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Demonstrace "mokrých' Washingtone ANGLICKA ŘID-

ITELNÁ VZDUCHO-

LOĎ V AMERICE
"3

Vojsko uliorsttálio sovůtu

uylílizujo pod tlakem o- -
jLrt 3600 mil přes Allan- -

IlOlllOSfí našc Slouonstío tický oceán vykonala
za 108 hodin

Miinolíi N Y 7 éerveiiei'

AinHiekň ridltelnií vfdiieh(doď
llill první Htinj lehčí vzduchu

Bolševické vládě krvavého Bely Kuna lirozi nebe?

pecí na jihu — Nezdar maďarské propagan-

dy
t

v území Československa
jenž Vjkniifii eeMii přen Atlmitie
kV ucelili píislHlil lili zdejším
nviíitickéiu pnli v !) :5I hodin iV

ni veeec pit pozoruhodné pliivbé
vzduchem trviijíeí PIH hodin a
12 minut neuživili :ll'll) uzli"i ěili

VAZNÉ NEBEZPEČÍ obnovilo
POZNOVU ČESKÉ ClTÉNl

Československý národ nedbaje vnitřních nepřá

nsi íliilM) zemských mil

'lujíe hiistýud iiirnky téuiéř ne

přetržité neboť slilliee li mo'fu bv
o možno siuitřiti jenom v řídkých

tel chopil se odboje proti uherským
íákeřníkům na Slovensku

Poříz 7 Července — právy
došlé t Budapešti naznačují Že Kékolilc linie "mokrých" konv eiicí A liH'1'icki'' kVdfruťe nim nu ( iminermomruce vedené pr!

iiilervnleeli vzducholoď uriizilii-l0f)(-

uzlil k dlsližení Trinily zá-

livu V NovotYiuudliuidsku ' Kast
l''or1une ve ňkotsku a 1080 uzlfi
? Trinily zálivu do Millenia — Po
dostižení zdejšího leteckého pole
bylo Miledáuo že tento super-ze- p

pel in má jenom tolik zásob pet ro"-h-
jr

nby mohl pokrnčnviili v letu
dnlsíeli deviidesál minut Mužstvo

nhersklt sovétská vojsku vvklizu
(flmiu jnko pcotcHt

iihpořAdnío onehdy velkou loinonslniH f'e východním kříllow kapitolu ve Wiinhin
proli ziipnveMí pivu „ hikéÍM vinu KoiiKreMiík f II líatnlnll z CiililViiii V bílci odivu livl Jedí- -

"i i

jí zn brané kraje slovenské ji zn

niímaíí posílí' zn demnrkační li

riíí stanovenou spojenci Všech

nvm prohiliictonistoii v (iciíířiiei n j

mokrým se iicvyhýluil h ve mcIiíízi proli mni liliisovnl

tif iiiisvřdčtije tomu Že vpád do

Slovenska klerým Tlela Kun ii- -
liifijelek miijetek Nlálu n veSkerř

kdyif vvmilili si no vlidi slili

proti nlirrskfm holw'vik Pni) íicIiii-d- i

znkroiVno Tylo iiiliihmlí ví

dly k fánlcřiií krixl v iVtkfmlo

vctinkíiii liihinlii 'i nřhoí Mrmiii

nňrndnř diMTiokťfifickA odvoliilii
fl víi xvt' řlfny Drn IřiiSíiiíi Drn
Hlránřilďdio (IoSciIhÍ k nňlilodn h
W'ifh w!'n ddc zii v' voj událo
Klí zodfiovřdriOHl Pr'idťif: Mfi

Kitryk dfiiiiHÍ IM1I0 miniu! rft hp

pííjiil KolSíclt iirřilřjSífli práv
O' lí)o krid nciiíi

Abychom pochopili nepříznivý

státní sném se
shromáždi dne

KRVAVÉ ZAKON-

ČENI MILOSTNÉ- -
niiifeťiál' Nutili dokone Klová

berský ministr zahraničních zlil'

Žílostí rhfčl jednak f pozveiliKMír
ky ve !Ařf od 17 do 45 lei nhj

28 ČERVENCE HO ROMÁNUVNlIinovnli do rudých mird n lioia
pfiklcívfi jícího iliicíiii nlmrtl(7'li

Vlili proli Hvým hrnlřím Akodi

Mnďiiry zpfiobenč již počálkeiá Ocel zvláštního zasedání Syn
' senátorův usmrtí

červnu nc odhitdnviily nu millí i 1 V 1 yl

('řHkunfovPMfoí ZKiiifek n po pří-ptn-

i pfWťíit hkorinJ fínkiti
K th'tiHiA nliml-Ii- rvřfřtk('lio

nrdu korun Tlilo hrozná wkiifeé

inwi probudili velká českč nrjíií

qivKU jez necmeia

lýt jeho ženou'
Vývoj ndáhřdl lni Hlnvcimkii n po

vzílucholodi jsouc bez spánku té-ni-

čtyři n pfd dne přistálo nit

výsost niiiiveno přes fo vSuk ňťa'
stno nud čispísným dokcnčpiiíiu
odvážné eesly Vzílncliolod' vydá
se nit eestn páteční o 8 hoďinS

riinní v úterý

Mijor O II Scnlt komalidéi'
vzílucholodi Htejiič 'jkn ostatní
dňHtojníci jevili známky velkého
nirpjetí eesly klerá spojenu byla
m tipjvítjíiňř vptfóoiiif-'"-Vm-

nepříznivé vřtry stéžovaly její
plavbu jež zahájoun byla za dosti
příznivého počasí Obrovský ba-

lon spatřen byl tu asi v U hodin

vftjkfl z' fcfoví'řitkřli( ťizwií (lo rážky oddílft tPnVmhwusWch

vojsk mušími ní uvPdomjf en zun

oznámen bude guver-- "

nerem později

Lincolni Neb 7 července --

ílliyernór McKcIvji! 'ozujlltifií(
lč že Avrdá- zvIiimIiiÍ zimeilniif hISI

ní ziíkoiioilárny mi IJN července
i y i i i

niMiiee k rázným čiuřiin Kokidsl vfi

prohlánih mobílÍMiiei NnHdilň

Všeobecný odvod Vélio PIommIvI

hlín AtiKeles i ni ( eerveiieemciiid "riný odpor" dikřovnuv
Velké'vzriiHeiií vyvolriln zde1

miW 'ifíko1ov(iiNki? oclrtlíl!
oií 20 do r lef (VNká obefl wtř krvavá Knpitohi tiiílostnélio romá

fdíým Idokcm podiiiirovniifm dvlíflí ovK)ňví no jíhii kdn jiř
ht'tnži)'oviína nilní protíkomii

leeká tiáHledoviiln příkhidil "Vkč nit jelmž Niiiiiiiiým hrdinou jes!

Ifnrry S New % íilendiile vydá- -Nludeiitslvo on!iinnč hláisilo m
jíMc míry n(rráriíky' f

lincd iiíí Zfičálkli h príícoviiJo
ííii iiccmmu uviizein oriieK ey

řiísficki iihťHK A nrtnidii
vyzmičím v provoláni iiozilčjí vyiť hiiizne-

-

viisii jme n červnu!ím MíidWfím do rukou iihyidiotn
viijíeí w en Kyím spolkového se

nálom IDirry H Nmvii % Indíiiny
íi íibetí slečnu 1'Yieiln DeHNcrová s

ililllčm" Tolo osíiiiiinení bylo o

Hiiženo v pMpmn- rozeídunéin trn- -
vojnkíi do kťňjft hlovcii- - vypniveu byl první vhik Hidiit

ly 7 Vmhy nu Kloveimko Přeni
In iicnuiMÍli Hkřili M n a kontM'

1'rdŽMká vláda pod línkem wieiitlí vernčrein vSem členfini nlátií le fnlmto mcHl New přivezl nirt- -

a zn patnáct minut po té objevil
se již nad Rooseveltovým letec-

kým polem Vzducholoď krouži-
la nčkolik minut ve výši asi 1000

liKrt nctircilf' a ktiw Kprtvy n ro nlí(d(i'lio Mokli Klíhíld
'
fa prol

denl Miisíiryk jmeiioviil iřeiieriiln
1'ellá Kebnpnčho fřnneotiwkéiio Kifiliilury volu své uiilíMiky#v aiitoiivďiilii im

ííih řifhízprř'f kfírí hrozilo min "dMriick vlád1 v IhiduprSlí w ejtif Nfiituci v sobotu ii vydni1'Čeleui foliolo zyláNfnflin zimě

láni lnulo přednč ii liliivm hcIivú' stop a snesli] m k zemí po té kdy'znkrořj n fa dctwirkíícní řám zi se v meč Niinivedlnosti
(latrín slňín CťHkoMlovrTiHkirHl je
VÍ fi l'prv nyní kdy dneliňw

jf wmftmfi zptAvy pimUmií Ty

lení federálního ilodnlku o žen- -
bylo jí sděleno že vSerko je při-

praveno k přistání 8 té výšo
íádiiýcli okolnořtlí překročenu n

hnde Iřozuuirií'" hlumv ozívnlv Ht

"UKiiirtil 'jsem jí punřvndŽ
skčiii bluMiviicím pni vti leč guver

dfíHlojníkn eiierřiNwíiriem čcm

kýelfvojwk PoklcHlá liálinla Udil

českálio e lepSÍ kn?ď'lio dne

"Ani pír diiláí pfidy Mfliriirftm"
volá ne mi vSech ulrenňeh Dobro
volníc! m lilání k Nluhč vzázeuif

uby vjk(l mohlii hý(i poslánu tni

snesl Ke h vzducholodí v padákuf zprávy řiuzriiřiijl fa ncíolíko proli íoiiiu iSylof známo fa od nér pojitie' v jednání hilu' jiné zá- -

jsem ji tniloviil poiieviulz ode-pře-

Kláli ne tnuli Ženou jak "

vypřu vuviil klidné novinář- -
major Pritclmrd a dostal se v bez- -IHiKrnkn hrozí lá!u renkoMlovcn ležilosli ziiliriiiijíe v 10 Ziiovii při
pečí zemitkmu velkA nehezpeří Výzhroj jeli luk zvíme "oNiiuvy znkoiuií skýiu retnrlérfmi "Milují ji do- -

eNkoHloverisklio vojk hyli ne dive m cuieremniíiii přólii vkeln Na lei jíl i shromáždím) bylo po- -
'

posud n jHem piiliolnv zernříli zii
čímž mú bití ziiuiiVii cílfiiíiijeliiidoHlfiíeiViá n proff knždmu í ručíkem lloylcm na f00 vojákft aHvfij čin jioiičvmlž chci jíil n ní"
ejíeílu referendu náiiiořníkfi aby rychle vzducho- -jínin zlepSení nt Mvnh přímo zlo New iiHvrhl projížďku nutoninhi- -

oď mohla býlí připoutána Vojů

ohrožená Klovensko ? Hiřunee w

IcpSÍ knždcho dne Dd zičálku
červím MmlViří nejfioii h fo mriolm

[lOSIOUfiíli POHilIptljMS triunf plil- -

krví První týden červnoví

přináSÍ jiz" niidčjnčjňí zprávy Ú

cnific Jíelii Kun mfl k (Impowicí 1'řálclé !élo osnovy pivdiliiňují ei a námořníci nadšené pozdravonetoliko veškerou výzbroj Armády z zákon fenfo má hflí iičinčii bez- -

éni tnUifi v TupuniíA Huitézeé uši

Ivucel pét mil nu severozápad od-ii-

v éiiKiiýeh hodinách miniích

Vypru vovii) niivíiiHřskýui zprn- -

vali anglické vzduchoplnvee kdyžMnekeiiNenovy ide j válečný tun výzmimnýiu ehvsliuiýni' referen
snesli se do nižší polohy Prvnímeríál z rnUnmUf' jižní trmiy po ční ii z v piípiulé zdiru wimliloky uherkf'ch bolSevikfi n mno
který vystoupil nn pfidn byt mafiechnný v fliwku Má dobré jeho odfiúrefí nebude (u žádn

hrozilo c]k( ndippcM vnřjfif J

j vnílříil Ohř (řiťo w)p'wtt da

jí í hfí jíž vřdri' tníry
1)!c dochíjících zpráv

dá fif [)Afi soudítí ž#f f ofo whn
jiofi pro r'fMkohIovPřiHko tnřlo m

túnp(]iU rmWttfDÍ NfrHfiřiickfh

hojň v koHlovprinktí vyvrSív
fiích v fltfílflfi ro volhy d oh'{

je? koriíily Hř dn ! řrvun ?(

mooní vJn ntrodníhA vřdomí

fVí'dr(iiv5í po ítmnfných zvř

ftřfcíi zp Rlovftoíkn pHvfdlw ří

propnnridy řMkoHJovrn-ikM- )

holivikft na minimum

Mflďflrílí holiWiH zihijílí vo

jí oříHHÍvii rift RIovítihIíh tm

xklonkfí tiifatcfi kvfnt H nmifam-h- t

dofilo v mnich ftpHkmhvpn-- i

U$t-- k povážlivým hmiVmt pří

jor Hcotl Byl unaven nicménízbrojovky n fy jou jedinou Indu
hfeli mísleeh odroleny a fu n (um

jím hylíi i vyrvánu tičklerá vcmiiÍ
tnožmwti vyŇelřciií kořist níef ví

šťnslen a spokojen a zdravil nnie- -
kMÍ kdo ttn pnieiije pravidelní! lolič váleéné i

liyilčjŇÍ jež dle oípo NcPezneef nro im ež č irien!
A znfím eo e fifvalftv ekoído

ríeké dfisfojníky Širokým fistnř-ve-

7ú několik chvilek po při
míření lobofo ziíkonii mrižř' byliříoSíee menSÍ w kalčho dnevenku profi jfikérniikoiív opnr lolrcslátio Kefiisnvé u vúleén

slánípočaly docházeli gratulaínínoKlnímu opf'ení mi Hlovači 1U Kfihelová zprávy ku mklonku zholmllfei klndoil iicjvčfáí odimr
n línu řiiiřídíl noiiKlředčnf mvH telegramy Nekretřiř lodstva

byl prvním z gratulant A a

voíhijňni ?e mčln dojít i k sňiifkii
V sobol ii e v poslední chvíli dív-Iti- t

uičla proti Hliníku námitky'—
Níew ntvrhl firojéjďku firifomobi-le-

iby ne rui včej domluvili Ni)

opiišléiiém iiiísIČ [irosil dívku zno-vi- l

'Aby h žil učím jirovdulu ule

iiuiriié' Dívka prííhbísilii že jest
v poŽi hiinnéní sliivu le že rndčji
podrobí no nperiici než by se zn

nělm provdíibi To prý přivedlo
Newu z idilndné 'rozviihy li dívku

ustřelil Iřúmi mířená do hbivy
iismrlilii dívku nu mísfé New po

Červím iiwzriíičíly fa v ItojícJi h
pokračuje Hdčhijf fa uberkýmííkho vojnkrt nu hlovprwká demnr

v depeší své víla! anglické vzdu- -
kflčnf linií ve vhodil'' chvílí kdy

hoplavce 'jménem unerického
bolSevíkumi Jedná no o znujelí
4lezikcho iihelnčho revíru Odpor oďsfvii

xe domníval ž v čcskoloven
wkýcli zemích byla příprvémj při eMkoxloveritkčbo vojsku nic í'í

H'lí a její řícsterská vzduebo- -klerýeh v řefnýeb míxfAidi Vvlá !d jeho fcpfežencf nezáleží nu kiiídého dne ííenenilíwírnii pel
oď a R :i:i jsou nejvčtšíiní řiditel- -é fiotíílá íuďm-fí- idf íiunf inu
iiýuii vzducholodéiiii nu svéfč —Počátkem července Phři Zfisfřivílí lč po dvř hodiny' jezdil mrlvo

Ion wvé milenky v iiiitomobílii nežmje nyní Alovenxká ňzemí vv

Kmihám uvernčrfivýiii (Juvernér
Ičlnto limbám eliec čelil Í ilodíit
keui k oHtiovč jehož povjíhn loud
není míiinn

f

Dva členové" poulil iieeké tiii"nio-vn-

fohn ítt"cii % OiniJiy u (íeo
ííírdííill ' Alexfuidiíe klečí IiIiino

Vnli pro "osnovu zálcmuiíkíivnii''

vzdulí se ívýeh mihl První nich

slul e příriičíui Htálního dělnic
kčfio: komis! ře h posléze jlO''íiovi
fýíOflsffhoyiil hp ' okresu kferý
znít npo vlil Hmidí se h níxtupcí
jejich ffiimj býlí zvolení ve-- vlásf
iiícli vdbádi pončvudž jřiivernér
iiíi práv jmenovifí náslupee od

sřoiifilých toliko v prfihčíiu ysp
dání ejrilulury

ne rozhodl vydíifi v ruce policieklíztijí % podedníeb kíibeptyýcli
Zfráv dá "e noiidíf fa rndKzfiečf

Zprávu z Tudíiimipolís Ind

idéluje h pn ní íiiilu l!iii'ferová
iniilkii íl H Kewfi vydílin e no

cesiu do ííleiidnle Cul hned no

nu Rlovensku píívedenn fivlo ni
míním tun' Dá e foká ood:f rn

V fudouefoí VtičiSÍ nepřítel t"
ZfiMtíhfie národ čckkoNloverihký ne

připravený Oflnoru fHfly w o

č jiik ilnAlu zpnívíi o čími jejího
synu l5iii'Kerovfi iiroolnsili
že New je xyiíem Kcnálori ííarry

Newu Indiuiy n nímž neelui

In se rovéfi před osmnáct íroky

udn ehvh V f Vtn'0 kteri bvlo

riidno ziir1!íf? drihoii lidskou kr
ví Pouřeimo fa fifo líďíltá

krev projitá ha Movenkn fďive WHshiníffotihkii depeíe Adélu je

gfř t Praze doSlo k pJenčňí oh

ídiodfi a frefárif xotidcrn lidu vin-

ných I nevinných Mumnoze jed
řiňlo m jíž o vládu ferroru

a svými nefV?domí) (

mí vřidcí žpiifní ínřormoviní lid'-Mrftí-

tdieřmí efuýeh řekot1o

venských wfat žíbeniec pod které

vodili řiéfolíko fcefthy fih i pil
Iníníky n'eoeilíiekýeh mn

hhy příhJI tm V rozváž-

ných dwvfi V fé chvílí řekla jí

rot řílvenokil nkolovenká

krv hhivnř krv Ifífionářfi v

dftMMkn zrádných zákřní-ekýe- h

nfokft whrikých lI4evi-kf- i

nMijovnýeh idiráníných 1

přímo pod pfďováných zločinnými
vňdeí číříkwlovřřmkho komnnl

KfíeVího íinufí NVhylo možn

fa mn 1fm'ttfi hmfemt f
{')(mtiVirmkH ft (iltUnn nhfř

fekýéb noSvíkři pojení V}y

(o řftftžno ntizriAmřiiAf pro
fcfřflřiftíck PÍl V fmdebázojíeH
Volhách doptiklíli w Vftdeí řVkn

íslovntikhi f'íIi!ííckího Moko

mírni fffoM %UtkU(-i- otuyU

fom jmeuují-J- Í w Mimu tívío
Amenil o Ifmiwr neho jiniik
miřídil pOHfirp 1ÍŽ před ífm do
cházelo k zrádnmu přepíolání

čekoilovenhkýe hlídek li liieu
éíc oddílu hlíivnč leíonářhkýeh
a k zákeřnčmti jich vriždční Vo

jáef mirnč vofulí do 1'riihy fa fnk

fo dáífj jílí wmhfa Hlzy dndy e

jím do očí když piidňJí jejích Un

mirádí pčfč ne zídíuflly v bez
mN-ith- xpruvedlivčm rozhořční-fyl- í

fo z vhM fdhtí oeilífíčtí
legionáři kfeří vofdí uby m Vtn
h vzpmn(ovlrt Vích ly!t hlt--

vík nehyla Mvolfičn pouf
čebkonlovenKkí nrmádí vojáci v?

dílí pudafí uvoj kiimiirády !"

profiáfok provČHff nmmčli
A fk jíí zičákm řfrviiA řei

t ř # ř I n A Hlovrnkfl n nefla
mocí íoboZ-ř- ň JMy Kun SVj

kráxriíjíí A VojbohAféí kříij clo

wsW pndly do rukoij mu far
kých holvikft kfeří {hod z

hájili odvážní vHiO co ndv
zlí dlo dobyf#k záwby tiUlo
drnhu tovární kkldy mkromý

vžeoí)ecnou
stávkou ve Francií

že senátor Ww vydil probláá'iiíeelý národ k včdorní fa ne(

První z nich zbudována byla v

Ifiehinnan malé vesničce nedále-í- o

filnsffowi dějí délka je 040 st
a od spodku nejdolejňí gondoly k

ípiei plynového obalu je sedmde-

sát devčt slop Dva milliony ku-

bických stop vodíku je třeba k na- -

pliiéní obrovského balonu Vzdu-ehohn- f

jiodobá se velrybí n před-sfav-

fa je zvyšována okolností
že je natřenu stříbřité šedou bar-

vou jež nejlépe vzdoruj ťičin-kfí- m

slutmčních paprsku na roz-pje- tí

obalu

Hybnou íln opatřuje péfc Bun-hea- m

moforfl dohromady o 1000

koňských silách tak Že vzdiiebo-lo- ď

je a to nrazítí sedmdesát míl
za hodinu za příznivého počasí IC

pohonil vzducholoď veze od 7fÍK)
do 8000 í?allonfi gasolínu který
má váhu šestnáctí fini í'éf jrou-do- l

přivčšiTio je k bilionu a v riícdi

je dosti místa pro fřieef Jídí pro
polovímrz nieh jsou tu příprav-
na lážkn Vzdueholoif má tivfij

aparát pro jiskrovou telegrafií

ív kterém pni ví Ž pAní íiiirKe

Jiovnu nehyl nikdy farmt n nemohl
prv nufno zbezpečiii nfát proti
vlíemn vnějšímu nebezpečí n r-v'-

v r"jmh]po n a protít ý pořá- -

dek nct fmiU možno rozbodov

s ní hýfj také rozveden

Zástupce Kolčakův

přijel dPařiže
ti ň velkých vríitlnfen opfAváeh
Doiifejm fa n)ik (Wy] lí rufitU I

ni prácí kňMnefu KmdlČní vládi

Paříž 7 rvcnee — Výkonný
výbor federnee dčlníckýefí uvgw

hUací vydal rozkiiz vícm odboro
vým orinÍKiieím ve Prunidí by

vySly na jednodenní vérdi'enou
stávku dn července l do

hody ífrtfkýml odhorovýioí or

pnÍHAeenií V rwknm fomfo e

praví fa výuíím tčio "mezínáro
dní deoenieufwe" ičeo }nd v

V prohláíi-n- í jc hfofe ná%ldo
Víllí

má ipo irikl nevýhody a vMv

l lhou aJ# f mkofeíoviink i

Piříí 7 července — íleneršl

í)rífomír'v pslatiý idmírálem

Kolédkenr n zvlážlní míssí k vlá-d- č

fruí orinké přijel do Píiříže

l'i'nváz'fi je nékftlik Břinádním)

dfihtojnlky tíbiřskýiiií

fíková vlád dowod je nufiotí
ježto fA zflherpečení ifáf u ftry
hlilMfi j fřehA spolupráce
Víech lif řKft )


