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KRVEPROLITl A VÝTRŽNOSTI

PROVÁZELY OSLAVY PRVNÍHO

MAJE V NEKOUKÁ ZEHlCII

Tři lidé usmrceni a 102 raněni v Parm — Vytrž-noa- ti

ve Španělsku a v Itálii --- Železniční

zřízenci ve Francii stávkuji

VUCI NĚMECKU

President Wilson má v ú

myslu nový trn směr
navrhnout i

ViiJir!'ťo C květnu

Ačkoliv iidmiiiUtračiií úítdiiéi
od íiají bo orili o pověste h o

iiuioiieká vojska biubni r Niinoo-k-

odvolána iiinbo o o takovém

odvoliiní se uvažuje bylo jaiié
iijOoiMi-oiii- t i p'vsidonl Wilson

má v úmyslu luivihnouli siojt'U-oň-

mírnější stanovisko viiči Ně-

mecku

Nedojde li k odvolání nnieric

kých vojsk z německého úzciui

alespoň k zredukování poč

biJiCOiLLpriii

l i Mm
IimIoii int (ijtiíU 1

tylifjlTt OMlIl

iisiiirofii

PiiMí :t kvřtna - Slávka io

liniřnífli jriíonoň v iijimi xná

foiiu'nf drali ku ktiTt' dui" mají
so připojili liornioi a prístavni
nakladaóí mola rn náslodok idnno

oni ilonravv iononi na řtvroi li i

rirí n května - ťn-ihW- t

vf ! Vi'm'1'II Vvdllhé udávají Ztráty

p i výtržnostech na prvního inii

j' na Iři mrtvo 11 H)'2 rum nť z

nichž t iinhíí se v nemocnici:

i 11ill'HVi'lif dvou osob so pothy- -

jo Celkem lo:l osoby byly za

téeny Mezi nimi nalézalo ho ně

kolik cizinců kteří budou 1fpor-lovi- í

ni

Alexander ItlniM radikální sn

eialistioký poslance který pora-

něn byl v sobotu při srážce s po-

licií bude obžalován irn útok tm

policii liii1niu'itátití immtmitn

nevztahuj" so jnk se praví na je

i i' i i i i u a iia! { (iiiinv snisoviiti-l- Maika Twaina v llart- -

tu amerických vojáku na iniuo
ckó půdě může být i navrženo t-

ily došlo k spolupráci s německou

vládou v různých záležitostech na

místě vojenských opatření pro

vymáhání mírových podmínek —

prii volkýoli linií a to na Výoliml

ní Sovorní OrloaiiHkó n PaííA

yon Střodooniní moíi' Doóas

in Inko doprava na sliítní 'olozni

ni vodonoí z Pařío do lín vit by-

la zastiivona Yvpm lit' Trosipior
ministr voícjnýoli prin--

í prohlá-

sil h stávka jo úplným fiiiskom

IIIIIMIIM II illli-oi- l
iiiiji-íii-

r -
i

ford Conn má bvti zbourán 'IV mřlo za následek vyvstalo hnutí klon' vytklo si za nkol sohrati do-state- k

ponřz k vvknuponí toliíto nbvdlí Majitel tohoto obydlí který zakoupil majetek za tí00
před nřkolika mřsíei oznámil žo jo ochoten prodali dňm lento za :MH(MM) To je zrojinř přemritoiiá

onu a nyní so řiní pokusv bv obydlí loto získáno bylo za oonu rozumnřjší Parkovní komise byla po-

žádána aby majotok tento vyVlaslniln pro státní park cím? by se předešlo zaplaceni tak vyšine

Předpokladu tomuto dodava so

věrohodnosti faktem žo získány
ivlv spolehlivé zprávy o zoufa

lých poměrech v Německu které
ecny —

budou brzy uveřejněnySlnžha nu víoeh liniíoh hyla vřo- -

ar t i tli í i It Adniinist ruční úředníi i shodujírn ohmorna ranzi zainosi na- -

so v náhledu ze ve vymanani míno hvlo avi TiO iir it řolonió- -

nícli yanířstnanofi h výjimkou
f-

- rových podmínek jedná so o výběr
mezi zásadou útočnosli n přísun

Známý čeaký silák

J Soukup zemřel

Praha :11 března — (Poštovní

zpráva) Po dlouhé o těžké eho

robě zemřel vo všeobecné lionnie- -

DELNICTVO PŘI-POJIL-
O

SE K ME-XICK-
É

REVOLUCI

Přes 6500 ozbrojených
dělníků přešlo k

zaii'0 linie ktoiň zrušila vSoolmy

vlakv vypravtivnnó z kapitolu sti a zásadou spolupráce Amen- -

ká vláda zřejmé dala by před

ho případ neboť líliiiuMiv iin jo

prostým zločinem Poslance Itlanc

lyl jedním z delojíátfi mi meziná-

rodní socialistické konferenci ve

Sv enrskii yn války nu které brn

li hníst také Němci

Miuiti-viilť- o I 'ruštiny U vrt

na - 1 lrM'ř nosí ní policie vypá-ti- l

t několik run v sobotu na

syndiknlislii oslavujících

první máj n poranila tři osoby

Šedesát f
"
t osob z jim' skupiny

kViMliknlistit hvlo zatčeno poltě- -

Vláda jo rozhodnutu hojovnti nost zásadě spolupráce vycházejíc

Sovětské Rusko a

Československo

Washington ) H května—

Kabelourum eOskoslov lnformač

ní 'Kanceláře z Pruhy sděluje: —

Došla odpověď ričorinovii dalo-ván- á

v Moskvě '22 dubna Po

zdrav ujo radostně náš radiotelo

ze dne 10 dubnu Sovětské

Huško chce neodkladně vyjedná-

vat uby byly navázány morální

styky ježto nepřátelství ruských

československých vojsk skončeno

Hioririoky proli řolozuiřní slávce z předpokladu žo jakákoliv přís
nieí u věku '1 roků Josef Soukup

poražeé z pražských jatek v

devadesátýeh populární silák
illo uanaóoiií jninistra voíojnyrli ná opatření za přítomno nálady

německého lidu mohla by vést i ku
iražský Soukup měl v mladist

Annu Pricla Sonora ' května
Oeiriiiiisované dřliiotvo v cc

rozšíření bolševismu a nrwirchis

mu v Německu místo obnovení po- -
vích lotech sílu přímo užasnou

Jako ÍTrnleký pomoeuíU íiiél řh
lém 'Mexiku připojilo m k révo- - měrň normálních za kterých jedi

viní" konali 'oslavu prvnílin mňje ležitost od chlapských let tuziti liieionářuin dlo intormace jež zí
své lelo Ale řemeslo mu k vy- -

ně Německo budu s to dostali zá-

vazkům Hvýmskána bvla ze spolehlivých vojen
) úředního povolení Heliem

vvlržnoslí sviidikalistc vystřelili
Není důvodu odkládali vyjedná

vikll liesliiěilo Soukup tělo dřel i i
sk ven pramenu Vzhledem k tomu nebylo byvání do uveřejnění dokumentu-- -

na v fis? pouliční dráhy n poranili Přes (ir(M) ozbrojených dělníkůzdvihni těžká břemena n stal so

záliv v mladých lotech pověstným

praoí Io Trooipiora u prcmiora
Milloranda Promior Millorand

prohlásil ýc vláda jo rozhodnuta

zn každou ornu ndrJíňvnfi ptiródrk
a chránili zainřtnaun' ktoíí zů-

stanou v práci

Za úiVlom zajlitřiií dopravy
vláda chystá rokvisioi všoch ná

kladních anloniohilfi ň jiných dít

právních prost fvdku v nřktorých

(ddastoch Poslucluici techniky n

dobrovolní''! ktoíí soriranisovňni

byli za slávky v únoru ujali so

na mnohých liniích inísl stávkují

cích dřlníkú

Ruská vláda si přeje ahy již nyní
i t ljednu žonu

ftíiu II kvčlna Hocialislic- -
její komise mohla se mienrim uo

a obávaným soupeřem vSoch svě
se připojilo k revolučnímu hnuti

a očekává se žo ve dvou následu-

jících měsících počet touto stoup

žádným překvapením kdyby pre-

sident Wilson postavil so v čelo

šimli za účelem změny zásady vů-

či Německu Mylo naznačeno žo

o odvolání amerického vojska z

Československa ZKouniai suuaei
tových ehatnpioiui Po stránce při

prňvoil na prvního máji1 v Pul- -

ký ruských občanů hospodářské a ji-

né otázky Rusko je připraveno
rozené síly zachoval si hoiikup

ji v Istrii pokusil ho projiti lili- -

M I ' ! iťiniút Při vystupování 'vo vo
Německa dosud so neuvažuje ale

poskytnout i stojnou možnost i

íejiiosli na závodech v divadlo
současně bylo sděleno žo je no- -

Cl'1111 ZllIUiriKIMOVIMiyilll VOiinii
došlo k tulii' Nn'ii'1' imzi (Icinoii-Kinmt-

a voiskom Vojsko vy
vadlo Varieté kdo se utkaval se

nivslitelno aby americká vojsku
školenými světovými mistry Kou

šli" lilii na davy 1'nln a poranilo

naší komisi Činí formální nabíd-

ku zřídit úplně normální styky
mezi oběma republikami Denník

"Československá Republika" po-

znamenává: Přátelská odpověď

po delší dobu konala v Německu
knu neznal kompromisu lako- -

lužbu policaitů a serilň luke
vých případech uplatňoval sílu tě- -

padá na váhu značné vydání kte
a svého a s eleiřiinel vítězil iimlzomstvové vlády které byly před-

loženy snoleiieckó konlVrenei O- - io potěšitelným znamením konso- - ré h udržováním amerických vo

ne na 1 "()()() ' hlavního vojen-

ského stanu zdejšího bylo ozná-

menu že podrbhné zprávy o děl-

nickém hnutí revolučním budou

vydány co nejdříve
Hevolucní vůdci naznačili žo

rozhodnutí mexického dělnici va

připojili se k hnutí proti Carriui-zov- i

nebylo součástkou demon-

straci o prvním máji nýbrž jed-

ná se o hnutí značného významu

Dělnici vo připojilo se k revoluci

proti vládě (1arrimzově z toho dů-

vodu poněvadž chce získali vět-

ší práva pro lid

Hvlo oznámeno že irenerál Au- -

nepřemožitelnými do té doby mi

jáků v Německu je spojenoliduco světových poměrů Nota bu
ěekává se vSenbocně že zástupci
luska jiíistoufií nu japonsko po- - de předmětem ústavního jednaní

Možno očekávat styk s Ruskem

stry Pyl J'""'VV pofiiťtl na

Soukupa muže nevysoké postavy

ide vypracovaného svalstva když Podezřelý z vraždyžndavky biul' z přcsvřdéení že jo

to jediný prostředek jak předáci který bude navázán vysláním ko
ve Vurioté zvedl celý orchestr t s na farmě dopaden

urtle liiike N D„ X května

mise --~ "Právo ludu nalcha

formální návrh Cičerinův zodpoliauem a kapelníkem Prnxcni~--zeinstva mohou podržet i vliulu

bolševiekýiu imissáiii obyva-

telstva nebo proto žo putují sa
livadlo poličském přímo so otiii- -

vědět! nejrychleji udáním místa

n hule tiředmřtu jednání a osobsnlo u Soukup vfl své jiroslotě za — Ozbrojené čety v automobilech

zatkly po delší honbě jistého Davemi rí přejí aby Japonci zdo za- -

(Ho Klores velitel první divise re
- i— i

oprávněných jednattyto projevy vděčně se ukliinei

Silák Soukup slavil své triumfyiktalt jnko jejich ochránci proti

Pět lidí usmrceno
'

a 80 poraněno při
tornádu v Oklahome

MuhWt Clklo 3 kvétna ~

Pi' osob pokud jo známo bylo

H nojinřiió iiHindesát o

pří tornádu kterř kk1íIi-b- i

oblast Niívorně od mřsta Cheb

hcii v Hobotu večer Pouře dle

zprňv 7 (Vlsea došlých povsta-

la lisí jednu míli nit "ver od to-bot-

města a hnala se suiérem

a severním Většina usmr

ccnýcli a raněných nachází so na

ťnniiáeli Celá řada l'ariiiářských

obydlí byla úplně zuiěcua linii

zfráva sděluje že tornádo posti-

hlo tikě hustil Oklii několik míl

nu východ oďCholMou a asi dva-ni'ii'- t

mil scvcrozániidněod ('ho

lolsevikfirn Massy lidu jsou sice v cizině a hlavně vo Spojených

voluční arniády dorazil do lai

Cruz Sinalou na svém pochodu k

přístavnímu městu Muziitlauu

t

Neistarší obyvatelro zamítnutí japonských poža- -

Ul' ll bl„ lul íliliři 7111111) I O

lavkfi ale jsou domnl hezinoeuy f(Vv'l „nuiňi h vrátí se i n I ra- -

Nebrasky zemřelI in "lij n
Místní ěiiMoiusv prohliiMiin ze kdy- -

iv k svému řemeslu při comz se

v ianonskýřu požiulavkrun bylo
První máj minul

v celé zemitrval až do minulého podzimku

lliinsona na kterého padá pode-zře- ní

že spáchal osineronásobnou

vraždu na farmě Jakuba Wolfa

kde zabil oba manžele Wolfovy

jejich pět dcer a konečně hochu

který v domácnosti vypomáhal

lucku llofcrn lil roku starého--Hanso- u

houževnatě zapírá a tvr-

dí že v době vraždy v míslě lom

nebo v okolí nebyl Přiznává se

že byl již několikráte pro různé

(Iriiud Island Neb II květnaklidně
TlmnniM Moďis 1'J( rokii sta- -kdv poéal vážně churaveti až nyvyhověno znamenala Iry to ze v

celé IVimorskě rubernii nesměl ní iloti-iě- l Zesnulí' silák byl inu- -

r zemřel v sobotu ráno v oby
května(: :iWushiiiKton D

žení z lidy a jménu jeho bude po- -

dlí Charles Mitteiia rcnčiiře osniy hýli jediný ruský voják bez

lovoíenl Iiinonska liný návrh v celé zemi
vždy vzpomínáno ve vývoji těžké

terrorisiiieiii
- První máj minul

klidně a obavy před
radikálů vyslovené

který jest poněkud přijatelnější Tké nthlctiky
mil severovýchodně od Ansley

Neb Morris narodil se v Merren

Sever ní Wales dno 1p ledna rokugenerálnímvětíině Kusu jest uěiniti z la- -

zločiny zavřou První podezření
Tři lidé usmrceni iiávliidníui Palmerem ukázaly selivosloku mezinárodní fiílhtav

lčini Oldu Všechny tolefoimí a vzbuzeno bylo proti ticinii když

jej jistý farmář pozoroval jak sobezpředmětnými Úředníci odbood ochranou spojeiiefí Takový
teloírrafní dráhy byly strhány h z

17!M Muž tento byl starým mlá-

dencem a po 100 roků byl příštip-káře-

Do této země so přistěho-

val v roce 1H7I usadiv se nejdří

ru spravedlnosti oznámili že kukrok mohl by s rovněž ukázali kradl po poli opatrně se na vse- -
(„Ih důvodu níimýcii zprňv dopo

při májových demon-

stracích v Paříži
Paříž : května — Dělnické

ilinviii řešením nro budoucí kou- - žádnému úkladu o život úředníku
eliny strany rozhlížeje Puk při

íroln' nud rinskoii Východní dra nedimlo Trvají však nu tom žesud není Cestující na vlaku kle

rý projížděl postiženou krajinou
oznamíli že z dálky viděli řúděnl

ve v Strealor III odkudž v roce šel na jednu farmu vyžádal si tam

oběd u byl! právě v ncjlcpším jíúklady so chystaly u ze zmařenyhon kterážto výnosná linie jm (lemoiiKlraefi nu prvního májo by-

ly provázeny menšími výtržnost
1 M7( přestěhoval se do (Mister o- -

dyly toliko včasnou výsi ranoulneš hluviiíiii prcdfiiěteiii Nporu na
tidírn nu řiinnácb MiiožhIví rit křesu dlo když slyšel zarachotil nulo-moh- li

Praštil lžící a dul se navýchodě V posledních několiku mi a nepořádky při l#crveli til

bvlv usmrceny mezí niminěnHi dopraveno bylo 'do ('Ind- -

dnech kolllií ZlilávV o nově llfld- - Požár zničil caři útěk k horám Když byl pronásleUK II kdfl nroziitífriní iiemoeinef
jednu ženu u mnoho pomněno —

Francie zakázala
lvlL zřízena Z hotelu V&eoboeiiř dován u jeden z pronásledovatecházjíeí změně vlády Plukovník

Vertiřo bývalý Kolěakfiv velitel hradský archiv
Cnřihmd '( května Cennéhc ml zn to že koncěiiA zprávy

Nedošlo vňak k prohlášeni
vsena-rodn- í

generální stávky generální
lů postavil se mu do cesty zvolal

na něJioi "Nabijí tě nepustíš live vliu ivoslodě pevnosti chyslá přívoz automobilů

Paříž :i května - XiVUom pří
urchivy u velké množství papírovykazovali budou poěet usmrce

II Ml něiich honěvadž domu I M !# toi itimtjf 2mi i li tlse prý vtrhnout I do města v ěele federace práce jak bylo očekáva-

ná Federace vydala prohlášení o Mino

'UM) bývalých vojáku Kenerain
našly se krvuvé skvrny

vých peněz zničeno hylo záhad

ným požárem klerý vypukl v ú- -íónoiii miilá ěásl postíŽeiiělm dis- -

"'epici' I

Kuppfla u Oonikiiui u zmocnili si lfiOO slovech v kterém přimlou-

vala ho za znárodnění podnikfi vi- -

vozu automobilů vážícíen více než

riiOO liber jenž vydán byl fran-

couzskou vládou ve středu značně
trik In prohlodána bvla pomocný řadovnáeh zahraničního ministerISlVladívoslokii eho akce zAvi Stockholm M května — Švéd

výpťiiviiiniNil řelnost sbnižíeleh HVsak liezmi- -

prý hlavně no výh'dku přítomně
stvu Hasiči shledali ze' dveře k

té části budovy kde požár vy- -
ská korunní princeznu Uustavu

postihl iimerleké továrny automo
nílu no o tirodlouženf stávky Vý

ho vyjednuvíiibBudoucnost východní bilově jež ve Krniieli uiiijl svojekonná vvbor že ezniénleh zřízen- -

pukl jsou pevní uzavřeny Htro-lov- í

dvou tureckých dělových lo
-

odbočkv' Nu základ tohoto výcd oznámil U W procent ěienn seSibiře je nejistou 0gm ijjj bude po--

Adolfu která před svým sňiitkem

bylu princeznou Markétou z ('on

lúiiifthtu zemřela v sobolu odpo-ledn- e

Korunní princeznu bylu

dcerou vévody Arlhuru z Con- -

nosu jenom třžkě iíňkluduí huIo- -

dic bylo poškozeno a několik lo'Ki V 1 podílelo iiflutHViiř kterou ii oyu

nndínřiii nožflduvřk o znánslné- - mobily bude lze do Fmneift připraveno v new i oru dí vezoucích vojmiskě nováčky k

hni iskéiiin břehu moře Muřmur vážetí Mínintr obchodu lsaucsVJfldívmtok "A kvítnu — st

Hthih ri několik přb

Atfoh b't dle názoru pozorovutelft

ní železnic Zprávy t úředních

piwnenft nujiroti tomu nuznucíly
New Voik 3 kvílnu — Nu

Hfktríek Židlí v Híncr flíuiř víza- - ského uvázlo nu iiiSIčluě Toliko

70ÍH) ze 13000 tureckých dňstoj
tiíků dlících v fiiříbrudft posle

nauiirhtu a provdulu se zu Švédské-

ho korunního přines dne 15 řerv
nu roku 1ÍHW Vedle uvého mim-žel- u

zu nechává tu ttyry ytáy ti

deeruíiku

ní tuk býtí popruvrno veěcr dn

2Í květnu Mm lidí Někteří x od- -

prohlásil že frncouzská vládu a

nu myslí při vydání tohoto

zákazu m li i luk ochrunu domácího

průmyslu jako zlepšeni fínunění

silunee

db vlád vnl i rcjvřiAi mi

l'V UM poliodoiií kll bud uěl

dopravu na imtycii iinnen ny

u normulnl n h vělAínu dfiležitěj

iíeh vliikfi bylu vypru venu jaki

obvykle
ututnrí'i nožádalí o odložení no chlo rozkazu válečného minister

štva u přihlásilo se do služby
'iVio v říílíeh několiki dnech vt

soniýeli požadavcích Japonsku Jpnivy i povodni nových woinin


