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nnimzioma&' se docíKt kontroly miad O&lm&ci
Ulmanis náčelník lotyŠaké vlády vstupuje do Rigy

HPr mmm +mm mmvmi$ f 'n 'iivGabřlole 0'Annunzio chystá

so zapouti coló východní

pobřoží Adriatickúho moro

1

mm

CARRANZAÍILEDA
ROZTRŽKU S VLA-- 1

DOU SPOJ STATO

JrtikiitHuv unoM byl pí-nov- án

vylomeni" k zpd
sobení roztržky

Kl Pus Ti'„ 21 listopadu —

1'rčiié tvrzeni že zubrniiičiií vý-

bor seniilii Spojených Hiátů tná

po ruce Informace toho smyslil že

Ciirruiiovu hida zlovídne hledá '

fa
n

Srbové chystají te mu postavit! na odpor — Od-

díl o 12000 mužích chystá se postavit! na

odpor italskému vpádu

o ni
roztržku se Spojenými Stály ve

spojení s únosem a následujícím
ničením Williuiiia O leiikinse

kiiimuliirníliii aientii v

Piicbla Mexiko a součiiMiié že lín-ill-
ii

vydali výnos o sestál učni nic- -

„o 0: (i
!

' do liiilnl liiidnvy kde oěikó

VÚii bl liilillirňlelil Míliu 'An

niiiiio mluvil h iiilinmileiii po pul

lioiliny uiieež mlminil iieeluil í

do fíímii teleifriiiu v kterém

0
jářských (najel ků přišlu od cldui

podvýboru přijevšíhu sem k vv

i šetření iiieziiiárodiiícli pniiiéríi

onúiuil přlehinl iluNkýcIi dobro

volníkri do ZimImiii ii připojil h
přÍHiiliul nedovolili jediiléiiili itnl

hkéinii vojiiku iiby opustil Hulínu
UlnmnU náčelník lotySské vlády uolézú sc v středu obrázku který zhotoven byl při příležitosti

jelio vstupu iio uifty lUeroii Wniici dyn nueciil vyklidili de (o jednu z prvních lotoiírulií z Lotyšska jež
drmly do tel o zeine

i

Jan G Masaryk
přijel do Ameriky

Dr Kramář má se

stati presidentem

ftcncvu --
I listopadu ~- - Uu

břich- - t iiiMiitio chystá ni' iiiij

IIHilltí celou Dilllllllcií illc sdclellí

llepfsf ltl'l'lll'llllll I lllllllllilll'l

posluli iln liclehrinlo zvbisiní 1

niliM'l aby žádala ii eiieriíická

srbské vhíily proti D'Au

llllllMUVlll projckHilll lilllisllivilll- -

ské obyvatelstvo v Zaduní Jnk se

sdčluje zahájilo i'i'viliii Muohn

Jihoslovnnů opustilo inčslo po pří-

chodu IinlTi

Menátky 21 listopadu — Srb-

ská ill vise o 12000 mužích slože-

ná hluviič % vybraných vojáků je
mmihi vi' Hiiiin j po-

břeží t a I umí pohotovu potln vi-

ti mi' mi odpor proti daluiclc )'An-iiuiríov- l

přiblíží II ni' k tomuto

mčslu dle Informací ji'ž získnl

admirál Andrews velitel amerie-kjfc- h

sil v Ailrinlíkii na palubé o

brněného křlníku PittsburKli —

Americký vclílcl má spojení jis-

krovou t lťbrr'it fíf m (!' m pobřežím

Dalmácie Od výpravy J'Aniiiiu-lov- y

do Zaduní piinovid všude

ViiU" 'nví V Y 'M IÍmIhiiiiiIii ruské republiký
(ASliistnl teiejřruni liclnillio l'o

kroku) 1'un lun (I Miisuryk Pruhu fi listopadu Večerní

Tziiání Carrunzov' vlády Spo-jeiiýi-

Státy lin ie onvoláuo dlrt

sdčlcní této nutority nezruší-l- l

CíUTunzn nedávný rozkaz v tuk

zvnnéii) olejářkčm mnnifestř kte-

rý db náhledu americké vlády so

rovná léničř konfiskaci olejových
polí v republice patřících auieríc
kým občanům a jiným cizincům
Protest v tom smyslu poslán byl
Ciirriinznve vlřidč americkým od-

borem slálu Carraiizíiv řozkuz

klerý je vyloženým porušením

práv Ainerlčnnů fl

cizinců v Mexiku vydán byl
ve (divili diplomatického vyjedná-
vání ve spojení s únosem a brzy
po té následujícím zatčením Wíl-liiim- a

C denkíiisc v PiicbJa M"

xiko

Výnos následoval pn prohlášení

syn prcsiileiitu (Vskoslovciiské re

publiky jmeiioviin' sprAveeui ée 11

České Slovo přináší následující zu

jíniavoii zprávu z Kíjeva : V poli

llckých I vojenských kruzích slo

jícícli zu hiiiilíin uch Dcnikinii je

skosioveuskciio vysiuiicctvt ve

WiiiHliintonf'' přijel v ncibMi po

parolodi Adriiitie do dcjsilio pří ví se vážný úmysl využiti dru Kru- -

Evropa vrací se
k plánu alliancí

Londýn 21 listopadu Mvro-p- a

počíná se vraceli k přcdvúlceiié
iiiyHleiice o branných ullluneícli

linutí toto slulo sc luk silným pod

povrchem žc stoupenci Hvuzu ň

iiuvrliiijl aby Hpojcnc Htíty

připiislény byly ďo Hvuzii Iicíío-llleili-
i

tlil jakékoliv obltiezent kte-

ré americký senát muže iiélnili

1'řcilpovídiijíec v porážen smlouvy
v Americe smrtelnou ránu pro Hvu

národů aiiiílíétí státnici olirátíli
své- - myfilciiky k priiktickéuiu nh-n-

voní bývalého systému ulliajťf
bez olilcilu na možnost že Hpojené

Stály budou tnfli zájem v cvrop
ských záležilosleeli Krancouzšl í

a aii((llétl státníci jak bylo zjifilé
no jednali jíž o možností frunko

NliivlAté K jeho uvftřiiil ibmliivil

KRVAVÁ BITKA PO-LICIS-

S DĚLNÍKY

ORGANISOVANÝMI

Tři lidé při této bitce bylí
usmrceni a dva po-

raněni

Moipilu!! Iui„ 21 lislopudii
Tři bélosi byli lisuirceiii u dvíl

v nravideliié bitce v na-

ráží v které iiuilii (lupa iiiužň po-

kusila' sc ubránili zvláátuí policii

aby zalkla černošského dělnické-h- o

vfldcc obvliiciiétyi i podučco
Vání éeriiochři a dva béloehy s

puškami na ramenou kleří k jeho
ochrání pochodovali s ním po hla-

vní ulicí niěsla

IVmreeni byli h K Williums

(iřcdseda rady spojených odboro-

vých or(inisacf v Hojnil usu a iiiu- -

so koiiiiil p Kopeídíf' u řiulil f(t

sl lipeň ěcskosloVeilHkyeli orpninu

máře k iiprave vnitřních pomčrfi
nového Jínsk a Dru Kramářovi

je nabízenu demokratickou hkupb
umí inČHl'anHkých politiků' přeni-dcnlsl-

ruské republiky 1'oiučr
Deiiikina k této kombinací není

ef 1'un Mu su ryk nbydlíl sc v ho

tělu Vuiulerbilt I'řed svým od

jeileiu do Ameriky zustiivil p

Musřiryk v hondtu'' kde sňéust dosud znáni neboť VčfŠliui akfiv- - sekretáře lamsiiijfii že tato zemč
nil se hostiny u příležitosti nii- -

rodního svíitkn
nich polílíkň I vojcvfidcú činných
dnes na l(us nevčří v možnost re
piiblikánské ústavy {uska S ú- -

není s to žádali o včtší oehratui

pro svoje občany než je poskytli-Ván- a

jinými zcinčmí jcjieli vlas!- -
dne UH říjnu pořiduin' spnivcein
tuninílio écskohlovenskélio vyšlu- - časteiisivíiu dra Kramáře ve stát ním občanům Pormňliif i?ádost o

odvolání výše ziiiínčnébo rozkazu
ním politickém život fi budoucího
Hušku počítají ale i kruhy jnonar- -

neciví Hostiny lélo súciistníli se

diplouiiitictí ZiÍMllipol vseeti zemí

ziibruiijc v to i Hpojené Hliíly

antliekélio doroziiiiiéní O félo ví

cl jednáno bylo vzhledem k muž- -
ibyla již do Mexiko Mčsta posla-n- u

dle sdělení této autority IÍŽchlslieky orieiilované Tylo na- -

bídnou dru Kramářovi ubv při před líni mexická vláda byla va
jal ministerské předsednictví ino- - I

i!

nareliístického kabinetu Kandi- -

iiohIi že akce amerického senátu

zniéí nadéjc na exislcnel Hviuu a

přimřje Kvropu aby vrátila se k

ttarému synlému Jak se vyroz-

umívá jednalo sc o této záležitostí

při přílcžítoslí návstévy francouz

rovánu odborem slátu před tímto
krokem Mylo jí naziuičeno Že

vláda Spojených Slálů iieYloviilíilatura Krumucova nu vru i'iitui

jílel garáže 1 V Houcliíllon a T

(Juiiies Všichni ziislřeleni byli y

HoraiiČnl byli S ] ()'
Itourke ICMiif' a jeden mužň

černošskénui vůdci

lak okázalou ochranu a lulcs Lc-blii-

zvláštní policista a druhdy
kapitán anicrieké armády
Saul Dechiisovi předsedovi cer- -

místo jesf dnes v Rusku váeobee- -

uplatnění výnosu o sestál učni ole
né známu Jeho příjezdem do (

jových polí kteréžto opiitření naského zahraničního ministru Pi- -

dčsy zabývají se ruské listy a mč
honu v lAiidýnf

rovná lémčř konfísknei Americ-

kým olejářským zájmftrn dostalošťuiiské kruhy chytají mu slav

Osmnáct lidí zahy-
nulo v jezerní bouři

Sunit Sic Murie Mleli 21

— Osmnilcf (noh Ivoří-ele-

ioiižmIvo piindodi Myrou při-

pojeno bylo jnk se zu to mři k

jezerních bouří zuřících po

poslední dvíi týdny My v ziiehy-ce- n

mocným severozlípiiilníiii vč-Ire-

parník Myron slroskotnl se

míli a píil od Whítc Kísli v sobíi-t-

večer li potopil hť do čtyř si h ň

hloubky Hozboiiřené moře znu-cli- l

střžovnlo prřtee ziichriuíovueí

se návrhu aby tohoto výnosu sí
nostní uvítaní V inéMTiinských li

lech byly otÍHlčny stalí jež vvbí- -Generál Judenič nevšímaly
'

ey ruské obecenstvo k účastí napřijel do Revalu

Stockholm 21 listopadu ~ Oe- -

D'Annunziova vojska

nošské unie a člyřein bílým uiiio-iiÍhImi- u

podařilo sc prclinoui i % ga-

ráže břheui střelby Janies Wíl-Ham- s

bratr iismrceného vfidee

byl zatčen jsa obvliiču z útoku s

úmyslem zabílí V Hoiíaliisa za-

chován byl klid v sobotu a také v

iieilélí nedošlo k žádný)!! výtržno-
stem Zvláštní policisté kleří

jsou členy Hebezách ranné a Lo- -

ucrúl Nikolaj diidcníé irolíliolsc-vick- ý

velitel na severozápadní ru

terronsují Zadar

Mčlehrnd 21 listopadu — ní

oznámení právf vydaná
jakkoliv k iiíin bylo přikročeno o- -

du fronlé přijel do Itcvalii

1'Jslonska se svým átábem

lle sdílení depeše éasopísu Hvern
i lit

pr vít irAiiiiiuiziova vojNkft šíří
hrůzu v Radaru Ti kdož nejsou

kiimžitř Mužstvo uchýlilo se do
yální Mjry udržují fiořádek v mé

mi luurniiiuzíiehruiiiiýcli lodic iivsak nebylo n
opatření páskou v italských bar
vách nesoiícj nupiH! "Halíc nebo

st č

1'olíeislc zahájili pálníní po
v pálek kdy vydal sc na

cesiu sem ale nepodařilo se jím

II
I
H

P

n
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'v

1

!ii
51

Povinná účast v smrt jsou iiisullovňiii a napadá

(o udrželi se nn' vržených jinými

parníky Myvse odtrženy mocný-

mi vlnami lodice zmizely brzy z

dohledu Cchi řada pobřežních lo
ní Jíhoslovaiié nejsou chrúíiéiii a

uherských volbách

klid

Ním 21 listopadu ~- - 1 1 it ImI mi

listům po uplynulí celého týdne
bylo dovoleno uveřejnit l podrob-nosl- i

posledního kozáekého kousku

básníku (lubrícle D'Aiiiiiiiizhi (hn-

ij! svčdck který provázel D'An-niiiiiov-

výpravu do Zadaní sile'

lil je jte básník V čele 1000 mužů

vydul ho na restu Kjcky o půl-noř- i

ine :i listopadu nu Inrpé-dohoř-

Nulle klerý vedl ostatní

loďstvo

Asi v H 'M) hodin v pitek ririo

kily DWiiiiiinío a jelio štáb stáli

iui pulubč Nulle tiby zachytili pr-

vní pohled nu Zadut' přiblížil ne

italský ničitel V pbividlo poznán

byl ničitel Indomite Jeho knpilňn
IliZul se mnfřiiřoiicm ! 'Meho exeel-letie- e

admirál Millo láže se kinu

se ubíráte"
"Já (Jariclc )'Ariniiiiio velí

(e inřstíi fijeky ubírim m- - do iuř-st- n

Ziidini" Ziiélu odpovřif "Do-brň- "

oVído se v zřipélí V

dob' iiítnořtiíei im lndouiile nmii

vill ''ipknní vobijfee slňvil Itdlíí

ti )'Aiinitnziovi Vojřiej iwi uv)(-dobore-
í

odpovídiili voliíníiii sllívy
"UiiIhUÍ-uh- i Xinbirii"

Itylo ioivřno rinloiliie lupkům!
li vbijloinií mi obou lodíidi ii lilu

Milci lift lodí Iniloiníle oiiíilnil

"Admirúl Millo poslu! iiiU vyřídi-

li rnMii h příjme ťbibrieie í A

Ury nu to se rychle
v durii prřivii h' lod

ííiibríelcfii jrAlKiilliiein se blíží

(oblíiholíly se vooy fl lidí po--

se hhroonižířoviitl na nlíefcň

"Víklf( lidi lieinobll véří(i

v(íin oéíoi" pokriliije ve sv'in
líéení olít' vřiek "Ačkoliv ní

koum oebylo (iikio Jnk- - Moiio-vlk-

Miijoie k vře! íidiuíril Mil
lo liíkď ttllí V (lejmenííol neoblí-vi- l

m (oožooil! konfliktu (i při-stí-

í'A(i(iiiiizí K jeho dftstoj
liíkři wivdolo podnít k lilnlol

Hotvdže du vy lidu

ll(il(ie)Ully po(iivu biooíkovil

propukly u velík jd(d Celého

dovil Z(f(íě(ílo se rozrnáeid #eny

vohdy IdrtsífA slovu uvít((id- - Htiiíí

lídplkl( rdolí Sí" nebylo

slyíHf jínllio než vkříky rdon
n iií jínho nebylo (oožoo pří-t- j

řičí mávíiJÍ íiiky klobouky h

ulýmf ftídiid fíbWfvnymí

prp'rky
"Vhno brwiJo k í'Aii(ikii-zíov- l

j lo IftftyjoM wus-!- ! #n"ř

ííiky yHVrfí by iiebríriíll ho

před l(řlk(í(l VSh přijel
xuloiiiobíl ( I)'A(kiii(iío odehnil

jsou nuceni hledali úkryt ve svýchho vypátrali V sobotu Houehll
dí přilrři nyní po lodicích a muž-

stvu MA se Zll to Že
domovech Italští důstojníci infor

Hasílej 21 listopadu fČast "' " 'iiiKc ozorojeni ruční
!itlní rii'iiá'ilí I tnliii4ji (kt ltii(všichni zahynuli

uvítání dru Kramáře neboť tento
politik by rakouskou vládou od

souzen ne tak pro svojí českou u

činnost jako pro své ru-

ské cílční Ifuský národ — píší
listy musí přivítat! dru Kra-

máře okázaleji než jej uvítali de-

chové [io jeho návratu z rakouské
včzníee neboť Kramář jesl vlast-

ni Kun Stejné však jako část
buržoasiiích kruhů snaží se připni
vílí ruský národ pro náladu a ví-

ru v dra Kramáře odmítají socía-lislíek-
é

kruhy každé účastenství
cizích vojáků i politiků ve vnitř-ní-

politickém živolř Hušku

Némecký sném musí
schválíti protokol

1'aříž 21 listopadu — SI Sim-so- u

který povolán byl do Paříže
ve spojení s protokolem jehož

má býlí poskytnuta
záruka provedení podmí-

nek přímčří odejel z Paříže aby
poradil se s berlínskou vládou a

získal schválení národního sbro-laáždč-

ju-- nová opatření

na volbách v 1'hrách jež konali

budou se dm 20 prosince za ú

čelem zvolení nového národního
Přípravy právníků pro

hroiiiříždčiií bude povinná V o- -

ziiámeiií dne voleb se pra ví že o- -
oud ex-kaiser-

Londýn 21 lislopadn 1'tňv- -
soby které voleb sc nesúčuslní

mohou býlí potrestány včzeiiím

níej koruny mají vAcehno (iflpra- -

veno před soud bývalým císa-

řem zahrnuje v lo text a smlouvu Přes osm millionů
obžaloby mi jejíž základe" pontu- -

ven bude před soudní trihiouil dle
negramotných ve

Spojených Státech

Washington I) i' 21 listopa

sdílení laiopísii Daily Kxpřes ~
íídklady n formální zYulotí o vy-

dání bývalého císaři byly zuvíiu''-o- (

formalitami nutnými po výiaA du — Kdyby všichni nerumotid

movali Jiboslovany že I) 'A firmu-cl- o

přijede co nejdříve do Aíbeiii-k- u

jnko osvoboditel Dalmácii a

Černé Hory která úpí pml
harbnrskýřu otroelvím Dle dčlc- -

tlí depeše ze Splílll I)'Alinimzio
má v úmyslu zaiijmoulí celou Ibil-uiae-

ií

aŽ po Narenlu a osvobodit!

Černou Horu Operace tyf o jsou

podporovány velkou částí loriva
a četným vojskem Dalmácie oče-

kává rychlé rozhodnuli bělehrad-
ské vlády proti italským rebelům

Generál Angele

popraven bez soudu

Snu Antonio Te oj ífopf
díl — (Jeuerál Pílípe

kierý ďoideu byl před nčkolika

dny kdy sílo oddíl aiexíekbo fe-

derálního vojska ho obklú-í- l s ma-

lým oddílem Víllovýeb stoupenců
nedaleko Olmlsfo byl popraven
l"'Z jakéhokoliv soudu dli infor-

mací jež zbkal Marlías Onreía

sekrář famho Villy bydlící v

San Antoni) futo zprávu byla
víeolcen5 V občhu y zdejších m'--

ibkých kruzích

ulici mčsta smčrerii k Wíllíamsovč

ífaráží kde jiozdéji ne zabarikádo-val- í

1'olieejiií náčelník na to odpří
sáhl čtyřicet pčt zvlášlníeh polici-

stů kteří vydali se ke garáží se

zalýkaeími rozkazy na všechny tři

hořeji jmenovali' muže SotvaŽe

vstoupilí do branky vedoucí k bii-do-

za bájemi byla na nč palba
fl Leblane při tom byl porančři--Wíllía- m

pokoušel se zastavili
cesiu a byl zastřelen Na

to rozpoutala se bitka s výše jíž
vylíčeným výsledkem

Deníkín prorazil
bolševické linie

StoeVhlni 'U listopad 0
nrráí DuJklři rIítíl profíbflši
veMrt vňíkí o jibwcW trm-t- í

ftziiwmuje í pnddřtlo ran

tirowUl bftUnivHi líaí# wm m

h 'hmbovnn jíhorboilní
'A Mkvj' při Hml rOO0O h

voják bylo pbít ňt
wjébií belsínffoNk depiši ht
píu Mvensk í)jfbld
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