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vlnili je í kl lil li k'U lil" Velí

lotmniiii indiii: ''l'i' Něuieebit

inorlMl hylit dm'- do lihihll I

'liiii lil iJe kile e slilSliélil IM

ee lví llěiHei ki l UiilsIVÍ relé

tliívějsi SVÍ Velebí zkii"''IIO by-

lo llellpiiliielienie II H7apO

míiiiiiue I lileii inkii neiiajíei
Uliei lid liělneeký limb'

ii lo nli co nejdi íve i i lulni

liiísla iinvi nárnilv svěla k lieiniiz

oprilVIléll je l'ílk pnlllsl íllll' se Zli

iiluini i loku !l!"
f í Tll" bbil liapMlI " liid

lléliieeký Zillllílil slllbilivll kterouž

spllioliincliénei jelni dlles nnepÍM

ii ani na jediný okamžik nevěří

že smlouva la se dodrží Vzdor lo-lil-

Že napsilllil jest Mil pi'1'eailie-- 1

nu ziislává přee jen ríiivm piipí-r-

pniiévínlž jest výsměchem ve--

Wíi-Iíiiii- ui l I
' iiiií

viilmtii duš'l ibi liilihu ilotnu
1 olii leei iiin jMsItiiý presiilelitctn

li iilii lil kh-t- liii leiito olieiel

ní o liaiiiilje íe dle dubl odání
!'eiie 'áliiilio loiv lolníhn Spiijellýclt

wtiilu A Mih In II Polineni němu

oijakilio práva odvolali rálout o
illeélli'i plolllbíei jenž mil Vsloil- -

pili platnost ziliii v pondělí o

půlnoci Xiikmi mohl oihobilí

pouze kotuires o když lak za do
bi'e neiiiial učinili president ne-

hodlá plávniiloei sé ZlielIŽili -
Zíkon sám sebou slané se neplať
nýui až iirininbi intse skuteční c

úplně hudc deiiiobilisována což
oéekávíilí možno někdy v záři ne-

bo počal keln říjnu Do lé doby
lnulo ve Spojených Sláleeh uspoří
dď znění zákoiin nu pruští siielm

puk do lil lednu l!)2D ve sláleeh

mokrých osvěžení Sahary n mi to
kdož víf Do lé doby je jeslí 1

pru Ameriku hodné daleko

um
staré bankovky malé Vdor lomu
vsak vojsko iiékleíl úřednici a li

níiivé délnielvo musí ii vyplá

ceno jen "inodrúiii" lunilo ku

mi kleré laké sedláci a prolítnuli
obchodníci lui( své povolují
Ve Vídni lieokolkovniié inmlré

bankovky ztrácejí nu hoiluolé své tS7
"i liž 10 procent l nové bílé pěni

ze si' vidíce nepřijímají řK' r'' W'
5T

'
ířřÍ

Bývalý císař

lehce vyvázne u4i o uu$Mi t'!"H A „i i

Vyohriizení toto pFfilstn vitj níitu skiiiinu ibitnornilvcli Žen

obyviitclck harenifi v Kiihyře v
Hvplí při iMilsenéiii řečiiíní

jich lia lilaviiíeli iiln ích niéslii )oli0i vinice vyýviila lid k proj"
vfuu hkiileénélio vlas 'neciví a l diinosti k rud mí' zeini Tylu tutéž
poprvé kdy egyptský činím dovoleno bylo svobodní reci k ve

řejnosli iiřednášeti V ''i

íikerýcli zákonii roziiinii n nioriib

ky a iiejluniebiiíjší výsliivknti v

inilseti civilisaee"

President Wilson

roztrpčen na Němce

Paříž 2!) červnu ~-- '
kruzích

ii i i t ' t i

: Uiv i i v

iNemecko n zlevněni

Amsterodam L'f) íervna l'n- -

řížský korrcspondeiil zdejšílio ca

sopíu Teletrriipli oznamuje dnes
že spojenecké ii oslíilnl zemí k nim

přidružené nebudou naléhali na

vydání bývalého německého cisn-ř- e

nýbrž požádají jen jinénem
svazu národfi vládu lloliiinbkou

by nedovolila tomu nhy Vilém

lloheiizollernský iiiriivntin diisled

kňni zodpovV-iluošl-i za válku bez

lretlní unikl Očekává se h Ho-

landsko jiiko éleu svazu národu

P'Z hliznymi zde nyiy prcNiueiii u

Wilsonovi není tajná změnil siný- -
'

l ii 'M IH
slelll IlIVNIUellIll Vliel iM'llli'lllll —

životních potřeb

lleilín 27 íervna — Ve skupi-

nách iiiirniliiílin sliVoiiiáléní vlň

de velice hlíkýrli niliiví se o loni

že německá vládu požiulá co uej

Poválečné pot íe
americké vlády

Wiisliiuyfloii l ('„ L'!l ícrvím

1'iidepsáriím mírové sinloiivy
ziistiivciui jest Niiiuoíililic veškerá
vládní konfrola mul riízuýini prii-mysl-

jež pro válku iicJiytnnii
byla a líni závody a podniky dfí-V- f

v maikroméni vbíMlníelví jsou

Na rozloučenou

s králem Ječmínkem

New York N Y„ 2! června lni

do piilnoid užije Nevv York

liíeo co v llllllálceli jeho iosi n- -

ziuinieniiiio není ledna z nejvřl-ííe- h

síní v Americe !lndÍHni

Sípitire (larden ironnjaln je tlí-koli-

poilnikiivý'111 U'opUMléuýiii

ilusiojiilklíiu kteří uspořádají tu

pťavé hiiecluiiiiilii' nu rozloučenou
s (íaiiihriiieiu ii králem lečintn
kMii ucelil' již ni' jim jakkoli pře
zdivá jednáno jesl pěl sel sklep-
níku iiiuí pojil iifkiU že hy hezmň

lu celá východní iiiuermká flotil-l- u

na nicli nc udržela A nápojů ty
musí hýli do piilnoel vypily Po
dobné přípravy provedeny jsou i

v ( 'hlcnyii kde již předem zamlu-

venu jsou vsechiin mísln v liowpi

(iilecli ii Nniuihirindi upilslvt léíf-eíe-
li

ii koneční i Snu 1'Yiiiu'Ínco

nechce zimlali pozadu a oznamu-

ji' způsobem nevídaným n iicjslav-iiíjšíu- i

oslavili pohřeb Uncchusii

oznámí bývalému nínieckciuii ci-

tu M že buď musí se dosluvili
drive o povolení ÓIIOOIIIIIIOIIII mu

' Aliierlcc II ibi neilávilí' ilnhy i

zilc presideul Wilsoii snažil se bý-t- i

v kiižilém ohledu spravedlivým
i k lakovému nepříteli jukn jes
Níliieeko než poslední ililálosli

přesvědčily jej žť ř:ui'iii! Helií

možno ihivěřovnl i n že iiczíisIiiIiii-j- í

si Inkových ohledli jukn drive

viiči ponižciiénin nepříleli proje-
voval IVcsídenl jesl velice roz-

trpčen na Něinee když z blízku

poznal prormi unii jieli piiviilm n

před mezJnároiliií Iríbiinál nebo

líolamUko opustili
' dohře pra

veiiých vládních kruzích fnin
cí za války však vládou řízené

uuisf býlí puvodníiu iimjilcliím

svým vráceny 'osinp icnln nehn-

ile ovsetn nrovedeli liaieiliioll ml- -

eouzských převliulá dnes náhled

Že dle nnezi národního zákona míl

že býlí Vílím miiizeti jen z ohlcdii

morálních a v lakovém laké muy

inořáiltié válčené zákony sliuioví-l-

v každém ptípadí určitou do-

bil do kdy po poilepNánt míru ten
a ' I I f I á i

rek jihy umožněnu byh) jí vyda-
tní 101 i Vefll VŇečIl ' život ntell

polřeh nehol' uznává Že ilriihotn

jesl nejvhislníjňí příéilinil Vchke

rího siocíeiiskílio liekliilu Y!

1'ilVeÍi VMilk lléineeká vládu li' je
1'Mzliniliuiln pni liiíoviilí liezoliled-ii-

vAccIiiiy pukliny mihoiáži'

ohrození normiiliiícli

poměru sláv-kun-
ti

li pnlilickýnij nyíliirrini

Paří oslavovala mír

1'aííž L'!l června - líozsiililí

zatvrdil se proli ním jrňlě vire posin jen rozsudek nad ním vyne

cl rmcii oimr viauni Kontnuv Zlui- -
ziniiysliiém poliiieiií inleniovii'

nýeh lodí v rejdí Scapii Klow
Sen Uozhodiií není možno odsou-

dili jej k smrti nebo doživotním
Vfll bude ale přes to vsc vznik

siideii( Nlnrýeli fraiieiiilskýebnou tím vládí nemalí poiíže kle- -
vízeiiím trestali ale za poruáetií

morálky vyvoládím

války a zneuznáním neutrální

praporfi v Herlíní a objcvriiýcli

intrikácli proli Polsku směřují-

Proč Čína mírovou

smlouvu nepodepsala

Paiíž LMI červnu 1'íiiill de

lefiilí nepodepsali mírovou MiiliMi- -

ii toho iluvinlit že nebylo jim
dovolenu vyhradili sl prii vo zno-- v

upro jednání záležitosti Smilnil
N l I éhofll nijlllllílin t 1111-st- í

ď'etfáli llikolikríte II M'i'í Ii'

m obrátili na presidentu Wilso-iií- i

jenž zprvu nakloněn byl k In-tu-

by mírovou smlouvu h vý-

hradou onmi podepsali nli po-

sléze podrobil so usneseni konfe-

rence liy éhišlí (lcceálí stanoví-i(- o

svi-- prohlásili fi ž po podrpsá-n- i

smlouvy nikoliv před tím To

um čínská delcjjNice podrobili se

nechtěla aby vyhnula se výtce žc

pni v ('lny nedbalu a nezastávala

prolo raději smlouvu nepodepsala
II ilo sobotního sezeni se nedošla-víl- a

očekávajíc dalších rozkiizfi

své vlnly Čína mnuli žc nespra-

vedlivým jest roho(liiiilí lutrovi'

konferenci' jímž bývalá práva
lia pmiiucíí Nimi imi po

sinpují w Japonsku a nikoli ('(

ní která na lulo ěásl svího úenií
má nepopiratelné" nároky

V mihotu veéei' čínská delegaci'
v Paříži vydala zvláštní prokla-nnie- l

v záležitostí líto ti prolila

ňilje Že když (Um liemolila ilojítí

spravedlností u míroví konfcrcii-e- e

předkládá nároky své lni Han-tunj- í

tríhiinálu iiejvyMÍiini! celé-

mu cívíiísovaiiéniu uvít il

Podivné zprávy

Tak možno víím právem nazvu

ti zvitll které v mihotu došly '

Paříže chicagské Daily News od

korrctipondenla jích zaslané 21

íervna z 1'iidapeílí z nichž vyjí-

máme následující' "l'bcrská ru-

dá armáda o 2W0M mužích jest
dosti slušní vyhavena h živena

hic všech zpráv postupuje na se-

ver do Slovenska a nesetkává mc

velkým odporem ťcclnetlovákii

kteří jsouce jaksi pomíjení a pře
lilíženi spojenci ponechání json

mi in j sohě nemající' dohré orymA

wice uníž náležitého polřchného

výzhroje Z nich pouze legionáři

jmni hojovníky prvého řádu (V
ehové rakouské íiriaády jiostrá-daj- í

káznř Jak m zdá nedoelnízí

ke skiiteénm hojiím za to vňak

zhyfeéuího střílení je dosti V

kraji rudé vojsko dostalo se

do pasti ii z jednoho pluku ztrati-

lo 2Ó0 mužň Uudí vyprávélí mí

že v JiékferýVh místech jhoij dosti

éetné shory ('vehh fl uherské hílí

trnniy kteráž u Techy bojuje
Dimledkem toho vm-h- je vítáí

smélost rudého vojska uherského

1'herití komiinislé mají na zřeteli

dvojí cíl vybudovali mhé iniei'-n(-

olvodem velkou armádu a

Uy m-h- eliráhílí a získali í pří
zoé Mafnru v tížemi ok kupova-

ném (rozuméj rVchoslováky) --

I'roto hlásají národní (iovíuísm

i popouzejí Hloviky proti
(V-ehú-

a tímže hamým dechem

ínteroaeíonalísm lakkolív

doufají v bojích porazili 'echo-lovák- y

h prosekali sí spojení

IOlíevíckým {iiskem pfee jen ná-

lada uhmkýeli komunistu je J

%s'mshk h postavení jích
není práví iUsWnS SMuým jí

m vk-Máu- ť předejití bari

kroťu Ktátníwití ftlf ií' tom vem

U ii'Vttht ihuH papírovj penf
z vydávají Si''! lidem prohlu- -

eei 'Ncjdiiveriiejsi pllici presi
ilenliiv plukovník llousc vnroval

smlouvy n Mělnil mfiže hýli na

vždy zbaven nároků na trňn a

néknm odkudž by více

míl' ohrožovat! nemohl To jest je
Í t i I ' ' '

ríž nepocliybní i k soudiini o ve

líkí mílinidy povedou 'Jirovrít

vňak líž pozbývají plalnOHli nň

které zákony jako o kontrole po

travin a uhlí zákon o spininii a

váleíné obchodní radí a kontrole

vývozu klecí podepsáním n schvá-

lením liiiíru Hiiiuoéinné se rusí

byly tii přípravy nu velkolepou

podepsání míru Kavárny

jež až dosud z rozkazu vládv zn
mim v trest in k y muže jej siiiiuoiir

vinili se ni umí o pni 12 vecer len

lokťálc mni(- býlí olevďny do je

vždy cleny americké delegace y

Němčinu nedú vířoviili lievé-řil- í

že dostojí daným slibínim zá

vazkíim ale presideul slále rady
kiiKeiiclio a bystrého plukovníku

přehlížel až sám o pravtlivnsli je

jieh se iřcsvíiéil Oilldmly ní
meeké s podepsáním smlouvy mí

rové byly posledním slélilciu jež

Iné hodiny v noci Všechny veřejSckrelář Iansin se ní budovy lomily v záplavé své

te a zvlášlé skvnslné hýlu osvitvrátí do Ameriky
Ukrajinci postupují

proti bolíevikum
lení miuiéslí Hvoriiosii 'A věže 11 i

viliáuv byly na víc sírany oluilo illivěřivnsi prcsiilenlovil

Anglický král dekuje
za přispění Ameriky

laiudýii 2S íervnn -- - Anulie

ký král líří znslnl dnes prcsidcii-I-

NVÍlsiiiinvi mísleiliijící děkovný

leb'):raiii : "Ve slnviié tělu liodíiií

kdy dloiiliý zápus nároilií za pní-v- o

spravedliinsl n svobodil je ko- -

iiečué korunován vílěziiýin
mí-rei-

zdravím Vás pane presiden-l- e

a velký americký národ jmé-

nem národa aiijřliokéhn Ve chví-

li kdy zdálo se že Ňlíslína m nás

se odvrací u výsledek války byl
nu vážkách americký' lid podal
přátelské ruky tím kteří na líto
slraně nečinní bojovali za misi

spravedlivou víc Světlo tindíjií
v okamžiku loni jnsiiíji znphílo v

srdcích našich u nastal úsvit no-

vého dne

"Společné bojovali jsme už do

proudy výzvědných svělcl jako zu klerý dohře vyeifnval že každýTaííž '') června - 1'řed od

jezdem svým do Hoimlálí jméno
((-i- i ndldadii oiblnlnje jej ml nul

loudýu 2f) éervna - I 'krajin-
vílky kdy hrozilo nebezpečí na

jezdil vzducholodí a ncroilaiií'i

Devět velkveh poebodiiovýcli príi- -

llé práce ve WílsIlilIKlollll slěžll
ské armády iiostniiiijí v ihihIciIval president WíIhom sláliíího

Hobcrl lainsiiiKa piVdse- - je jeho postavení u niiiciiHiije vliv

vodií vyrazilo o piil íl z knsáren nu vývin po válčených poměru vdoii americké mírové delernee a
nich dnech iispííiié proli holševi

kfiin Na severu vojsko :ciierábi

ftímona 1'cllury postoupilo nu ce
a táhlo hlavními ulicemi místa eioi f nepriloiuiiosli jelio vle nyní vyrozumívá m že jmerio-vim- í

to jest jen doéasné poné- - Celá hiříž byhi vyzdobenu nesčet
lí své front i a tak příhlížílo se na

mnohém vyrtikly ie oléžc vlády z

pevné ruky jeho u Ink vezme lonými vlajkami ku oslavě lilo ob- -vadž fjfMisinír v polovici mísíce
i vacet nul Ku hite vil n oořv nou

zvláslé iořízeiiýiiiiéervence vrátí m tíž do Ameriky velením (rcneráli íiretřorjeva po
delší dolili než Vhc ZIInc v pruvi

(lidné koleje se uvede A lu vhcoíisazení Odísy ('hersonii a Nikoaby zde iiřadu nvíImi po boku pre-

sidenta se ujiil Nástupcem lam- - vinou pronulnýeb Nítnefía zimu hrozíla jevu táhne smírem severním a

by spojilo se m vojskem 1'etlurosíiifřovým bude dosaviíde zde Iiin- -

sínjca zattupnjícř sekretář Krank vvm li po té zaliáiilo spolknou
sCasluilio zakončení společní slo-

žili jsme své zbrniií v riiiloslnénifolk ofensivu podél řeky Mtiísiru Každé stéblo svědci

jaký vil rvané

Z činnosti výboru clyř
V fírně opětní

demonstruje

Uím íervna — Minulý ve

íef v nocí došlo zde k vážným

nrotí vládním demonstracím Hro

eefí ji pokoušel ne přepadnout i

dňoi italského nremicra Nilliho

nedostatek uhlí

CliiniKO III 2íb écrviin ha
la zjišléna vládní palivovou admí

iiislrncí nepopiratelně miHvídén

mí naproslý'' neibnlatek uhlí pakli
mí naprostý timbslalc uhlí pakli

obyvaleUlvo nebude jíž nyní si

zaopiilřovalí tiby dosavadní

lížba iicjiaéní o 2~ procent vslon

pla cl síee pravda Že vláda

nebiul" polřeboviiti tolik uhlí ja
ko v podzimu a v zimě iiiinnlí

také pravdou je ž" tíž-b-

uhlí jest znaíní ochroiiicmi

odjezdem lihlokopři

eízozeiiihkých ď jích vlastí lakže

tí uhloliopové kteří zde zůstanou

oextjiíí mi podzim a v žíuié získali

dhli uhlí i pro (skrovnou iiormil-n- í

Npoiřchu froto dúraziié apelu

je se mi lid V eeé zemí aby jíž
nyní zídnpoval

! uhlí mi zimu

aly práce v nbbidolech nyní ne

wiiníbi hýli ha aby by
ll lížhii o 2-- proeeiit zvýšena tak

aby byly mi rnei' zi
oby pro zíani

bvl víak po ilelííirř odporu voj

vídoiuí že chrabří finy byly pro-veden-
y

"Pane presidente v lenlo den

iiojmiloshiíjsíiu poiiiýslcníni na-

ším je přáni by lid americký' a au

ilieký bratří ve zbrani zíistali

na vždy I bratry v míru Spojeni

již drive jazykem tradicemi pří
bnzeiislvím a ideály slučuje přii
lidství mise nyní posvátná pcíei!
našich obílí jež válce bdy příne-seny- "

Němečtí splnornocnenci
v Paříži e nezdrželi

Versiiíllcs 2M íervna Dnen

veéer krátce po M liodíní odjeli
na nádraží Nimsy le Hol )r líer-man- u

Miicller I)r lícil n asi pa
deál élcnfi liémeeké míssíe fiby
iiejblíŽMÍia vlakem do Německu tu

vrátili Ve Versa Íllu zfistalo poij
ze iimí ílyřicet odborných sckretí

ku vyřízení zbývajících podří-

zených jíž záležitostí

skem rozehnán VM deinoiistrH- -

liurolu Neb 2f června

sbor řemeni ft university sliílu Ne

brusky požádal včera W (I Han

línse děkanu právnické fakulty
lliiiversillií by vzdal se Npollipfl

sídiení jukn právník ve zkušebním

soudním případu o iísIiiviiiihIÍ zná-méh- o

zákona Kímanovn jímž v

podstatě zrušují w víccliny eizo-jazyén-
é

školy ve utáhl Nlužob

soudce Ibisi iiií'se vyžádala si mís

sonrská synoda luteránská klerú

(lala podnět k sondu lomu n vy-

mohla m u oinaŽsliého ilislríktní

bo soudu zápové'! proti Máhiím ii

okresním úředník fini by zákon

ten nemnílí (irovádítí dokiiíl o éi

tdavnoslí jeho nejvysíl instaneí

rozhodimh) m bude Hoiuk e IJax

IÍo(h ini'1 v sobotu delší poradu
e sborem universitních řemeni ň

po ní firnblíívíl '" v píípinlu lom

lo více 'působili nebude

ei fiotaMaiia nv a v Auusienm

I'aříž 2'1 íervna 'e véerej
íím oilpoledníni usedání výboru

ítyř došlo ke koiicoiíum dohod

nutí vzhledem k ekonomickým

podmínkám jež mírovou mulou

Voil nímeekéuni Iřakoiisku mají

býtí předloženy n zárovcii sešla

véna zvláštní nota Irucckýia vy

itwhm od(ioriiÍMjíeí by vráMlí

m domii i é ((řííítiy že výbor

éfyř se velkými iicná
zemí pokud fýí' s" srovnání

Turecka přáním a ná

roky mírových Jeleátň onlitnícb

žitní ztfjcm v fooi majících IHe

náhledu výboru ítyř uplyne doxtí

dloubá doba než k nijakému vý'

iledku e oj'b proto hyteí
nn by bylo aby fureíií vyslaici
v 1'aříži ía maílí '

velká Mehňz'1 iih iiíž fironesefiy by-

ly vlnsfenké j buříéské řeíí -

tUrtv&bnhiý lid nu ijvyWÍ stu-iť(- i

rozitván byl jefí ohnivými

slovy báiiík (íabríle 0'AnmiH'
zí jenž nemňže npátelítí n

myífenkou že ili od nvýeh ná-

rok fl l východní pobřeží moř'
Adriatického' ♦! vdala Klid v

ulíeíb íífwkýVh nastal teprv v

pozdních bodínícli noíních

éují ' 1rt "tntuUk" bankovky

Wtnt tinhrf' tmu iKisl-- jich ' bi

í' pění ž příjímíny budou fi
vfiuímn yn vétíí tarA

bankovky formm y n m


