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5chuyler Columbus David City a Norfolk
vyplatili obnos 00 žídoisl

poeinkoié koloniální unii klel si liláliii praeoialí neschopné uliv
h f i 1 hvalý nťeiévodn svojí k

vzala si n úkol usnadnili židov přiměli lládil k povolení jim lildosl poslal tento dokliniciit do

bolševikům

Omské lládé (lil Hllllllttlti lli) po
(Vit kil plulo štěstí ii možno ii il tí
rl že jo vlastně (lilkem luiliody

sO li dalek lioIraVlilkým lstéhovnli'ňni získání pudyVariiivykde rohoduje se o každé
bída ale iizaiíela dílny a nilií1'finí siilálka v obnosu ifcí"M)tMllídoslí o ohéinisI

uávé In la odevzdállil do rukou přijímá toliku příslušníky kmiiuTulí lé náhody která postavila V této žádosti arcivévoda iiréln
úředníku unie nisln ké strany kUří zarm I dočeskoslovenská vojsku tm Mlílri

zmínky o nějakém titulu u užívá
ifou produkci a věrnost Zdivďl odboje proti bolševickému e toliko jniémt Karlu Htípimi Hahti- -

"V celku" praiíl Sir Alfred

soiihlnsíiii s náhled! piojevený
tit l liti'

' žimu v důsledku ěehož zastaven biirka v dňvodeeh pru tuto ík
niéní ziíeiiei chtěli vyjiti na sláv
ku sympiitliír ale puk nějak zálni p Mrilliselll I!Z pleilpoklaolbyl pominul bolševismu dále na vý

(losi praví e " i loiihli eta lne
eitost byla iiiovnána a vlnkyže jenom málo amerických a nuchod od l 'nilských hor n zastaven lomov v iiiésté Živci v lliliéí kte

(rlických židu zaiiicní starožitnou sou nadále v pravováuy
l'es lo Však dá se cílili e

byl uměnou ěeskoslovciiskou pře
kážkou nu V"i

réžto tuésto iřejlo nyní pod prá
vomoe polského státu Praví dá svoji ihist a svoji adoptovanou

každém nioiiieulé bouře niůže livlast kde léší se f
V in obíliliOmský režim h ohlodem tm sklí- - r h) dvé ji ho dcer provdaly si

inili otvor do stálili lodice Ne- -kým právům a žijí v míru blaho
za muže z polské krve n že chová

ivtu a štěstí pialelc sovětské VÍady kladou
loil li slavnou obranu éeskosloveli

hkýťli vojsk měl dostatek éasii ti

l)V NI' skonsolidoVal obnovil po
vřelé přání sláti m poNkým obra

"To souhlasí s mým pícsvídée svoje midéje na admirála Kolen

ka a doufají docílili vítězství díí
ném ve jiiiene i sluilectiiiHli iisj

nim ie to osíHine cela moudrařií(ik v Sibiři a shromáždil hvoii

vlastní brannou inoc Nyní kdy ve než pařížská konference dnjďzásada zůstanou lí židé lam luh ŠĚmJf
na z jeho dcer provdala se za kní-

žete ('zartoryskibo jdiož stalek

nachází ku v Poznaiisku Jiná dec- -
defniitivníniii rozhodnutí v niprosperují jeto v Palestině není

ské otázce
československá vojsku Klužemi by
1h do zálylí Kolínková vojsku by
Id postavena do jejich býviilýcl

a pak provdala se za knížete Ra- -
Nedávno objeveno bylo spiknu

možno opatřili domovy pro všecm

iiy Neioeiy hni jenom li židé po-

užijí léto příležitostí k získání no
livvilla jehož domov se nachází mmYMJMWtí ve vodární v Petrohradě kdeposic II IlofOVIlIljí lí se flltO sibiř- -

ská vojsku sborům bolševickým nalezeny byly pekelní strojeého domova kteří po řadu mí-

N'i'swjczi v bývalém ruském

oKku

Héliem války iiékteií němečtí a Málky jsou vyvolávaný a neklidtiiulých jfitierijcí podroliciií byli

Republic Tiresví se všude Tento nepokoj jeútlaku a kteří Žijí nepřetržití v o- -skousli iviyalíslé prncovnli pro
zřejmí proti vládní a to vedlo bol- -bavách Tito židé přirození! zao aby tun vévoda Štípán byl krá
ševjekou vládu k tomu že nařídi Ytith SrA(j(iARD Studtouží po nové vlastí Předáci yio- -mu polským Tehdy tile Poláci
li zatčení ústředních výboru so- -

zjistili že jeho Hyn Vilém snaží se islickélui hnutí umí sdělili že ži

é v celém svítí touží po vystího-
iáluích revolucionářů a llietlŠeVÍ- -

vyvolali nepřátelství imvl Poláky
KU Nelil noeliyhy O lom ze V CO- -ání se do svého národního do- -

& t ě li t i
rkrajiiiej To spolu h odetiře Ženská organisacc'ni Uusku jeví se nyní velká ne- -

ním Polák fi vyhovili výzvú o ii- - mova acii) ani otazkoii jiik no

stalí tyto židovské vyslchovuko proti podmínkám mírupokojcnoNt Lid zatoužil více pntvoření velké armády ve Varsitvř
ebí než frázhdi o svobodí a pro- -

o Palestiny jako spíše jak při
ože vláda je n tu opatřili tolikopravili Palestinu pro židy 'aříž 17 května - Mnaiiění a

okolních dislríkteclt k potřebí
ulrálnícli mocností melo za ná-ei-

b

k sliroiieení m (íchto jilánň

ní opatření pru utvoření obíuji-skýe- h

středisek postiivcpí škol

idirámů a domovů a každému lo

moviiiáří bude zapůjčenu $'2 Ml k

zvelebení farmy

Francie není zahez- -

pečena proti útoku

poslednější cítí k ní nenávist Ale

všude možno viděli otazník: Co
lospodářské podmínky smlouvy sníslé žádají o anglický proteklo-tá- l

a dokud nebude všechno urov Véineckeiu odsuzují HKIOOODOO o'o uzavření pťíiuííí polnké éaso
říjde po svržení sovětů?náno iiclmdc tak snadno pokricoisy obvinovaly arcivévodu Karla sob v střední Jí v ropě k "chudobě
tle velká nespokojenost s komuvalí prácí na loinlo zámériiKtípámi že jiodporuje 1'krnjínee

nísliekoii vládou ale sonéusni je- -"l nniva 1 a esiinv vvzada sl
nemoci o zoufalství" dle textu
komunikace která poslána byla
míroví konferencí Ženskou mezi

iroli 1'olakíim Arcivévoda vy- -

í se obu vy před lim ni přinese'al veřejné prohlášení v klerém
zenu režim Koiéakův Nebmle li

navil Že je to lež Jak e zacho národní konferencí pro trvalý mír
bolševiků co bude? Takovou o- -

Curychu Spojené Hiáty jak sevá polská vláda k této žádo4i ne-

ní dopostnl jistu
tázku možno slyšeli všude Jc

sděluje poslaly dvacet pět delegá

nutní dlouhého éasii Až doposiiil

vedle toho nebylo nic uréilého u

staiiolciio O budouciumlí Palesti-n-

Palestina jako jiní zwiuí pod

(urecklil panslvím Jioklesla

Mneš žij'1 lu málo

hyvntolhlva a tímto nevede se val-

ní neboť není tu velkých příleži-

tostí k živobytí Uude tu trvalí

tek do této konference v kteréjasno ze vseolieciiíi železniční
stávka svrhla by vládu ale co ne

slané budou lí bolševici mlstraii- -

uituáct zemí bylo zastoupeno —Bolševici prchají
Vxt této komunikace byl zde u- -

veřejněn a z éáslí praví "Tentopřed gen Petlurou
Vídffll R kvřttm — llejieáe

!krajíny naziia("ují že bolševici

ni? Velká vítšína ruského lidu

přeje si pokrokoví vlády ale ne-

může sc upnout i na programy so
mezinárodní kongres žen vyslovu

znaéní dlouho než v Paleslíuí 11- -

je hluboké politovaní že podmiň- -

ciálních revolucionářů a menševi- -ustupují ze Hvýeb předních posie praveny budou pomíry lak aby

byla h lo vyživovali početnějšína západní frontí v oblasti Hovna
ky mini navržené ve v ersaiiiteii

porušily by vážní principy na

klerých jediní spravedlivý a tr-

valý mír je možno získali a jaký

Paříž JH kvílná - Vnjcuskí
klaiiHiile mírni''' smlouvy neposky-

tují Francii žádného zabezpeéeiií
dle náhledu líetíri Uidou vojen-

ského kritika časopisu Journal
des IlebatH Prohlašuje ž" lrHn-ej- e

získává hraníce % roku 1870

které pro)
Í ní byly upraveny v

roce !) Třicet mil široké

pásmo tm východ ímJ

Jiýim neioskytujn Francii žád-

nou ochranu praví dále ježin ní-mec-

viijsko snadno může pře-kroéi- ti

toto iásnio zmocnili se

předmostí a tak učinili obranu ob-

tížnou v třicíti hodinách po vydá-

ní rozkazu k tomu Obmezení po-

čin německé armády stejní nepo-

skytuje Francii žádnou ochranu

neboť Níineí mohou použili svých
100000 vojáků jako jádru koleni
něhož se shromáždí celý národ

řed Hrmádou HimoiiH Petlury

'stup jejích j nespořádaný ná- -

ledkem nedostatku dopravních emokratí eeího svita oěckávji- -

Zaruíením ovoce tajných smluvroslředkft 7Ak se že došlo k

všeobecnému povstání ukrajiii- - vítězům podmínky míru mlíky

kú Komunisiieká slrana míla

pokrokový a pevný program o

znala sví koneční mety Žádná z

jiných stran neví ničeho o inetí
koneéiií

liolševieká vláda až doposud
bránila se proti opohlej třídy

důstojníků ale nyní pro-

ti sobí má odpor dělníků Jak
velké je toto protikomunistické
hnulí díjnícké ncií jasno ale to-

lik je jislo že působí sovílům

všude Hovílskí Rusko dnes

kýeh sedlákft proti bolňevikQm v schválily tajní smlouvy odepřely
oblasti Homolu r gubcritii Moby- -

evskí Místo Homol jo v ruko-- i

lovstaleň HedlácJ jsou vedení ji

lidu právo sebciircení uznaly pra
va vífízú ke kořisti a po celí Ev-ro-

vyvolaly nespokojenost n ne-

přátelství klrí může víslí toliko
k válkám v budoucnosti J'oní-vad-

se žádá odzbrojení toliko na

tým Orlovským a docílili znač

ných ÚHpírhíi fakí v jiných mí

"IíimIo nutno připouštěli do ze-m- í

vysléhovalee pomalu Musí bý-t- i

zjišlíno jak mnoho muže jieh

liýli přijato roční aby nedošlo k

porušení hospodářského žívoln a

od přijatého pravidla nesmí být i

upuátílio Mezi tím bude nuliio

pracovali na vývoji zemí Mám

za o že nanejvýše bude mozuo

připustili do zemí b()000 lidí roč-

ní 1'plyiie iiejioíiií paihnát Jet

nežli bude možno v J'aleslíné pří

pravili domovy pro pěl mílliouň

lidí kleří se eblíjí tam dle získa-

ných informací naslibovali'

Berger v kapitolu a

pověřujícími listy

lrak(tiji viijí jo zajisté v kiíiii u

bojovné zdatnosti

Areluiiigolská vláda bybt udrže-li- a

při životů milion armádou spo-jene- fi

v severním Hušku Siinn tu-

to vliída neměla valné branné mo-

ci Knzácká vliídii v Jckatírino-dar- u

v jihovýchodním J{usku od-

rážela h'H lok bolševické útoky
Ale vládu tuto byla toliko před-

stavitelkou inMní knzáckí tradice
o samosprávě 'Hýla prut Í Lenino-

vi iiclolíko pro jeho víilltu proti
soukromému majetku nýbrž i

toho důvodu že chtěl zrušit i sta-

robylá práva a výsady kuzáekího

lidu O tlilo vládu iiele he bez-peín- é

opřít i

Z toho důvodu protibolšcvjekí
Hlinko opírá hvojc nadíje o režim

Koléakíiv
"

Pařížští ruští zástupci

projevili ochotu pOHtHvití se Zl

Kolénkovti vládu poskytne li zá-

ruky rM Hvolá ilsliivodáruí liro-iiiáždř-

zvoleni' vSeoheenýtu prá-

vem hlasovacím po celém Utisku

1'i'esideiit tirch andělské vlády ý

prohlásil že je ochoten

Kolóakovu vládu jako vládu

íwtřední dovolí li aby jeho ovitu-"nímic- e

zaeho vala hí uulorítu ve tv(-oblnst-í

Leninova vojska pml nedá vněm
docílila znnénýeli líxpřehft v již-

ním líusku kde zaujala Krym a

jižní polovinu ('krajiny Ale Lí-tev-

1'idáei a heiJIácí ze Krvemi

1'krajíiiy kíii ví w na houevnalý
odpor Miluaee bolševických vojsk
na jihu je denní povážlivější
Mírová konference dopustila ne

dvou oinylíi v jednání h Utiskem

rozvála Lenina na 1'rinkípo I'o-zdej- í

puk Mcliválila Nanwnovy

plány na vyživování líiiska Oba

řyto plány na álřstí skroutily
Wpojenei uvažují o uznání ouiské

vlády a není diivodú k odepření jí
morální pomoci NVbude ňdné
ho míru neluidou lí urovnány po-mír- y

v finsku I'odcpření Koléa-kov-

vlády jako ástředuí proti-bolševick- é

vlády v líuku j" j"di-no- u

příležitostí k fiipésnému rot
luSléní ruské otázky jaká m mí-rov-

é

korifcrruci kdy vyskytla

Londýn H k rét nu — K váŽ

ným bojiim mú Hrby a Chorvaty
Joálo v Záhřebé kapitolu ('bor-yglsk- a

(f víďmké depeíe y%

ehane telrgrafické kanceláři
Mnolu Udí bylo usmrceuo'

Poláci nezískají Části

némeckých lodí

VětU i 7 kvíln- á- UmU M

hrřiíéu'ei mííííhtřu odepřU vy

Jiovítí M''ií VnUk o příVfní
liti íitfí nímeekélio loďslvw í'lá
eí íiiižílí se prokzří že váíeí

nýeb lodi je nutní hm k oSirnl

jejích z'joí Hd vedle tohv roz

bodM trvúiťhtt zajaf"í kef jsou
v tnoeí íiíisé na MiWi v baliíe

kýeh prwiwilrh h v Kavkazu

mhm býlí polánj domfli tni$í
tí Vbi-tt- ii uW' v ovífím
iíiisku lH'lon pohiání hh (tf

stech na severovýchod m Kyje
zápasí na uznání af jedná se je- - jedni skupiní válku vedopeíchva Aririňda vedená ukrajinským
iiom o nynější hranice jeho pra
vomoeí Shledává že žádná vláda

selským náčelníkem teleným mú

asi UOOíKt mužfi a operuje na fi

Spojenecké vojsko i

půjde do Sícsvikuise nemůže udržel kletí nedoslalo
lmu stranách Iinípru v ohlásil

yjcva

VctSina židíi v Pro- -

skurove byla pobita

Londýn I kvítím - Pít ti

Paříž J7 května — Hada

ministrů uvažuje o plá-

nu navržením spojeneckými ná-

mořními a vojenskými autoritami
o udržování pořádku v Klesviku

po vyklizení tohoto éizemí Nírnej

ílc lohoto plánu má býlí použilo
spojeneckého JodVtva na íeniž po-dfe- tí

budou se Hpojení Rtálý A ti- -

sic z celkového poétu 7000 židov-

ských obyvatel v Proskuroví ne

daleko 0lésy bylo usmrceno v

pogromu který trval od dvou dn

íeslí hodin odpoledne dne L ú- -

nora dle zprávy kterou získal

zdejší židovský výbor "Vraždéní
židli v 1'krajiné" praví o v líto

gne n rraneie íexoiiK tmilalto-ii- ů

pícboly bude-použil- Jt udržo-

vání poádku v rtzemí Xyní uva-

žuji' se o jmenování vclíltde spo-

jenců

Tří lidé odsouzeni pro
vraždu Liehknechta

se uznání svila

Pocta pro anglírkou
oáctřovatelku-mučcdníc- i

Jondýn J7 kvílná — Anglie
vzdala poetti Kdílli ('avelloví

OřVtlovatelee popravení
Vímcí v J'nisseu dne 12 října
l'j ve ítvrtek kdy tělesní její
pozůstatky dopravení z JJrusselu

do jejího ílomovskélm místa Nor-Mích- u

vzaty byly do Wehtmiiudfr
tkí-h- kláštera k smuteíním Joho-službá-

1'yl to veřejný pohřeb
a každý obyvatel anjdíckí metro-

pole snažil na ním podíleli -l-Jí-

kudy doprovázeny byl
tí-les-

pozůstatky chrabří fany by-

ly do posteflního tnísla

lidem který wtuvžil w dífí nn i'
vo ůetu pro itftteínou zVíiti ''kte
rí zaluhuje ní vděku Anglie" jrfk

piohláil bíikop londýnský — Ve

Veiiiiiíuteru shromáždila se dru
žua vláďď li íředuíků vWvh zá-ue-

a promíticnlníeli mužíi Ion

'dýfe-kýc-b Kíl Ciftru" repree
(Ován byl bří(ílea Atbíeoe

bralreo královny Anny Podobná

živelná po''U prokázána byla lí

princip spravedlnosti je porušen a

vláda násilí je v platností nadálo

Finančními a hospodářskými ná-

vrhy lOOOWOOlidí tito generace
v srdci K v ropy jest odsouzeno k

chudobí iienioeí a zoufal-- l ví což

musí mílí v důsledku toliko rozší-

ření nenaviti i a anarchii v kaž

dím národí" Komunikace talo

byla navržena paní Filip Hnowde

novou z Anglie n podporována by-

la slečnou feanneffe Rnnkitiovou

bývalou ílenkyní kongresu Spoje-

ných klát ji z Montany

Dohodit o dornoví-nářské- m

zákone pro
americké vojáky

Washington Jb ('„ I7 kvílná
- Na zákonodárství kteří umož-

nilo by vojínům aby zaujali do-

moviny na veřejných pozemcích

docíktjo Jylo dohody v konfetři
e mezi sekreíáírm íaneet a íle

ny domu zástupců n senátu a bn

ď předloženo až kotjgre %t hhr

mážVIÍ Suší osnova buď Založ--

n na zvláštních předlohách pří

pravených kongresníkeiíi Monde)
b-- 7 Womííígu ň trnití on-t-

Hiivoleil z 1'lídiU h tiéíní opatře
u' pro zaoiíslnání vojínů za (dat
M děnu v vývoji Vfřejoýeíi po
zemkéf a pro udílení jím pZ' tu
ko pro (ť tiy ííozlo

lo létUUi traktů bude tUtinSťh

Wasbíuťloii (' 17 kvílná
- Viktor Berger Uicrf zvolen lyl
za konjfrcMiíka ve Wineonsínu a

později odsouzen byl do vřzení

pro porušení válcíného zákona o

špionáží příj'1 do WashíiiífloniJ

aby předložil svoje pověřující li-

stiny a oéckává že mu bude do-

voleno zaseJatí v kongresu korý
shromáždí se příští pondělí Jjcf

{fer odepřel učinili jakékoliv pro-hláíc- ií

u sdílíl toliko že pokusí
re o přiznání mísa v kon?reu do

rozhodnuli tiejvýíšího soudu H("-jeiiýe- li

Htálft v jebo ÚVl'l)ú

Francie poínkytric

půjčku Rakousku

Paříž i kvítóa - Xabraníí

tií míníř PÍ'lioj mluvil v roze
élotía výforu o pojit í"kýí'b i(í

íínáeji ktefí vedly vládu aby po

žá'Jl4 ) auiorísovaní pňjéky v

zpraví "je na denním pořádku
Hrozní bÍHjorie jsou vy prá víny
límí kdož unikli z tohoto pekla a

dovalí hfi ff bezpečí Líd eU- -

rovílý válkru n nUumun nezní
hlfťvání vroUvíní krvo pova-

žuje nyní za uvojí kratochvílí''

Hoflíiktor rnníclioYkc' '

ho íaopíu mtlcu

Herlín 17 kvílná — Tlí osob

oiívinm z vrsMy lir Karla Lu
a Jtory Tujtemburgovf

bil icn nepokojů vyvolauýtdl

spartakové) byly nsvédéeuy před
vojenským wndem fíusar Kniij'
odsouzen lyl na dví ia do žalá
ře h z'ráí ob'iiikýcl# práv nu

ílyři rok tVniík Kurt Vojl
byl odsouzen na dv£ léja do vízť-i- d

a přopušiítif v služby J'orn'ík'
JÍÍUumit fUttitn bjl do vazb
4es iiíeí) trvající Všcjiiy o

Mnichov 14 kvílná — Vojen
kí (utorify 'zatkl redaktora tiuil
ehovskílio íasopísu fíudý Pra-

por řovína (%(jávní ď-peš-"

ž od míří a' J00fK marek

mjl vpsán za áftMrn r?
doktora Lovína í'r Iovíoa
Me rozpriéeňí kwiuMvbt'

bom pozěiřatki'u 'avllo'vé vobftOSU HVX') %'ěíllOekílfU

Rakoujsku íak aby noflo býlí S'orH)'di V slarn sionteíní bo

tolužly kotiín fdklíž v knih

'drile '
itatoi obvioene feob byl ovo- -zfízofo i' pí ž'vováif 4

mí okMilffil Vttf J'r fAíiOVa 'L


