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el l iidii ťa fiirlll ale piďt ořilil

vŇ'dfi'iiiin vlíivkiiu pfijibiiib
Uadtlí Vnjdiii ib dislllktll n Ilebtl

duti 1í idiiliiliii la která e Ji

st fík tu tuiKřiiji

Medický vyslanrc
fxlevdal povolující

listiny v Pařlři

Pai D lli května - - Alberlo l
Pani nový mexický Vysluuoe ve

jo tOllKO tloMOillk plllMkV II je
Handlen proti dy iui-s- tím n vlá-

dám je? byly zodpovědný za vál-

ku 1'rnvt ře poďdiné poměiy ?n-

itěiiíi li) li ultťřiuti v iliwledko

niiviuprvy
liť tuoťku duiiskťbo

pnlIioH I1IÍIIU'U MidilOVtUl DiU

yvlnn'oHt nbtliíolo iiiídodti

jó I kflli'l(JIIH t KodiiM!

"iMill JglIlV dlinnlit lHl plil lil

mentil Ve pnl'i'iH' seliňi Vi it
jednaly O Hiliiid-- i iilvařené miťn

'
i podmínkami uUnb-ii- l k

McsViklI Niiledujíeí resoliifř

přijatu byla většinou poíistávají
t levice ruddíAlni sírany snem

listů íi priifesnid Diika éloiui kmi

servat i vn( trany!
"DMiiský parliimeut síee vvlu

vnje pluó i uspukajoid nud na-déj- í

že úadcluíejíeí mír přinese

splnění národních tuželi dánského

lidu ale trvá na resnluei so dno
2:1 říjnu jakož i přáních proje-

vených spojencům a sdruženým
mocím v Paříži s ohledem ni vo

lební pásmo v Slesviku"

znnmeiiáiiy byly v historii jakn

iiikim' " ll pilHÍ ! JvdoM se o pit

ku i'-it- ámrliiof dílek luUb

kem inditstutku rnlikrt Pmví

je (o Mřínu liím fe něiiieoký lid

liudiile lilii livli lul piep1
Idiidu ťiisopiy odhadují ře dubv

t K jelniji diní je řádúlH) Slldiol

ai vjWil by il 11 n pól milionu

Niiploli tnllill Němi lilll slí

heito bi IJlKMHHl velillt lllne

rieké vlďiiiiiy

Nonirckt! Rakousko sr

nrmůe šatno ár}vi

Kodiin 1 1 květnu Dr tlilo
Dauei' zídiranléaí ministr Němce-kél-

Itakmiskii V řečí své k uhro-oiáděii-

dělníku proteslovnl ii'oti

mírovým podmínkáiii jak předlo-

ženy byly německé delepci ve

'ersaillícli Zprávu a jeho řeči je

uveřejněnu v berlínském časopise

Vossisehe Zeiluny jehož výtisk

setu právo došel Dr Itaiier vy-

slovil se proti plánu a osamocení

Německého Kakouskn 11 prohlásil

1 l jiných válek o tďnmhoii

hýli přičítány nu unii šíření ío

komutiisliekú h iinšletiek Néuio- -

i ku i) jehn sp(iji'(i'i zklíllllilllí no--

1'c ni svých plámi (nuží po po- -

SLÁVA PYŠNÝCH

HABSBURKŮ JI2
PATŘI HISTORII

Clrnové bývalého panov-
nického rodu mají

l'1'lilu il oilcviliil svoje paveliljie
listiny presiilenin Poincarc-o- v

piVilcvčireiii Odevzdání pověřil

jících lisliu provázena bylo nbvyk

lýini oerciiiniiieiiii Mexická vlá

nisté llil těch ktoií IVln Země do

honily 11 1 li k velmi v o spo
joul xe zprávou že iniulická míra
V li deopioo Usiluje o iIoIiimIk nic
zi spojenci nhy s1ouirÍNkoaiii'

německé lodi rozděleny liy
ly na základně zliál v priiliěliu

války zatáhli Krmně tnhn tvrdí

nemocny iuiriMi ve velké tu i rt a

"jiné národy ih značné mí ry snnži ilii jak hv!o jíž ozuáinmio ndvn

plno starostí
r j in no Npanoisua svelia vysinnee
poněvadž byl nucen cekali příliš1'iiiížská konreroneo rozhodla

hf uosiait so z irajnoKe situace iio

které přivedla je světová válka

Druzí mají vn tn w vIjimIih Kě- -

iiczoiiiciiiie n iimrKnvi' vniky vy
dalo niiiiistersi ve niořepln vbv

právu a ztrátách obchodního laď-V-

vit jodiiatlivýiii zemí Milriiže-uýel-

ve válec proli Nčmeekii

dlouho tm příležitost k odevzdání iildické
e polní

Vídeň 10 května

rčení že všechnu slávaiia w'if i'í lni va mohlo by býlí aplikováno v
pověřujících listin

Americká missie

aby napraveno hylo bezpráví kle
ré učiiiéno bylo dánskému Hilu

před více jak sedmdesáti lely kdy
Prusko zinoeiiilo se provincií Sles

Mírová rada rozdě

[f nu pncliodii n h IiiiIÍi'VÍhiii se svým

k lrvťpťo]i'viíiiíin n iiičftiíiu pírciic
Zíraly tyto byly následující! Ati- -

Iřlie --Mi" lodí o 7IÍ:!S00II tiináeli' 'Toto iiialé NěiMooké Rakousko

jede do Ukrajiny
ni' pros Německo líakousko-- 1 li'r-kIí-

zúpiitlní zoun" a pÍmmicsc no n
řVaiicíi' 258 lodí o IW700 tumicli
llíllie -I-

SO lodí o 7 12000 lllliiielilila nyvnie (lánsko provincie mi 111

pásmu v klerýeb měla byli pro ve- -ilo Sp(jiiiťli Slítl A Kvropšií ra
Inpousko 2!) lodí o 120 tunáchVídeň Ifi kvělna - Ainerická

ililiálovi' prdliliiHiijí o tylo zoinř
Spojené Slálv ftd lodí o :i 11000missie by la poslána ilo Tkrujiny

iiciiiíižc exisliiVali samolné Nepři-pajínie-l- i

se U velkému Německu

iioltiidenie ani Německým linkou-sk-

111"

Přebytečné zásoby
masa odprodány

jsou doposud liíiíítiiiiii slnrólio po

dena volba v různých dobách aby
se zjistilo přání obyvatel ohledně

politické příslušnosti v biidniíciio

sti

kapitánem Tliomascin (írotiorvinřádku ViVí ktorý musí jmdnoiili
nť jíž 1o Klají cokoliv Ti kteří

ěleiieui mezinárodní vyživoval

lunách Vedle inijílíckýcdi lad
dvacet jiných majících !):()()() lim
zničena bylo v době kdy tinléza
ly e ve nlnžbfioh nulické ndmi

V dánských kruzích se praví žt
Komise iioy učinila

pra výměnu rukoiiskýcb tovnrft za
jižní pásmo jo sice nejvíce zvěřina rnlily Je dobře známo že Spojemouku 11 hriinihory k iialřobě ve

''řiiií tola prohlimciií praví že N'ř

ini'1-k- je žrali pro přijinulí liolšo

Jvisniu liíMlikňluí fimapisy a pum

"J'lHy olcvřoiiř prulilasiijí že jia

dojde diktaturu prolclnriálu po

lusovano ale jeho ohyvntolslvo
budou v Evropě

Washington D (' 14 kvělna

zdejšíirruiěstě TIiu poskytnula by
nepochybně bude hlasovali pro po

né Sláty jsou proli takovému jdá
nu Ameriku získala konfiskiie
(ió40()0 tun obchodních lodí n nic

lu by Rakousku příležitost aby z!
litickou iiřísliišuosf k Dánsku aby skulo poiravuiy v bvrnpe misodle ruskč foriiuilc Xcspokajoiiosl ušlo německému zdanění a Dán

— Mezi zástupci jaleěních indu-

strií a odborem války došlo k do- - aby záviselo na Americe Obclmi
v Xíuioťkti jo taková }c noní iiiaž- -

zi tunu iieKiero kuto patrny ku

uojvětšíiii 11 iiojlopšíin bývnlýcb
sko itieio nv tíi k nu Kridi casf luiu hodě o mol hodě prodeje 100 mil

! no n by iidrži-- by] přítomny" pa
mezi jednoilívýiiií stály povstalý
mi z trosek hývalc duální nionar

který nebyl by k němu paulán

případě driilnly pyšného rodu
Habsburského pokořeného diion n

rozprášcnélio do všedi konlíi bý-

valé duální monarchie a soused-

ních Švýcar Co by si lisí pomy-
sleli všichni ti pyšní panovníci z

rodu Habsburského jichž tělesné

schránky odpočívají v hrobec Ku

pucínskčho chrámu kdyby niobii
vzhléduouli mi zbylky bývalé své
říše a spatřili ty změny ku kter-

ým došla v posledních dnech ?

beopahl První Josef První 'Ko-

rd Scstý poslední z Habsburku po
nieéi Marie Terezie která pnna-vnb- i

obdivuhodně tnli dlouhá Ma-

rio bouisa iiuiiižclka Napoleouu-vi- i

n nešťastný u nedůsledný Orlí-če- k

— všichni viděli vzrušující
doby svržené (diny krále ve

a lívrapu ziiplavciiaii u

spiistošoiiau nriniidiiiHÍ ale žiidný
z nich nebyl svědkem pořádku tuk
vzbíirii nolintnn nbráeoiiéiiu tt raz-vrnl- n

bývalé říše tak ňplliéha jn-li- ý

so jeví nyní
A kdysi povxncHoiií n svou uro-zemis- ll

(irívilcovanl lidé jsail
dnes Ink abyčcjnýml smrtelníky
jnku lidé sláilní a mysl jejich je
miplnčiia Inkovými hliiroslnií ja-
ké iicoblézavnly jcšló před něho-lik- il

lýdny nni jejídi kiidinřky u

německých paropliivchníeb spideč- -

ruMcK voci Aio prou iiiNiiio ho paskami plcmennými niiebo liostl Sjíajeiié Sílily nepochybněclili'' bude vyvinul podobným pí'ihonóiiHiiP o v Nřtm'clí u noní 11111? skon nýbrž připojil by se k němu
ponechají si všechny tyto lodi n zasoliom Kapiláu DrcKory požádáliostí opakování ruského ziiuitkn

niiiericKy i erveiiy kriz nny po" Třetí ilruli pozm-ovatel- vycliá- -

z vypoěítavosli

Protibolševické sbory
lal mýdlo a leky do Ukrajiny

?

rozdíl mezi tuuáží lodí znůVtiýci
it lodí konfiskací získaných Něnu
oku záplat í (

Mrtvola E Cavellovt

ú v předpokladu h jedná se je-iiai-

o nutný íliiK]odek paváleěuv
kdo jeví so niiimi potřebu ťře'

krabic hovězího ninsu a více jnk
ííOOOOIIOO liber slaniny přehyleé

iiýoh to zásob potravin pro armá-

du Odbor války oznámil že při-

jal návrh jntkářťi 11 by třehlo

zásob byla použito k

hladu v rňznýeh pvrop-skýc-

zoinícli Tyto přebytečné

zásoby rovnají se normální produ-

kci za více než dvě léta Kdyby
zboží tolo vrženo byla na trh v lé-l- a

zemi mělo by ta vážný vliv na

coiiy krabicového i čerstvého

napadnou Petrohrad Veel iienoi rudl tu tyl lis 11 ttciiio
a žo fíiiiinMl fňdikálň s vřlňinau

ee kožní Pmlplukoviiík dones jLondýn 1 Itvollui Dalšíuívá vfidei v bývalých oonlrálníeli
iiaeeinikciii letu missie pozíísliizprávy o zamýšleném náporu pro dopravena do Angliezorních k oklamání vílřfi n získá- -

vajíeí ze Iři dňstojníkft 11 několiku
í ní co iiejiníriiéjMÍeh podinínelc Mil li Petrohradu byly získány z Hel

siiijjrťnrsu ve Finsku Socialistů' jí za ta e lirozbv bolSevisiinin a
vajakíi Missie mjcde po zvlášl

ním vlaku přes Slanisla vov Tur

napal a Rovno 11 má v úinvsu jed
ký ěasopis vydávaný v llclsinhvótovou revolucí pozvolna zmizí

Dover 10 květnu - Tělesní

pozůstal ky Kdilli Ciivcllové uše

líovfilclky rauciiýcli je? popru venz rwaoi' mírové itouioronco innio Torsu praví že generál Hodzianko

s IltKM) Husy bude pochodovali
nati se Simmiem Pclluroii vlid

'! t t I f
skoněeiia a už poražené iiárixliio na byla Němci v línissclu (lupni- -

cení iiiirajuihKycii nimiihkii v poproti Petrohradu od jižního po
broží zálivu Finského latini 00 o

' sti budoy vědéti 00 on nó řekťt 'A

okolnosti že v 1'olNkll (''eskosla- -

sleze jmenovaném městě Taktéž
má v úmyslu tičiniti opatření pro

vény byly aeni z Ostende a xpoří-val-

1u pa nějakou (hilui ve zvlá

šluí kapli "čcrii dopraveny by
norál Jiidenié s !!(")() muži napa

sluhy Není lenšfcli dokbuiri vvw bolševiky od Olonocké oblast 1ťí
(
zoinicli bylo zjiSlouo že k bolňevi ty au iaii(iyiia kde zviíislni pa

zasilňní petroleje ze západní V

krajiny do Vídně Kapitán fíro

říorv učinil smlouvu dle které 12(1

na severu líelsiii(íforská depeši1 mělní služby budou koiiány"vooko dfitnci ne tu používá ruských
D nřiiieokýoli penóz se Koudí že ce-

lá toto radikální hnutí má slouži
ihmj prasat z Iihoslovaiiska hmlc

Woslininsler Abhey Velké luiiaž
siví vojenských a iiiiinoinícli dů

casiřpísu Nvonska Dagbhld v Stok
I10I11111 praví že dvacet ndickýel

válčených lodí je oěekáváuo

Vorarlbersko chce se

spojit se Švýcarskem

Hern 14 května — Ve Vorarl-bersk-

nejzápadnějšíin dislríkln

Rakousku konalo se v neděli hla-

sování o olázee připojení k Švý-

carsku a 4fíil)0 osob hlasovalo pro
takové spojení oproti 11000 jež

dávají přednost unii s Německým
Rakouskem Nyní zahájeno bude

vyjednávání ho Svýearskom které

li ku prnspMiu poražených zorní slojníkii dasta vilo se do příst a vi
v IfelsirifjforHii "nepochybně kuiežln liení órodiiclio nulo 11 rn ra

posláno do Vídně

Italské vojsko vylo- -
lv N I

síc k uvítání družiny doprováze

1'ovnávacília vlivu potřeby nezbyt-nos- il

životních nad ony klerýeb
tu můžeme býlí denně svědky
Mňželo viděli lu na ulicí vyměníU
kus hbiníny zu zámek n vzácný
dniliokiitn zu krabici sousl ředěné
ho mléka NVtnď bobulí mají tu-

kový hlad jako chudí
riiorské hraběnce podařilo hi

prcliiiouli přen hranicn spolu n dít-kii-

Doniýšbda so že je ncanái

I dikální náhledy v lóchlo nově 11-

tvořených zemích Všichni ale

střežení bolševického loďstvu'
kdežto Heuterovn dopešo Hel

jící pozůstatky mučednice 11 jih po
lotu velký průvod ubíral se uliceueno v uaimacu

Hinijforsii datovani'i v sobotu oliliodují ko v náhledu že dokonče nu mrpmfu vimi ikiciii no kjiIii'

boiidýn 16 kvělna Italové
ní míru teprve vyjasní nit unci n

wH teprve po té zjíslí 00 naň

zuamuje že nnulický admirá
Cowan přijel tiim na své vlajko
vé lodi Curncao 11 byl hoslěn )je

samo dle snívajících zákonu lunte vyloduji silné vojenské shory v Ntvrh na odvolání

válečné prohibicé
sledována už U pomezí ale jiřeslaueiáleui Manerheímem finskem

adrii a Šibeníku na pobřeží Dal

maciť dle sdělení Reiiterovy de nice v lieziieéi liinechnln za

nuceno otázku předložili lidu ku

odhlasování Vorarlbersko na se-

veru sousedí h Dnvorskom na

východě s Tyroly a na jihu se

'
premiérem bude předloženpešo z Kélchradu srbského kupí- sebou zámek o ir#0 pokojícli jih

Velkém a krásně zařízeném pnti-sl- vl

Vo Vídní selkiibi se u Amu

lalu Vojska lato postupují smě
Mírová práce Ameriky švýcarským kantoneni Orisoii- - rem východiniii a upevňují hor

"Rudá královna" v

Chicagu zatčena

Chicago til 14 kvřlnn — Ma-ri- o

N11 rdi ni zvaná "nulou krála-viioi- i

" vIíhIimihí nul acílfitni ioií

WashífHftan D (' 10 května
- Odvolání zákonu o válečné pra
hibicj klerý má vejiti v jdutnasl

ričaneui který uálioíhni měl něcobude brzy skončena ské hřebeny 11 príismyky Zndar n

Siocnik nacházejí ue nedalekoPaříž 14 kvělna - V koule polniviu A tato hrdá hraběnku
SO llCklvděll liiiííililí iililiil u „nuiie j července inuie na vržena v

skýiji a na západě h knížectvím
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