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HycX-opla-
n NC--3 ztratil se v rozbouřeném moři

Qtjrákový doprovod k Houťarmytn událostmi PŘÍPRAVY Pftl
STrHOVALCUK
OPUSTtNl ZFMf-si i:jia?v i

KomandÉr Toivers s mužst-

vem svéhohydroplanu nachá-

zí se v prudké bouři na moři

li w V i- - -

' --w -

vi H- - v - i- - v

Muní vrátí m do Húh
lodnýrh nyní osvo

!:oe!iVh vlastí

W(isbiii'imi U '„ l'i květnu

iSifuee stehování

léto Země by o O- -

niiiiii ho dnes nilliorem práce )o-li- z

ši t i o aciho a íuspekčnílio

výhnru odlioni se zjistilo e ji

nyní velký pnecl v cizině naroe-uve- d

obyvnlel opouští enii a že

jišlé dileko člší poéťt lidí se

chystá odebrali do Kvťupy jak-

mile limb' možno získal i mí sta na

iiii'iiiiiíeh a průvodní listy
Niviiuičsiuanosl a rodinné zá

Po čtyřicet hodin není oněm žádných zpráv O-bn-

o mužstvo pohřeiovancho hydroplanu
Válečné lodi chvátají na pomoc

I X š 1

Í4 li
4_ a rji } vviKÍ n

'V '' ' J- 'IvkX'
iiiiipeře 1'Vedcricka I' líny iiliiiimii

kléry' postižen hyl nehodou Vi

cIlNÍli kdy píiplilMMi iyl liásleilo

atl svčho suka z Ausinilic Ná

pravá jeho stroje se zlomila Unyii

' m t i vit

— ' j i r vm
haní sám u jeho navigátor Cluirles v --

Ji jmy uvádějí si jako důležití čini-

telé podporující zvrácení směrem

východním zelené lidské vlnv jež
J4w

Washington l ('„ lil kvčlna

Vťiné I j uil p'o jrViiváliy

ii iiil hotiiillidiTII liillll II TnW-l'M- '

JI j('l l't I" M !' M fv kteří

si svým hydropliueni Ni' tni-

I ili II' V tllffi li J"l VÍcC jílli řlví i

Cil lllllllll i'Í II llil-l- l zádllýell

juá v Velké množství torpédohor-c-

íi válečných lín i bylo posláno
(In Iníst kile dli' posledních zpráv

hydroplan ve nalézal h křižují vn
'

(IiiiiiÍ nhy přispěly ohroženému

mužstvu ku pomocí Námořní dů-

stojníci vyslovili naději Že pohře-šoVIHl- i

I fit H atlantičlí vzduchu-

iž doposud hulila sc vždy na zá-

pad FlIieldeU Stewart ředitelMi''! 1 --v:

W Morální ušli sice mnění ale

'Stroj jejich hy zničen

IliiVtkcr i lliiyiiliain cekali zde

již po několik týdnů na piínivé
počasí aliy zahájili svůj let o ce-

nu iKiOÍMMI kterou vypsal lomlýn

ský ěasopis I)iily Mail ale zahá-

jení let u den ze dne Iry lo odklá-

dáno vzhleirein k iieiiříiiivémii tm

tm msrr ♦ 0íAi% -

vyšetřovací služby praví že mno-

ho přistěhovalců uvádí za příčinu
svého odjezdu z létu země okol-nos- í

že neslyšeli o svých rodinách
a příbuzných pu celé trvání války
a chtějí se nyní osobně přcsvcdiji-t- i

jaký osud je potkal
linou příčinou tohoto stěhování

je tužbu některých přislčhovnlru
po podílení se na urovnávání zá

Jcžiloslí majetkových po príbuz
uýeh ve válce usmrcených Min)
zí pak louží vrátili sc do zemí ne

dávno osvobozených z pod rukou- -

I (ícncrál 1'ershiii!' vítá svého syna Wiirrctia kterého sekretář války liaker přivezl lu llvro

'J Oddíl l'iiiské lejíic se saněmi a sohy na iocliodii proti liolšcviknm II- - Nová rolonfiifie potl

lira la Siiuse který pnicovtil pro zdar 1'újéky Vítězství po svém návratu lívropy
l'v
adi

SKcIin a lielllecKello Jllřllltl

Číslice shromážděné v různých

I Irabě Rantzau odjel
do Berlína k poradě

Paříž lil května Hrabě

HrockdorIT liaiitznu náčelník ně-

mecké mírové delcKficc odebral sc

do Mcrlína Vydal se nu cesiu z

Paříže v sobotu po jedenácté ho-

dině večerní Hrabě byl doprová-

zen několika členy mírové dclep-c- e

Družina cestovala ve zvlášl

Bude bývalý něme-

cký císař souzen)

Washington D (' 19 května

Oznámení že německá mírová

delegace staví se proti podepsáni

jakéhokoliv článku mírové smlou-

vy který činil Iiy opatření pro
soud h hývalým císařem vyvolala

ve Washintfloně značný zájem V

úředních kruzích ve Washiiitjtnlié

městech naznačují že plné pade
sát procent přistěhovalců jistých
plemen má v úmyslu vrátili sc do
M v ropy i mnozí z nich jsou odho

dláni In in zůstali

Vyšel řováníiii v jednoiii ocelář'
nicli vozeeli pripojeiiycli KU pni
vhlclliéniil vlnku klerý jel do Kuod dohy oznámení že spojenci se

lína nad Kýiicm K rozliodnulí orozhodli postavili liývnléhn učme

ekého vladaře před uiczinárodní
I lilniiiál o případě toinlo mnoho

casí na Atlantiku Když ale čc

ra došla práva e NC I hydru

plnu amerického loďstva dostihl

Azoťských ostrovů první a nejne
liczpcénější etapy přes oceánského

letu lliiwkcr se rychle rozhodl ře

uchiide čekat i déle a na cestu se

vypravil

Velké zástupy lidí se shřiliiáž'

dily na pohíeží doiiiýslejícc se Je

australský vzdnclmplavrc vydal se

toliko nu pokusný Id nic když
Kavvkeť zmizel za olizorcm uzná

tiiciiali diváei stejně jako Kayn-ha-

že zahájil svůj iicliczpcětiý
let llawkcr a llrieve vydali se na

cestu v f :piÓ hodin večer (londýn-

ský čas) čili 1 ifió hodin odpoledne
dle časti v New Yorku a don laj!
dosl ihnoul I

podřeží Irska ve dva

cíli hodinách ucpřiiiul je něja-

ká nehoda k sestupu na mníc —

Itayiiham po tě pokusil se taktéž
o vzlet ale dohrá víla štěstí jej o

piulila v rozhodné chvíli a neho-

da nu stroji připravila jej o nadě-

je o docílení víléslví

Nové pouitř Škodo-
vých dílen v Plzni

1'niha lil května Nejvělší
lovártia na děla ve východní Ev-

ropě kterou předčí toliko Krup-pov-

zlirojovky v MsHenu Škodo-

vy závody v Plzní tvoří otázku

pro ("'eskokloveuskiiu replihlilyi
l'ěhem války v továrně této za-

městnáno hylo :)7(l0í) lidí a nyní

NEHODY PROVA-ZEJ- I

LET HYDRO-PLAN- U

ZA OCEÁN

Jeden z hydroplanu ztra-

til se 350 mil od svého

cíle

Washington I) (' lil kvělna

leden ze tří hydroplanu ame-

rického loďstva které v sobotu Jio

rozbřesku dne vydaly se na cestu
z Nového Fnniidliiudti aby přele-

těly Atlantický oceán pohřešován

hyl včera ráno kdivlo jiný zavle-

čen byl do přístaviště na A nor-

ských ostrovech torpedoborei po
té kdy jeho mužstvo vstoupilo na

palubu parníku lona Třetí v so-

bolu odpoledne přistál bezpečně v

llorlii na ostrově Fayal po docíle-

ní rekordu v Idu si rojů těžších

nežli vzduch

Pohřešovaným hydroplanein byl
N('-- 'l vlajkový stroj koinaudéra
Towerse Sl roj tento jak z do

šlých depeší se dá soudili byl nu-

cen snesli se na vodu no uražení

se mluvilo Spekulovalo se o loni

cestě do Perlina došlo na plcuár
ní schůzi německé delegace v so-

bolu odpoledne Patiiáeliiďinií

lhůta jež dána byla německé
k podepsání anebo zamít-

nutí mírových podmínek vypijí

co hy hylo učiněno spojenci v lom

piříadč1 kily hy Holandsko ode

přelo vydali hývalého německého

've čtvrtek Německá deleuace po- -panovníku a jnkýni zpúsolieni o

j"ho vydání hy hylo pnžádánlo

1'ylo niizitaěcno že llohenzollein
slala pretnicru 'Icmciiccniioví no

vou notu pojedná viníci o rudní
lieliVl liV souzen pro preslllpeK
krimiuálnílMi zákona uýluž pro

přestupek proti tiiezináriidní mu

tálce a posválnosti hiiiIiiv Praví
i i # t i iise ze nyvaiv risar nosiaven nmie

před mezinárodní triluinál který
tvořen hnile jeilníiu HOtideem z

ském podniku sc zjistilo Že (!1

procento přislěliovfilcckých

prohlásilo úmysl vrátit
se do li v ropy n z tohoto počtu pak
!H procento je rozhodnulo nevra-

celi sc do Spojených Hlátfi

líilvíni všeobecné touží po ná-

vratu do osvobozené své vlasti
Také Poláci Maďaři u Rumuni

budou se vraceli' houfně V In-

dium" kde je velký počet Rumu-

nů od 10 do ó() procent touží pn
iiávratii dn vlasti Indiaiiopn
lis 110 Itlilů a KM) ífeků vydalo se

na cestu do starých vlastí riier-sk-

pívdák v Chicaiíu oznámil že
M procent z IIOOtK) iiepřiobčenýcli
Maďarů v tomto městě odebéře se

zpět do vlasti V jednom městě v

Coiiueelicutu kde je asi (!()()() Po-

láků 2000 oznámili úmysl vrátit
sc do osvobozené Polsky

Dva milliony mužů

propuštěno z armády

Washington I) C„ lit května
- Až doposud propuštěno byh z

armády Spojených Států 2101020

důstojníků a mužů Důstojuíkň i
tohoto počtu bylo 0!l„?J7 Velká

množství ťcserviiíidi důstojníků si

podalo zádosl o aktivitu Není al

doposud rozhoiluulo jak velký po-ěe- t

aktivních důslojníků může bý
li přijat

každé lilu vnícli velmocí Císaři

přisouzeno hnile plné právu ohřá

ny lilií Němci ktWí odvinění

plavci
1 í luzy nalezeni

Posledyl zprávy n N ' :t došly v

rl"l lllllllll V nedělí ráno kdyJco-lllllnli'-

TnVe's OZtlIllllil že jeho
li '

l
f n li vlajkový t i"ií AUfitl (

ny nalévá se asi IIOO mil od ostro-vi- i

Kaynl ví- - skupili Azorských o

sirovo llcpcše od podadmirála
Iii'Imiiiii nalézajícího hi' nu vAlfť'-n-

luilí Melvillc v Pouta l)i'l(fnla

Azury sdělila že prudká bouře je
V proudil severozápadně lul A0'- -

skýcb oslrovů n že moře je hilu'

rwiívliiřim

Ily ilnipliin NCI v llmln je po
hotov nastoupili další cesiu a muž-Iv-

druhého liyilniplaiiii N' ' I je
v bezpečí nu křižuíkii ( 'oliiiiiliiii v

llorla Válečné lodě l t '!' při

praveny byly v okolí Azorských
ku pomoci pí i pokusu o let

přes necán vyilaly se na innři

pátraly po pohřešovaném hl ro-

ji'
Dvě í I v ! Flmům n Texas-

il létnčř dvítcet tnrpédodoreů již

piťil večerem v mí t" I i prohledáva-

ly vody v nkolí Kdyni ostrova ale

žádná loď doposud neoznámila ni

rilio o pohřešovaný cli vzduchu

pli vcódi Silná fnllin kletá priuii
lila liyilnipliniu NC-- k sestupu nu

iiiof'i' lyln rozclináiia západními

větry které f snuěasně zvýšily
lionfi a liily do rozvlněného umře

luk že způsobily situaci znační''

olilíznoii pro hydroplan pokoiiHi'-jíc-

m plout
i

po vodách

láva o poškození hydroplanu
s''-- l iiásh'dlu'111 lioiie zvýáíla

o U"H'J iniizslva hydropla-

nu NC-I- I (lilhoriiíeí prohlaííiijí

h' jenom dohrá náhodu muže

piihiCHoviiný stroj pfed

před vážuOn poiíkozi ním nehoť j
znaéíié zatížen tiáklíidem l'ouží

vajíei ohlrovn Corva za tvojí zá-

kladnu hiteviiíce a toipédohorei

llnjí křížem krážem po vodách na

západ od ostrovu ve velkém polo-

kruhu Ve Min'' po zjištění Osudu

pohřešovaných vzdiichoplavru
Silné větry a rozhouřené moře

prácí iioiiiocnch hulí ohtíž-Jiřjí- í

'

fovětriiostní úřadoviiíi ouamij-j-
e

utišení vřlrú n uklidnění moV
a lo sehíliije naděje komander

Towers se nv('oi mužstvem dosta-

ne se V hezpecí
Hí foliím N V„ V) května - --

Ifarry O líuwker austraUký
víatík n jeho pilot koiiiindér

MeeiiZÍe (íijevcs vydali se Ol

eefil přen Allilifík Věer veěer

lihy pokusili Se v hodině' jedenáetě

pípmvílí wruerícké piloty o ěett

uskutečnění trn oeeánskěho n

AustraUký lete v pohlední
ehvíl' rozhodl M neěekftti děť A

vydtí ři cestu k pohřej' irsku

pf? to h poě!J označeno bylo
"rn nepHnívě l moiě"
Káyt Kketňv říopwíih m-r-

plařl 1lA Zíioeehíil sehou tuh
tříitěn fiuděj uvěho figlíckěho

jsou ze zodpovědnosti za válku a

ze zločinu děliem války mají hý-t- i

postaveni před vojenský soudtoliko (()(() lidí nepravidelné lu

prteiije dle sdělení éasopiHii l'rň Kabelově depeše oznámily že Ho-

landsko považuje otázku vydání

h -

í'
vo Lidu Nová československá
vláda uvědomila pařížskou konfe lývalého císaře "zu záležitost spo

pánvi Saarské O nábidé německé

ho lidu docházejí zprávy vzájem-

né si odporující zdá se však že

vlna odporu proti přijetí míro-

vých podmínek opadává a že lid

si uvědomuje svoji bezmocnost n

ynluost podrobení se diktátu spo-jenci- j

Podvratná práce
Němcji v Barceloně

Parcelona li) kvřlun - Ně-

mecká propaganda bolševických
doktrín 'zavinila neklid mezi dél

niclveiii v líarceloiiě u vyvoíala
nedávnou velkou stávku dle pro-hláše-

výboru který tulo záleži-

tost vyšetřoval Německé intriky
krom toho byly odhaleny inadrid

ským denním listem Kl Sol který
dokázal že nénieiké vyslanectví
nudo podíl na vyvolávání slávek v

Pareeloiiě a Madridě Praví se že

z Německa byly získány další pe-

níze k vyvolávání nepokojů Co

Němci chtějí tím dokázíítí in--

známo 'Ah se že jedná se jím
6 to aby délnictvo v iieul rálnícli

zemích získáno bylo pro Imise-vín-

a po té hylo nakloněno pra

čívající výhradně tm spojencích i

Německu" V odboru státu bylo

prohlášeno Že jedná se o mylný

renci h zaručení uhelných zásoh

uiiiíižiií říkodovee praeovatí mi

součástkách itmstú lokomotiv
motoru pluhu jeřáhň nástRojťi a náhled Vydání všech německých

asi 1(HK) mil asi UÓO mil od koně-čiii- í

své mety na Azorských ost ro-

vech Komntidér Pallintrcr a muž-

stvo hydroplanu NC-- l byli přinu-
ceni silnou mlhou k sestupu na

vodu nedaleko Azorských ost rovů

n (ioiiŽÍI pomoci kterou nabídl jitu

parník lona nejdříve přidiváltv-š- í

um scétnt jejich seslupii K se-

stupu došlo jihovýchodně od o

drova KlorcH

alíui co pátráno bylo po po
břešovatiéiii hydroplanu

C-i-
l

hydroplanu NCI Kcad

jediný který úspěšně dostihl nej
delší etapy na letu přes oceán se

chystal k dalšímu letu do Porta

Hellado z kteréhožto místa vydá
se na poslední etapu cesty přes
oceán V lisahouě konečné metě

amerických vzduehoplavcú všech-n-

připraveno je k přijetí Ameri-

čanů V městě konají se jíž sáz-

ky na výsledek tohoto letu Ame-

ričtí vzdu:hopla vej pojmenováni

byli "moderními Kolumby" a je-

jích stroje získaly jména Santa
Maria Ninu a Pinta dle dřevě

uýeh lodí s kterými odvážný ía

no van vydal se na cestu k novému

kontinentu chtěje obeplout! svět

Ví Nova vojska no- -

razila vládní sbory

Washington (!„ Jit květnu

Mexičtí povstalci a vojska vede
ná Kraneisco Vílloti napndbi

eovatí proí mírové snilouvé klcJ Corrolítos a způsobila značné ztrá
rá v nedávných dnech Němcům

byla předložena

presiiipnikii h vyjmutou liyvnn lov

vladaře je věcí spojenci! a Něme-

cka ad vydání Vilému llohcuzol

Icrtia musí býlí otázkou w spo-

jenci a Holandskem Znalci mez-

inárodního práva nechovají právě

iicjrňžovéjší naděje v hladkost

soudu Málokteří věří he Holand

sko vydá bévalého vladaře ochot

ně -

Wilson nebude uchá-

zet se o druhou lhůtu
-

New York N Y„ lil května --

N'ew York Times otisk ují depeší

1 Wishiinrlnu dle kleté presí
dent Wílxon po uvém návřittu
Francie do Spojených Htátft má v

úmyslu vydutí prohláíenl že zn

Žádných okolnosti nebudí kandí

Páteru pro ztiovuvoU-n- í Hcpcíe
tto déuj l prciiíďitit ncziiámí

nvýmí plány éj-n-

výborů pro rihrnnirií záleží

fosfl při JiOstířié po které taktéž

Zodpoví Veikofé otázky ohledné

vzu národů

strojoví a tak opatřil! pravidelné
zatiiéslnáiií současnému množství

dělníku na přišlí člyři měsíce

"lnes" dle sdělení Tráva Udu

"hlavií dílny ztichly a jejích oh

rovité prostory jsou zaplněny hor-ským-

a polními děly kulomety
ryehlopa)ný'iiií puškami sty proti-(matickýc-

dé dalekonosných
dél a ohrovskýeh námořních dél
V nejvělší síní dvě 40 centímetro-v- á

děla vévodí a vedle nich jsou
dvě dalckono-ui- děla t nichž jed-noh-

mělo hýli použito proti IV
říží a druhého proti 1'eiiátkám"

Pnpei prý zakročí
v zájmu Némccka

flíiii kvéttiit - Vyhovuj''
žádali celého německého písko-pátt- i

prosícího o doheé ulužhy s

zájmu zmírnění podmíni-- SViruj

(ku pape lifriřjdíkt zahojil kro-

ky tu UtWm vyjednAvíoí řii
ěřlníkTřt jedně i
ď'yaeí nu mírové konCřcenel h

y docílil měn v podmíokáej oí
ta illUileuíiU

ty federálnímu vojsku pod veď-ní-

(f'''"'i'ála Pabto Quiroiry kte-

rý postupoval k Chíhuahua Mé

stu yÍ j' ohrožovánu Víllovýmí
stoufieiieíBrzký pád Petrohra-

du je předvídán

Ko-dfl- VI kvétim Silná

fítukA 8tmádi vedená eirálcrn

Smlouva uveřejněnaRakousko musí platit
billion náhrady

Paříž P) kvéimi Klflimulfl o
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