiuvn riiuiiinskýcli vojsk u Szolno Midermalo plán pro svaz národu
ÍH

ku na TenieA řece pm ví vídeňski ale nenalézalo ae mezi uláty kte
cpese KliiiMllil přinuceni livlí k

misouzeii tyi do vezeni pro poni
scní zákona o špionáži poslal

fiřípii víem konreuiíkňiii
v kterém iádá aby přiAeno bylo

mu místo v konirnsiii rřca (o Žť

ré do svazu byly pozvány že při
ústupu Plemenné výtržnostinit fini dalňích clenň nebylo pře- -

Aiimterodinri 12 kvřlim l'o- - filádniito a élní proi opatření v v Jižní Ca rol iněsužování mírové smloiivv brdaiíd- - finléžřt w pod várukou do rozhod konvenci svazu národu

1'oznají že násilný převrat hii ne-udr-

a že žádné reformy nemohou
Ne udrželi ku kterým nejde ce-

stou tleniokracie rTherská komu
oÍHtieká republika mřla býti rcha-bilita-

Jdiska Mřla se vystříhá-t- i
chyb n přestřelků které vyvola-

ly odpor po celém svété próti ko-mii-

ruské AM uherská komu-n- a

nelhala a Rusko nemá rchahili-tac- e

íhry nejsou nmkťin Ifulo

skýiu tiskem je většinou nepřízni nuli uvrcnovaného moikIu o jeho
Náéelník néniecké mírové dce- - Charleston S ('„ 12 kvélua-- -

vé a Uandelshlnd dokonce ji nazv záležitostí Zástupce íiillett na- -

í)va námtířníci a řt vři řernoňi byvá "zloéíneiri na NYmeeku a nnáa Iřaee v svém příplnu pruví že

Némei prostudovali mírové pod li usmrcení a značný pořet osobvíc í nu lidskosti" Vieuw Kotťír
stúvajíul" mluvéí poslanecké

problÚHil ífl iJererovl
u: nráva zanedutí v kou- - mínky jak jim byly předložen v adamsche Courant pru ví "Hrnlon poranřn z nichž osm vAŽné při

plemennýcli výtržilostech kteréKhledaíí ie v podutatných bodech

od zikladny míru dle práva naginu th lkaných okolriostí mu aby přeatály experimenty —propukly v pátek a bylo v nich po

va fieflkotiřuje válku tiýhrt pro-

dlužuje ji na vžVlyeky" Tcleraph
finprofi tomu praví: "H NVirnec

Ninisik kterého nastréil ICnrolvikračováno až do rána v aobotu—

ziríton l'ruskélio Hleska víen wi
fiíid čímkoliv jiným ft jeví véfsí

zájem (i východní (loiriezí NV-me-e

ku ík-- í o okiipwcí J'orýní po prí- -

tíeb pří hí píltniet let

VktH VI kvllun Kníže Lích

tiownky bývdý německý vyl?-nc- r

v íondýne vvslovil ttf o pod

mínkich iiiírn korretipondentu é

hopisil Tcliin !hei(vtl
"Tukový mír roviml by hc

N'cincck1 e [líijiitclným

K výtržnostem zavdalo přléiuuMatka bývalého
aby pHmfil spojenou k jín j#oI iri-c- c

v tliersku mři zcela iiné 'čin
keňi jedná se kruM e onu fiktt

'i

L

1

postřelení námořníka éeruorhem vIcéné nezasloužilo lepSího omniu" cnra je v Londýné ky než uherské h rabátko koketu- -jisté kulečníkové síni Námořníci

ktfiró bylo docíleno dohody mezi

bellifrercnty bylo iipuňténo Míro-

vá umlonva prý obsahuje nékteré

poííadavky kterým Žádný národ
neiriňž vyhovétí Nénieétí oilhor-níe- í

dokoneei shledali že nékteré

nejsou k provedení vňbee Néme

President Wilson o
jim h demokracií očekávalo

Karolyi očekával že boláevlekí
Londýn 12 kvřtna — OvdovéU

z námořní cvičební stanice po té

zahájili pronásledování černochu
a v krátké chvíli množství civiliprincipech Ameriky strašák přímíic siioience uv

ruskA earevrui Marie FVodorovua

a její dcera velkoknéžtia Xeníe

přijely do Anglie po amflleké l

stu se k tlím iiřínoiilo ieká delenee proto rozhodla se

předložití výsledky avého Kkou1'flííž 12 kvélni — Presitletit trvaly jo několik hodin
dl vňlefiné Hyly uvítány v tomtoWilsoii v řeéj své v zasedání Aka máni apojeiierkým a druženýui

činili koncese al zalhu nařízen
byl pontu ji rumunských čekolo
venských a arbských vojsk do vni-
tra zemň a dnes anebo zítra Hinln
peřif bitdfl V jejích moci NČmeetr

vládámdemíe morálních iiolítíekýeli véd
mésté králem Jiřím a královnou

Mary jskož i královnou maik"ii
jejíž je dopisujícím členěni pro 3V odpovédí na tento připiš sAlexandrouhlásil že Kpojeué Státy íly do té i uherské zkníenosti niAta M vít}

Nepřítel nepochybně
podepíše smlouvu

Paříž 12 kvřtnii - Hada řlyf

lira ví že podmínkv míru bvlvto Vňlkv v zájmu švobor v MKI
zpraeováuy na základé principu

i'"Kei teo bolscvjcký strašák ne
pňsobil by jinak V Hudnnetií

kolív vidíme svobodu ohroženu Druhá etapa letu přes
pravil president "jsme pohotoví jednala V sobotu jak se Kiléluje o t 'tibude se brzy podpisovali ortel nad

jež ohláAeny byly ve xmlouvé o

příméří jak byly připraveny Ná-

éelník liémecké deb'(zaee po (é po
alal druhý připiš v kterém zrní

svoje osudy ojílí n témí jichž
oceán dostižná

Trenausey N 12 kvéina

toliko po rozsáhlých zmřiiicji ~
'JVnto mír je mírem nmílí"

Íy0fiřýi II' kvtiii — Muríil
l''oci vrítí w nu řrontu dnes dle

hildení Ifeilterovy depeiíe Z 1'flří

Xáejfiík president ústřední

ridi Hlezki dle hddeuí jiskroví
depefte vydrtlí prokliiioicí odsu-

zující mírovou smlouvu n prohlíi

Sující íi odtržení vřlsí řisti Vru

hkélio Hlezskfl Oi Nénieekll lieinú

}' niti v dlWedku trvíilý rír nic

je toliko "mírem zoufalsl ví pro
Mlexko" í'rolíilef vyjsli Hic- -

7ny nhy "oznimílí nvřfii } de

nepoyJrolí tlrovmu míru "

VtirhtlU% VI Vvhtth — íht
kU-u- h nhiHffiVt tnír(tv6 inmm vy-h- t

n pwUi i Vrnaillí Jo hr-lín- u

N'líll mt rufA nlttA dííni-ek- ý

vřídel C'rl Istfm ijíclriík
]tfuf+ifti4 odborO'

svobodu je ohrožena Takový jest

otázce eo by bylo učiněno v tako-vé-

přípidé kdyby Nérneeko ode-iiW-

iiodepsatí mírovou smlouvu

""iwviky A jnk dlouho po té
blitími 'moeí hv udrželi ružlí boláe-víe- íí

Jinako v přítomné í„U ó
duch lidu Hnojených Hlátft" i'r

nují e o konvenci svazu národAAmerické hydroplnty MM a N(' 'idf-n- t promluvil svojí hfi pj pí Sdéluje se že jednalo se ve xclifizí ímluiiiriáliié mrtvu a hospodářsky
více než na míziné MolácvíUímlorazdy v obtu do zdejWbo p1ležilosti levíláiií mu zlaté lne

dají 'itaviíté které Je druhou Hanou

4

r

í
i

té o příprava pro pakoukoh even-lualiti- i

K nékterým zménárn v

delegací Némeekého Ifakonska do- -

doposiiri 'dařilo hi jenom znílitl
dnvéru k Hušku Dnové Lenina a
Troekébo 'jaoij acíteid fíich r

na jejjeb lfltu přH AMantieký
VfUtenoul 400 mil nrazílyftí&ií flotila útočí SIo dlo zpráv i Vidné vzhledem

k akittečnofitL fa je marno vottiť

a na tuto notu dostalo se mu od

povédi utejná odmítavé

Nétnecká delegaee je v fipfrlr- -

liihn apojení a Uerlínem a praví
la dota!a jtofé Inatrukea od

domorakí vlády Vláda Kbartova

jak a oznamuja % Btrlína uaM
dila "Ipkn mutku" y Nímocku
rzhlídim Vn - krutosti mírových

tylo hydfoplany m M hodin

padeAt á-- minut ÍJuda to trrařlna bolíeviky áhtí na docílwí jodnoty mni Ná- -

npoRiynnA nékoilk dní nl mecký-r-
a Jíhkoimkem a Némeokřrn

ArchanířeUk 1% května — ftfK vypraví Imwrr ku tti Kancléř vídefiiiké v ády Itennr
jieek4 Wu flotila zaháiíU otn

déja — nad polední nadéj
kladná y rh ry končí trpkým ro
čarováním Vád bolfcviarnu v Ku
kii Jo v dohJadu Jenom taková

mi'rmpnty jako návrh na kon
rercnei n 1'rínklpo anlx jK!á
ní m"fál Hrnuty do Dudaparfítí
mobly by odtlálítj jnfio knr A

utŘtA na otrovr ktn%kh rzdAl- -

neporhybná atarn h fiáatnpet--
rid ndtfťj 1%JQ mi po prípaW ví- - iMmiw-- k Praví a f nynájáí

nlvn na í'w Dvír4 a ni tm V

un Víi inn jmenovaní tut hy
Franza Kleina jako pMwla da- -

e poni amlru p!aby § mUtn
eíjaee která přljeda do Vnth vaviaia řamítnali podpatí pod-

mínky míru bdi vyrfídána vlá

jefiz" st(piij frdřiíitrtvo iAn-ři!- "

ihAniii' thSirtitúhiihn míní-tu-ntvi- t

Hcbmídf (i )#nvu

l bořibírdovilna mm]n Tulili a

ptí pofelv" jinenovanía toku m-d- a

Kkka
j njde4í n fl lra na 'rnk dnu tUitmoH t neodvíalýeh oej

středu říkává aa víobe-e- h
Nétncí mírovou anijouvii potjrpí
Vu( caíof noní jiného východíakai

la pojene nhjou Ihoftfajní k mí

nuiym i?k?inj

ýřff--


