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I něiocckriiiiii lidu iiiki vliilníprý ztrácí víru
MitIíii 1'fi kvilní Nriiioi-ki- '

cenu lc jakékoliv i riiuv prol
nešířili vyjímaje d' jíž jiiti pn
hkVlvnl jejich dvojplošník liulé líliioifiirjSí (ríy cílí liVlií UmIhi

koneese a uhy hýlu nmžlio pťlthlíi
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ní třídy zti'ňi'1'jí' víru dle prohlií
íciií piiřtforn krňtavki' pniicKliml Nu obrázku niiíem Npiitřujeine lifvulou iiémeekoii ponorku I '( 4i7 kteri' přiéilň Jiolo
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VlIŽoViílli byli již II ZtrilOcué nIíi kíillifilrňly v Jtailínř Drfyntt pení devíli Npojeneidiýeh lodí jak vyplnili na moře a položili! vřnee V inisteeli kde dne ? kvétim lílló sinfonvii leé by itařihi jiřjiiltéinii
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iiliy cclv vři lyl ziicliťňiičii u!
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Otázka amerického
mandátu pro Ture-

cko je na vážkácl

iWí 1100 mil ml NovtMio l''iiini( l)l'eyiillil ív klliter je lléilléllýlll
lli'VÍl"n'llkelii lliírIIIHlé ztioŽliVlilliinuii h imí nul im i noiiiťi irMdi ) Jl V U I EK íovékein ii řesliiýni iiinein Pit vbyli in íiilikovi' př'iiiiii'ciií k whIii

jsou siovii i'ncnovu Hchcidemiin
novu n jiných ěleníi vlády tím

neiiréilřjsí jsou v jiodstitě' 'fa]
iiv z těchlo iiéuioekýidi řodáku
heiuiziiiiéil jaký směr byl by

v iiřípiidě iicioii'sání tni-rov-
é

sndoiivy n krom tuho
fu kleni je h vSicliní

liliiillí více diirnz nu (o že smlou-

vu není tuk iioiřijiitelnoii jako

"lieHilliilelu(ill"
Je nyní jasno že irote'dní hnu

lilnlii pniví že Ve elvrlďll "flélni- -
pil tni mole v pniiilrll j m lf líní- - Smlouva bude odevzdá Poslední nota německékýell Iiyta IHlIliO k'wlelV ZllVÍÍli

nikdo do meh iieeliodil na rakouským delegá-

tům ve středu
delegace jedná o otáz

ce odškodnění'ri'ílíí to u vínu Kehňíii riidikíi

PnříŽ kvřlna - - lVsIletit
WíImoii inťorinnviil nulu fdyř Jak

bylo zjištéiio v Kruzích mírové

konference že ostatní členové lil

dy musí hýli připraveni pro pří

pud že by Mpojené Nláiy neprijii-l-

mandát pro ťníihnid anehn ji
nou část Tureckil To nevykládá

PtiříŽ 2tí kvMim - - Ve élvrlckfnříž kvřlna Hylo prá- -

lí klerá vládu suma zahájila je1

líndenhurg chce tohoto týdne vyprší Ihfitu do kfevé oznámeno že o sudou vé jež má

hýli předložena Rakousku bude spíše příčinou ohlíží než pniňoríré Némei musí oznámíti ve Veibydlet ve Švýcarsku se 'jhko osobni sklon 'presidentův
"U'0 své luivodce Nic nebylo vlň-l- é

tuk vílřilio juko prolí (lemon- -

siiiliíeh co Nřmeeko má v úmyslu
učinili s (ihledcm na íďíjetí flnebo

ii yiižoyáno v ji!euá ni( hcImV! iiiíWi-V- é

konfenuiei' V ilicVý tt hiloV

ji1 tiiili'(u'iu piiriďliy mi piilnino
viii KiHji Áliilý (lúiiNký puntík
~Snry jťihiiicí z Ni-- Orlniim ii

NiďfoíU h ilu Ahh i!j mu v Dáimkn
Hflr'il vilui'lioplivfi a piikriií'i
vnl im h( vvst!' řtiiHri'iii hfvi-i'- '

ním zfiříziMií i'i) jínkru
viíii li'li'jrnfií piirník in'iiHl)l n

míiuiíl i vfii iíiii'(iii pi--
i vii o zi

HiniiM vzíliH-fiopliivrf- i o teprve
iicilfilikn Hulí ť 1i'WÍN dyl h t

ypriívn litin hí(řiiiilÍHyiiii vlujkii
tni '

'víivn ilitiťil Kih'l('iin livlii ii

ímImiíoiIÍIi' ji'ž vynliila for

fďiluburfř k iláriřikó lodí nl)v zí--
j

mIíiíiki byl( pit vi7cnl jílo (lolil-i- '

efieva 'JH kvélim Italní proti hiflijdálii nýbrž jako opatr-

nost ní npalřeiií pro ten jiří)iul že zamílnutf jiodmírick míru kterépředloženu rakouské delegaci veinillWilek llíiideidilifíí ohrilíl se V

sllíice ve proiéeh přijetí míru

výoh jioiluiíiiek kterl urpiniMOvali
ncodvíslí socialisté kt(ří

'

ziiume- -
byly mu jiředložciiystředu Hiolii ělyř uvažovala kon-

čeni týdne o vojenských podmiň
leehio dneeli nu SvýciPslinii vlňdn
hi" židielí( nliy (lovolílii mu iimi

Berlínské zirňvy doposud na ní doby zdají se léno eháiuiti než- -

káeh jak jiřijiraveny byly mar značiijí že německý kabinet ii mílili we ve Kvýeiifhlíii jiiko proKlí- -

šálem Fochem vrchním velitelem
KneiiilÍNté-- vládní

Uorlíii 2ÍI kvělna — Něuwké
rová ilelejřiice jsou sjednocenímil fihi-iiiii- i 1'olní iniiťŇílek kte

I'ý lieilfivno ziikoiipíl h villil pFí
spojeneckých armád generálem řiinyslii Žádatí zmírnění rfizných slanovisko k mírovínt tiodmíii
Mazem vrchním velitelem armád

ny Koiijrcs mrčeny- inuiuuil jt i r

schválil Oznámené Hlaiiovisko

iresiienta Wilsnnn niélo v důsled-

ku dvoje rozdílné hnulí ve vzta-

hu k tureckému problému První

snaží se dáli ťaříhriid pod koni ru-

lu mezinárodní komise v která by

mely velmoci svfij hlas Nehmlc-l- í

tento (ilán přijatelný bude před-lože-

druhý Tento plán založím

je rul řediol{i!ilu že žárlivost

klausulí smlouvy jež jak se sděliljezeře KoiiMlHimkéiii ppdlilííhil že káni stále ruihývá iiovýoli tvnrfl a
italských a jinými vojenskými ná je Německo nelnuta m to siliiilíod Zíiliíjeiif války měl toliko řtr- - zdá se žo jev! se iiálndii iiodopsutl

tylo podmínky jen když asnoil
celníky

Rakouská armádu o 1000000

niiiž by se- nczotročílo nu víeeh

ny ensy

Herlínské depeše naznačují ž

zdánliví budou zmíriíciv Nu
mužích která kdysi nalézala e

změny v imdslnlě nikilu v Němo
na druhém místř po némecké má liéinccká odpověď bude pohotovu ku sl naděje noéinl it vSeoboonfi
ýti zredukována na 1 1000 m'u- - iž v litery Poslední honiček! no převládá náhled žo sjíojeiicl jsou

zpriivy !i'ii'ij loijiAloliorcfl
píťVZllI VZlIlleílOplřlVl'!! a poitiji
pí'iil jit vljkovi' Imli hvi'tii
7 linii puk Hiwkci' podlili zprávu
h lroj ji'lio hi ziiNtnvil iilÍNli'(kcin

Zin(hvi'IiÍ ('ÍMtifmlí ('liiiilíi'ílio
vmlfíího ohrlm A (rí! i u

po kvhii HcNtupii udrc! m nná vo

don hoilimi ti Hil n láli liylo ii

niiižiiiii( f
1 v vzíliirliofiliivcí liyli

ziichríínřiií

iiMet dní pťizdniii Svearnkii
vlídu jehii žinlohtí hýlu přivedw-lil- i'

do 1'ozjmkri ježto je víeoheene
iiťimo že polní in11'ňi'ilek je u

ii intríkiřeiii 1'roldiiSii-j- e

se lile že po zíkiiní dntdiifee

ných zíínik hinle tnu dovolení ta-

kové uděleno Mezil in Xřiuci po
Iďňéiljí ve y( irotÍHpojeneeke
kiiriiiimí ve ňveiicsku

mezi evropskými velnioeemí fini

nemožností aby mandát svéřen

byl Anglii Francii anebo Kalií n

žňí téměř vSechny vojenské záso-- i o vynutili s! přijeli jakýchkoliv
tu třináctá věnová-

na

v pořadí - ~

je ojiětně olázce zoi1iovřdno- -V milsí býlí vydány anebo zni
podmínek Kdyby nebylo tu hroz- -

uy a jejích výrobu zrušVrui Ná sti Německo tvrdí že jedinou y spojenou že přišlí mírové pod- -

mořní podmínky jsou stejní přís veci za Kterou e zoiijmvcilno je minky budou jeslí iiřÍKtilísí Něm- -

Všechny válečné lodé mimiIie
jmtrnl by riskovali (ulepřcní

Oí vydány a Rakousko jiřeslnne svého jiodjusii ale takto v ivědo- -AliJřlíe je roznidoHliieiiii ntíd zá

niují že síluiioo jejich je hozniiHirmoii Mviotiícft
MfjMov ruská armáda

dějná

připravena k' boji

proto navrhuje svěření kontroly
nad tureckým kapitolem Řecku zn

pomoci spojeneckých velmocí —

1'reuiícr Vcnizclos dni na jevo že

fřecko je oeholno přljmouti man-

dát v tom připadl kdyby rtaoje-n- é

Hiáty anebo jiná velmoc učini-

li tak odepřely

I lawker asi doletěl
do prostřed oceánu

St Johnu N F„ í!b kvčlmi

Pomnčnka Že Harry O Jlmvkcr

Co se v Něinockii stu ne po po-

psání míroví smlouvy je oláz- -

sou tm kterou toliko budoucnost:Omsk t'íi kvétna - Nová ru
mříže jmskytnoiilí odpověď Tolik

liýt námořní mocí

Rada čtyř taktéž uvažovala o

hospodářských klausulích smlou-

vy s Rakouskem a povolala od-

borníky k "porodí Americká mí-

rová delcífííce připravila merno-raiidu-

riaznaéiijíeí stav událo-

stí před mírovou konferencí jři
uzavření rakouské smlouvy

Toto memorandum ukazuje že

velká řada vřcí zbývá k vyřízení

ská armáda pod velením českoslo

lio zjistit podrotaiOHtí této odviíž

né jilivhy lednoii ohoIoii v Au

((lil kteni nevzdálil ne iiiidéje by-l- l

pil f if Híiwkernvň Véťiln stíle
Ž limnžej její bude ziiehcijfién a

h riHtiiřveni přijíiiuila (0'ojevy sou
htrimti od Nvíeli přňtej

je téměř jisto žo k nesnázím do- -venského tfcnerálit ÍJajdy h býva

lioriisení neutrality IícIkic to

je ochot no poskytnout! odškodně-

ní Němci prohlaAiijí že vseclmy

velmoc! zavinily válku n že fikoda

byla zpfisoheni sjíojetieckými

stejně jako německými'
Německo vyjednává o nové

wnlouvo se fivýciirskcm dle které

Němci dají Švýcarsku uhlí za do-

bytek a lóváruí produkty

Američané vyloděni

byli v Malé Asii

Washington 1) 0„ 20 května
— Odbor státu oznámil ž umerí-ck- é

mariřiácké xbory byly vylodě-

ny vo Hmyrně by poskytly ochra

'A
e nu východním pomezí Nadolého náčelníka jreucrálního štábu

nalisfieký dudi jo pulruý zvláštěčeskoslovenské' armády Dítcrícha
ve Hlozsku kde ohyvatelwtvo pro- -

australský vzduchopluvce doletřl Iflsitjo že nikdy se riepodrohí
'olákfiuii Německo tu-rn- žádHŽ do prostřed oceánu nežli jeho
ného ňmyshi slavoli se proti ú- -

iraví záfiaduího pomezí dle v fi

ťWpi London Paily Mníl kle-vy- "

vypjal odinf-i- fVitjiKl první
ánjiéMiý Jeř jiřes oeeňn ve Mrojí
těŽMÍiii než vzdiieh poskytne Ifaw

keřoví 11 ÍJrleveoví náhradní cenu
V obnosu f000 liber" Slerlíngfi

7ivks' o záehwinS nvíiitikl pří

ni vé on východě vidí velkou nio8- -

dvojpiošnílí Hojnith druhu klesl

do mořských vln sesílena byhi

dnes prohlášením velitele sem [ří-jevfi- í

(mrolodi (ílendoveu že c
bral jiskrovou depcSi parníku Hn-- j

1P

i'

I'

!

slavii se "rychle zdatn(m vojen-

ským télesem a bude H to zauj-iiioul- í

ota Hitiitn až sbory spojen-
efi budou odvolány Dísciplítui

je dobrá a potřeb získaných
od Francouzů a Ariříliéiiiu"! a é

od Ameríéaiiřl je jíž joi
Žíváno Nedostatek potravin pří
ívá znaénř k poklesávání ducha

bolševické armády na fronfč udal-sk- é

jakkoliv mají jooli Koléako
ví sílu jiéiínásobnou

iiostkrvoprolítí

vedle smlouvy s Tureckem rt l'ul-harske-

jedná se o celou řadu

vřcí? k jichž fipravř musí dojiti
mezí sjmjenci Memorandum to-

to naznačuje h konference bude

jiokraéovatí jeátí jio delší dobu v

práci po "podepsání smluv a od-

jezdu presidenta WMioni zjiéf do

Ameriky
lírabé Itroeksdorf-Ranťzai- i ná

Atrítaoe tm východě zdá se bílí
nu americkému konsulátii a ume- -

ríckým zájmům Bbory tyto vyjut n byla ritdostiií celou Anglií a

vyvolala takový rozruch jakó pro-vázel- y

(ďivy o vítézMtvhdi ve vál-

ce (kin torjtédoliorcň anjřlíekýeh

po tiřkolík ilnf v týdnu luintiléfii

riifía v pondélíráno jíž jmciiovn-n-

parník udával svoji posicí

zřejmé jako odjmvíif na sijíitál

iierodiinu Hitra((a nalézal se nu

fitl st ujmi L'H minut severní šířky
a '10 st severní délky tedv v stejkřižovalo ví' vodách v íiimnn 'Ml

éelník némeeke delegace jakož i

osfatní řlenové némecké mírové

družiny vrátili se v sobotu a zdálí

ale marnou neboř hlasování v kot

rídorii jenž má hýli poskytnut
Polsku bude asi Nčmeřini

Nlmccko ale ná za to

že [debUcífu mfižo použiti jako
dřikuzil že jiriiieíp o fcbeurčoiií

byl dodržen a žo nedalo m nic

délat než podrobili w přání
lidu n fiodepsalí smlouvu Hospo-

dářská n pot r ví novi situace v

Německu Je takovou Že Z"inl tálo
není h to vydržel! přílíi dlouho
obnovenou a utuženou bbkádu

ných místccli kde kabelová loď

se být i všichni v dobré náladě Faraday sjiitříla červené svéllo ii

aeroídiiu v (londélí ráno

Čeřití sociální demo

kraté proti násilí

J'rahrt 2fi kvítím — Výkonný l

loděny byly z válečné lodí Arízo

na Itapesc sdělující že došlo k

tomuto vylodění ozunmilje také

že turecký kabinet resíjoioval s o

hledem na událostí ve Kmyrné

Stát Ohio je téměř
bez hostinců

ťolumbiis O 2tí května- -
--

Ohio v sofiotu stalo se stálém té

měř bez hostinou Konstltuéní

prohíbíčfií dodatek sta nevejde v

platnost až zítra v úterý nVi h

rřWt hcAtineft až tm m
zsnochnlo obchodu v sobolu o f6l
nocí ní by platily ftfO-- m líceo-t- í

jež dovolila by Jím provozovtí
obohod ž do pfllnocí r pondělí
Nlkterl hostince uzavřeny byly
jíž v hodinách odpotadfitab aby

vyhnuly e návalu jaký panoval
ve víeeh hoflířicích v hodinách

večerních Vítííti hofstinefl pro
dávní zbývající zboží Y árťM

výbor soeíálné demokratické stra

ny v Československé republice vy

Vyšetřování příčin ka-

tastrofálního výbuchu

fedar Kapíds fa 2b' kvétwi

Výbuch v Doulasove tovární v

tomto luéstř ve čtvrtek v jehož
důsledku přišlo čtyřicet osm lidí

o život ii zpfiKobena ztráta na Ma-

jetku za víee jak ♦:j00fl0()0 mohl

hýtí zavinéri vAdnýmí nádržkami
na íkrob Bylo rjiílíno U k no

dobnérm výbuehu doSlo tří my
pM katfltrořou VAy jdn i ná-

držek mTiííni rozsahy vyletéla
siřeehon Má w u to U horký
Škrob nalít byl do nádržek osud
ného yi4nn a ís jednu i nich

Kovmer Kíiik provede
diikídn ohledcn na Ui

Ut novou ínřonnaej

lál pel ku víern élenfim níruny v

míl pří pobřeží irska tt vzdaly se

dalšího pátrání když nesetkaly ne

s výsledkem ' liíéeho se nedalo

soudili! že odvážní lelci byli n

chránění Když tail jráva o

sijfiiáleeb ílánského parníku do
álo k obnovení nadéje Xjiráva by
In tak dobrou že se jí v jirvním
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