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Áť-iád-a generála Judéniče nalézá se na ústapia
1'otogrnfie konmovner )crkrho Sachn v IVhrranuGenerál Júdenič vzdal se

veloní nad ustupující sovo- - lití í

DWNNUNZIO MÁ

V PLÁNU DALSt

DOBRODRUŽSTVÍ

Opustil Rjeku na torpé-

dové' lodici pro nezná-

mý cíl

Terst 17 listotmdii — Tele

V %
w

rozapartfií ruskou armádou

irniin klcrý získala bursn v TcrGenerál Laidoner ujal tc velení - Armáda tato

i

Wííl

Mih
stu oznaiiinje "Onbricli I) Au-nuni- o

vydal se lni restu t Hjekv
p ji t

'V i ř--
rychle ustupuje od Jamburku ku Narve

Vojska Bermondtova na ústupu neznámo Iwim v torpédové lodici

jsa následován jinými loděmi —

Idzo ustanoven byl velitelem lne
iLondýn )7 listopadu (lc- tVI ' 1 lit I I II II sta v n lio neiiríloiniiosti" — Ko- -

IHMÍll Illdellíč VZdllI Se Veblif lilii
„ _

inninlér luiui Ifizzo ie vrchním
l'ls(nU sVfM'11lipiKllll HrUIIKlnU

velitelem námořních s (tahricle
D'Aniiuiizia

LilřV
II' sdělení depeše časopisu Dilily
Mdli z IlťNiritrfnrMi (leněni! Lni-iIiiik-

t

vrchní velitel estonské ar-

mády nastoupil jeho místu Pra- -

vé při zálivu Pinskíiu dle posicii
nich zpráv sem došlých Některé

části jeho vojsk vstoupily již do

estonských linií

Mstoimkc iiutorily oznámily to

mají v t"i mi vh) ii odbrojili ludeiii-čov-

sbory ( tu v oběhu povést
že iferierál ludcnié vzdal se vele-

ní ale dosud nebyla potvrzena
Stockholm 17 listopadu —

Zprávu o evakuaci Omsku admi

í se } k tělo změně došlo z toho

důvodu uhy zabránilo se internn- -

——— I II iiiiiIA7LiWúWjK-jtli- J 'tlKKIHI I til
Tato l'uf offťfi fi uknziijfi ! ceremonie při korunovaci perského Aachn teprve

Paříž 17 listopadu - Ameri-

cká mírová delcpiej' v Paříži ob-

držela telegram od iiiístokousubi

O 'I Liry z Terstu sdělující že

D'Aiinunzio opustil Ujckii na tor-pédo-

lodici 'alo a přistál při
pobřeží Dalmácie kde má nepo

nyní došla do Anieťi

Odklady s posláním této zaky ačkoliv korunovaci' konala se v dne 21 července roku l!l'L
jínili ví' rolotfrnfle zaviněny byly větovou válkou

vání fudcniéovy armády po vsu

pn na území Kslousku

Kevnl Uusko 17 listopadu —
rálem Holenkem jc popíráiui (jene
rálem Wesilkivcm dle sdělení hcl chybně v úmyslu provést i další do

Potíže s otázkouPostaveni armády cenerála Inde
lili!' Klálo se j

f 1# vá i in jí í Jeho siiijíi 01'HKfHu zpravoilaje časopisu
východní HaličeCidiiiyeii Admirál Kolcak jak i

brodnizslví

Paříž 17 listopadu (iitbricle
l)'Aiiniinzio piivslulecký velitel v

sděluje zf ídíl Kpojení H kozák V 1'nríž 17 listopadu - Mírová

kteří prstiipují od Turkestaiiu
bjece je ziiinesl lián dalším dobro- -

konference je nyní pilné ziunčsl-uán- a

řešením otázky východníchMoskevská zprávu v sobotu sdé

GABRIELE D'AN- -

NUNZIO ZAUJAL
MÉSTO ZADÁR V

DALMÁCII
' """- -

Velké ovace byly mu při-

praveny při vstupu
do města

ilružstvíiii při pobřeží Dalmácie

ti

%

ila že Omsk zaujat bvl boUcví a lihovíchodiiíeh hranic 1'olska dle zprav jez získaly kruhy míro-v- é

konference Vvniul z IMckv nu
ky a }o Kolciikova vojska ostnu 1'robléiii východní Haliče zůstává

JEDNÁNI MEZI

ZÁSTUPCI UHLO
KOPO A MAJITELŮ

Konference nemůže sje-

dnotit i Vse na proposici
Wilsonovt!

Washiniíton I) (' 17 líspipn-di- i

Zástupci ulilokopú a maji
telň dolíi konající konferenci v

lointo městě nemohli se sjcdiolil
on piopnsiei sekretáře Wilsonn o

urovnáni sporu ale Sjednotili se

pila Miičrcm východním ncrozřcKciiyni přítomné době

1'eilín 17 lístopailu ~~ Korrcs
ilalsié torpédové lodici Vallo pro-váze- n

jmi piirníkem vczoucjm ÍKK)

vojáků útočného batnlionu pravf

prohlášení o budoucích operacích
bylo učiněno m tím úěelcin aby

zakryti se skutcěiiá hí I unce dle

informací došlých do ({cvalu

jeho armády je denně

zjevnější

líolševirký llnk zdá M- - býti pří-

liš veliký li by Judcnié byl h tu

provést 1 i'eoi(íaiiimn'i svých sborů

a po ztrátě Jamburku situace je-

ho ho zuiéiié zhoršila

HcHÍii((fotM 17 listopadu
(b'IM'1'ál ludcnié velitel ruské HO

verozápuduí armády ustupuje ry-

chle od Jnmbui ku Miiiercm k Nit r- -

pondent casoptmt Lokni Aneiuer

lyto zprávy
oznamuje v Královce h vojska
plukovníku A valovlleriuoiidlovii línu 17 listopadu Kapitán

(labricle J)'Aniiiinzio vrátil se doustupují k Mítavě a io tak zvaná

úzciuí toto je pod protektorátem
polské vlády která je prozatímně

spravuje pud mandátem velmocí

1'olsko nezískalo žádného úřední-

ho slibu že území toto bude mu

předáno jestliže plebjscit dopad-
ni' Ve prospěch Polsku Ve sliiilcč
nosil až dopustili uedoSlo k žádné
dohodí o plcbíseilu ]o hoo prav

'ipiidoruská i'ciitrální řada a Mcp

liylo sděleno že následován byl
'

italskou válečnou lodí klerá ale
toliku' sledovala jeho pohyby MÍ- -

v

{jcly po výpravě do Ziidnrii při
moiidlfiv hlavní áláb chystají m pobřeží Diilmaeie kam byl dopro
vyklidili Alítavu n ustoiiiíití do vázcu devíti Válečnými loděmi

91
sto vylodění pij pobřeží Dalmácie

není známo má se vSuk za to žn
na plánu n docílení dohody v stfe

Havli
duích uhelných polích nalézají

dle zpráv sem doílých

Bělehrad 17 listopadu — Necích m v západní 1'enusylvaniiMexiko rádo uvítá lenskem výboru domu zástupďi
liidianě Ohiu a lllinoUu

Majitelé tn) v ostatních ob
nčmecké kolonisty

Zudar byl vyvolen Pochybuje hc
že oibdiéře se do Splitu kteréžto '"

město je slřcžcno jibosloviinskoii
posádkou a jehož okolní vody jsou

'" í
kontrolovány podadmirálcni Au- -'

(

potvrzenu zprava ze Splitu v Dal-

mácii praví že vojska kapitánu
l)'Aiuiiinzia zaujala Za dur Místo- -

jik sdělil tomuto tělesu zástupci
Kulili předseda jmenovaného vý'
boru V této síle zahrnuta je pru- - stech konali oddělenou konferen-

ci do jaké míry dohoda o mzdovévidcluá armáda o '„''iOOOO mužíchLnredo Tex 17 listopadu —

Kolem 7(M)(HK) nkrfi mexické piV ni niisiiiiiincrii americKClMiskále r centrálních polích bude lia pomocné zásobovací a Alábní

admirál Millo velitel Zadaní pro-

hlásil že není mu možno zabránili

okupaci města
lodst va

dy bylo poskytnuto jako koncem' iiskutcéněna mohla by sloužili zasbory v celkové síle 10000 mužu f
základnu dohody v jejich dolechVřmcňiu k povzbuzení německého

vystěhovalectví anebo bylo prodá Washington I) (' 17 listopa

don že ve východní Haliči bydlí
množství Tuláku ale vělsiua

obyvuťidstva je původu
ukrajinského tak že velmoci obá-

vají se dalších nesnází v případě
že 1'olsko zmocnilo by se tohoto

bc souhlasu Tkrajiiieu Au-Kl-
i

je pro to aby východní Halič

po přilitích pět let spravována by-

la Colskem a po lé aby byl provc
den plcbiscit Ameriku slaví nc

proti tomuto plánu obávajíc nc

že mohlo by to vést! k nesnázím h

l 'krajinou a po případě h Kuskem

dojdedi k utvoření nějaké ruské
federace Navrhuje aby 1'olskti

poskytnuto bylo pluomoceiist ví
nad východní Haliči do lé doby!

Iv rozhodnutí došlo po bouřli
du - Zprávy které získal odborno německým kapitiilístum kteří vém spftleěiiém zasedání zástupců

Zprávy které získala americká'
mírová dclepeo od JiíÍHloltonnula

0'Harv sdělovaly toliko že D'Ari-iiimzi- o

opuslil Kjcku a přísfál pří'
pobřeží Daliuiicic Přikládá se zna-

čná díilcžilosl lenilo iiohvliům illl- -

sunu sumuji ze i) aiiiiuiizio pomajitelů dolu a tihlokopň v kte
prohlášení okupdce Zadaní při porém lunu i Wiihoii ulil ii iii'i trei
břeží Dalmácie vrátil se do Ujek vedl uhlokopfi obviňoval zástup- -

kde doslalo se mu luidňcliých ovacc majitelů dolu nedobré vfile ského básníka pniiěvudž v neděli
K V ÍJikins mluvě! tuajitclíi do

cí Praví se že má v úmyslu
také jiné území ziihrnuic

Tak velkou armádu odioruéoval
tfciierál I'crshiii(( Kekretář Maker

a generální átáb odporuéoviili ar-

mádu o síle asi 17(i000 mužů

-

Bitka bývalých

vojáků 8 radikály

Tacomn Wasli 17 listopadu
— Tlupa bývalých vojáku u tlupa
élenú liidiistriálních Dělníku Své

tu Krazily k! v Mannaford íidolí

asi dvanáct mil severovýchodně
od (Vntralin u bývalí vojáci byli

rozprášeni dle sdělení telefonní

konaný byly v Itálii volby v kte-

rých problém ffjeky je hlavní
Považovalo no za silně

v postranních distriktech ozná
v to ěást Istrie které dle jeho soil- -

i mělo by ne stálí ncodvislým a- -

mil že jeho skupina nepřistupuje
na proposici sekretáře Wilsona o

celonárodní dohodě na tom zákla

možné ze mu v úmyslu provést!
by ílalie byla zbavena zodpověd nějakou okázalou demonstrací ku

posílení struny jež touží no tomže projednání takové dohody
aby Ujeloi přiřěenri byla Itulil —

kdy Svaz národu bude s to otáz-

ku tohoto území uspokojivě pro
obě strany rozřešili Problém vý-

chodní Jlaliér je jednou z typi-

ckých otázek kterým hledí vstříc
mírová konference za rok po po-

depsání příměří

Mrnim tuto nle ztráceln znněn" nň- -

by vyžadovalo mnoho éasu který
nemůže býti povolen vzhledem ku

naléhavé potřebě uhlí 1'řcdseda

uhlokopfi Ix-wí- s který přijal plán

dít v Halil v posledních t''" l tý-

dnech Italské loď' tvo in! o iIcpeic z Centraliii lohn Maney
dozorce nad honitbou v Tliurstoii

okresu se pohřeíuje a byl vyšlo- -

sekretáře Wilsoriu odsuzoval lna- - ztiauiiijc tiiěnfi oelmbire '{)

jitele dolfi pro toto rozhodnuli — nailšcní pro ílubncb' 1)'A mo

učinili uspořádání pro přistěhová-

ní se '1')()00 Němčil do Mexika kaž-

dého roku Tuto informaci přiná-í- í

d ředuí věstník mexického mlho-r-

pro promysl obchod n kolon!-Nac- i

klcrý dostal ho do rukou ume

rických íiředníkfi íi'dná se ve

skrze o dobré pozemky hodící se

znamenité k zemědělství Jiné

zprávy sdělují že německé zájmy

pracují v zájmu získání dalších

koncesí v Mexiku

Úmrtí nejstarsího
českého politika

IVaha 'S října — Věďa ze-

mřel ve Věku HI c ucjstniAí ce-sk- ý

politik dr Karel Míittus Po-

litickému životu zasvětil se l ja-

ko student {y dlouholetým
vftd-če-

strany staroécNkc 'ro pev-

nost a ryzost povahy byl ctěn a

vážu 1 politickými odpůrci Na

polí kulturním n později hospodář-skéii- i

vykonal mnoho V zemském

sněmu í řbVské radě patííl k

poHlancdífi Icbo

vynikaly vždy věcností a plWcd- -

éivOStí V cmKké bllICÍ? jejímž
bvl dloubolidým ředitelem osvřd- -

Sekretář Wilson na to navrhl nbvVen náhled že byl usmrcen No

vá tlupu pronásledovatelů se u- - vyjednávalo se o dohodě mzdové

nosti spojeliefím

Po zmocnění se Zaduní D'An-iitinzi- o

nechal město v kontrolo
štábního důstojníka útoéníbo voj-

ska a knrabiiiníků

Hjeka 17 listopadu — Kxpedi-c- e

kii[iitána Onbriclo D'Annuiizia

postupuji! podél pobřeží Dolmacic
ale neočekává se že půjde dále než
k Splitu Kxpcdice byla posílena
několika válečnými loděmi jež

byly součástkou Anconské flotily
Nedostatek náležitého spojení ja-

kož i přísná censoru jsou příčinou
že o expedici není přesných zpráv
V Terstu nad touto novou expedí-c- í

není příliš velké nadšení

Devět soudců protikály pro centrální uhelná pole fitvoříla v (Vntralia íi vydala se na

cestu do údolí návrh tento byl přijat
Zástupci uhlokopu v postran

válečné prohibici

New York N Y„ 17 listopadu
Sudí distríklníbo soudu Hpoio

nich distriktech projevili náhledNěmecký vyzvědač
že měli by mít í áéast na jakémko- -

půjde před soud iv vyjednávání oliledné mzdové
ných Států Lcarued Ilaiul oiIií- -

skály v centrálních polích poně
přel vydali zákaz proti prováděWashington I) (' 17

Odbor loďstvu zahájil kro
ni zákona o válečné prohibici a

Volsteadovu vymáhneího zákonu i'
i

ky aby před iiámoíní sfiinný soud

postaven byl Herman Wensels ji
n ii pelicj firem íaeob Itupfierl it

Dryfoom li Lliimnc a tím liší se odnak Cnrl ({odíjrer ndánlívý němé
devíti jiných spolkových xoiideůNový batalion

smrti v Ruskucký výzvědně n důstojník némee
kteří připustili neústiviiost záko

kého loifstvfl zntéený due 1 květ- -

mi o válečné prohibici a Volstcd- -

h
ěíl ne jako taleritoviiuý národoho-ln- a minulého roku v New Yorku

ova aktu Kozliodnutí devílí jíObvinění r vyzvédaéntví byla for
mulováui námořními autoritami
a tribunál před který bude Wev

sel postaven sortfinihováo byl v

Nevv Volku

vadž této použito bude za základ-

nu pro jejích kontrakty Na ná-

vrh Hckretáře Wilsona této žádo-

stí dostalo se uvážení u spolcéné
zasedání ukoněcno Ve mzdovém

výboru konference zástupci uhlo-

kopu opětně přednesli návrh na

výáení mzdy o (50 procent pěti

denní praeovní týden a

nový pracovní den Majitelé dolfi

rozhodli se konali vlastní poradu
a konference byla odročena do

pondělku

Wílfton ohrnynlíl

prince knihami

WVdiíniífoii I) (' J7 listopa-
du ihmn který prine

i Wiib-f- u ni Auw obdí f v Hjs')-Jenýc-

HláU':h byla "Uovi tt

)
I

J

A I

Washington I) ('„ 17 lislopn-d-

- Nový "bii In lion smrtí" byl
utvořen v (disku Bolševický mi

nístr války li'Oii Troeký utvořil
balalioii z bidšcvíckýeh vojáků v

záfylí rudé armády s vyloženým
úéclcui zastřelili každého bolše

ckého vojáka který pokiiní se u

stoupili din zprávy došlé sem z

spodář — JVdítieká 1Ojfl vedl

vždy slušní ii jevil pochopení pro

potřeby délníetva Colílícky éín

iiým byl féioéř už do posledního
okamžiku životu 1'racoval před

převratem I po převratu v Národ

ním výboru Odchází n čistým sli-

tém Co vykonal nebude náro-

dem zapomenuto McÍ mrtvými
muži národa patří í dm Mattnío-v- í

íelní h tentné mHo

I ':

t

'V
(

'
I

i
I

f '

Ví
iiMaícH kruhů Za kterou bolše

ných soinleii spolkových jsou fuL

sledující Sudí Miiyer v(Ncw Yor

ku projevil náhled že L'71 proč
pivo není zakázáno ježto uciiká'
zilo se opojným Kudí líotc v l!iď
límore sudí Amleťxoii v líoslonu

►polkový díitrikluí soud v New

Orleansu a tj soudci okrskového

soudu apclflčnílio tnktéž projevili
náhled že válečná prohíbjen ne

vztahuje m tm nit? jíníio neJ tku
WSrxh cípojn nápoji fíudí Crown

v frovídenre miřídíl uby VoL

Mcadúv zákon 'tnby vywkUn
'

vzliledeiu k moinofctj U bu4# pro
hláŠefj M lieiWiivflí 8 udí VvtfU v

Loiiínvíll pťohlálíl V)ltf#iiduv zA'

kon rn B"ůtvřií h ďvolíl prodaj
kořalky kleroíi rínfi hyk n
pleiitt

Rakousku hrozí prý
nová revoluce

lUtrn (7 litopdi Noví kří-

se v J£ako!i'ku dá w býtj neod-vratno- u

XiMmH vládu jak se

oniiinuje není o udrželi si Vo- - iierického lidu " kterou od

PaJií Atfti!!t Meriefeo xloužílii v

prolul6in žurjíMm batalionu tmr
tl it v minulých dieeh příjelu do

Hpojuýeli Htátň jako umužclka
déostelw'kého důstojník u4
4S ním v Covlojton Ky Po

dí!l m im níkoUko Mlváeb dv

krti byl port)řnn n 'h vojí

vynmfnlnM bybt křím
y mu

vičkou armádu tento " batalion
mrtí " byl postí von tiftbylo v

zprávách nitznuěno před-

pokládá no víik ž Jedná mi o t

armádu která bojuje proti
dvorům generála Judenif r v v

rozipudnfm Rusko V Monkvil n#-je-

se Žádné velké nadšeni tmd

nedávnými postupy bolíc víekýeh
vojsk dle odčlení těchto uprír

jí um u irpiiblik tm nqojiyluí jejího autor pwídcritu Wííns

Naíe armáda má

mít 300000 vojáků

Wnhliifito!) D V„ 17 líaropt
du — 8tv irmídy v míru má bý

ti mftti dfistojníkfi g mutM dl

dohody fcte docíleno bylo yo

roipumt MóhU skupin rďíhlá Vr]4tit ftbmylíl vwt ťdr
i!o jrn nníí Sfnwkm Tvr- - kri MuleMhn VrkU MUr
dÍM že tnVtimVh nmk'h nepo tu V Konudí zUknl princ i
kusí rubrAnítl novj mulml WhIcmi tří rozy r6znid dárků

rii


