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v americké nrniiídé a kdy blo

tvtdícíeh re v Petrohrad ii Mo

ské V roce Pl!l eb In télllíl'

řádných zločinu Jelliře uválíme

pučet osob nistf eleliých IUI loz

kay tobolu jednoho tribunálu u
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se na odpor proti umní altytu iitypeiiý v jezeře Ženevském 1'ieil nedií nem dolnovalíi se

lilie vdova lni velmi dobfe Kliá Na oliiákii našem simlínjetne novC lp ninioiové lodice rlnnloanebo ?utřrlefiý vlněni rukou v

nalézaly se v činnosti v stejní' o

blnsli a řiiičný počet jiných
o celém Rusku jevíme

sklon pohlíželi nu carský režim

kliovívnvíji Pii porovnání s

režimem bl to leim
sknleéiií benevolentní

řňev5 soriranisováii byl rusky iném ívýeArském lékaři nevím li o umě ve Kniueii jež ji i In uniritl 71 n pni míle tw liodinu V ty
tyto historické památky byly re

zemí vyvezeny Jenom okolnost

že Nímecko potřebovalo nutní

potravin vedla k uzavření kom

eldieti jidV lodice tlilo docililll svéovéiu rekordu
výbor klerý pomalu! m krůpi liékom kďi zakoupili by clili

péknv kožešinový kabát délil i t i i i f k i ' i i i : i i i :!núm nalczn)icím se v kiiiiiiiii

postavení ale lích obrací se n
i os ava iiení z nu eesin miy n i mdiusmii eiinv hkshiui si-
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junmne ze istv b valy viijeiisky tul ' '

I se um tioda ilo získali průvodní ť im i slejue pravomoci neli
ili Iriiee německého vyslaiiecl ví ' '

lentn výbor lakové množst v( h
odiiovédiivini vSeruské komisi TRUN V DRA2REislinv Svvcarsiii ovsem hv si

e zpráva této nrtfilliisiice vztahuje sejich rádo zbavilo ale nemřiži

n tudíž jenom na dví místu 'ernniií vypovídéll kdylí je vítal
KPS NxPVTKl' klerý sloužil

císařský trůn v Nímce-

promisu na jehož základ dovoz

těchto vící byl dovolen Povclscti

slíbil že za peníze jež v Americe

utrží za tyto starožitnosti nakou-

peny budou potraviny a poslány

zpít do Německa aby tam znovu

byly prodány Nímecké úřady
však v budoucnosti nedovolí aby

nijaký majetek bývalé císařské

rodin v anebo jakákoliv památku

rád by jej odprodal aby získal
dostatek pein" k návratu do Ne

ineeka: Mladý tento muž dle sdé-lell- l

vdoVV pokoušel sc získali Ve

švýcarsku nějaké zamést ná ní

bez jakéhokoliv výsledku
Iúma tato éasto dala mladéniu

ku dokud jeho ma jitel ucprchl do

ve svých hranicích v dobé kdy

míli dostatek peníz Je to pru

Švýcarsko problém do jehož ře

srní se nikomu nechce

muži najíst i poněvadž iiemél pc

Holandska v listopadu roku 1017

přivezen byl v minulých dnech do

New Víiiku a prodán bude ve ve

řejné dražit Trůn tento spolu s

ostatním osobním majetkem Vi-

léma llohcnzollerna a jeho (mní

O RUD£ HRŮZO- -
podobného druhu byly ze zem

vyvezeny

hrad a Moskvu

Dle této zprávy ne míní ne'
(í1m" osob bylo popraveno na roz-

kazy této komise v 1'oee 1!MH n

:{'í osob v roce 1!)lí) lak že do

hromady 0011 osob bylo poprave-
no ve dvou letech jenom ve dvou

ruských místech Avšak ííslice ty-

to nepovídají plnou pravdu u zíV

stávají pod celkovou - číslicí sku

tcíiiýeh poprav jichž počet nclz"

ani odliadiioiiti

Musíme si iivídoiniti že zpráva
vseruské mimořádné komise neza- -

VLÁDĚ V RUSKU
nez na zakoupení jídla a 1 rp--

l

hladem A prcce za války tento

mladý muž míl znaéný vliv u Švý
stal se zástavou za nezaplacené ncarské m treiierfi in ho hlaiiu -

'PAK MNOHO vzájemní si od-- 1

noťiiiíeích historií bvlo uve- -Mlljilcl jednoho z nejvétAÍeh
holelři mné sdélil že má nékolik
tisíc ťmiikú pohledávek u pudlýcli

- -
i

řejníno ohlední rudé hrfizovlády
v Hušku že znaéný zájem jeví se

o 'důležitou zprávu všeruské mihodnostářů různé kategorie z

nichž viichni nebyli Umy Naléza mořádné komise uveřejnéuou ja 1'iiuje v solíc znaciiy počet lecli

íty bývalých císařských manžetu
Trůn tento a šedesát čtyři jiné

památky na pruskou slávu vypá

trány byly v zastavárnách veteš

nických obchodech a řemeslni

ckých obydlích v Hcrlíní Valde-iinircn- i

Pnvelseiiem který níkolil
inísíeů po uzavření přímící strávil
v Pérlíní aby po takových pamáť
kách pátral Autentičnost každého
kusu je zaručena Kduardcin 1 tun

ko úřední dokument sovílskoulo se mezi nimi mnoho Némeú lín

kiisaufi Duří i Kiiiniiiin N'a do
kteří odsouzeni byli k snirti revo-

lučními tribunály které jsou zod

povíilnv za tak miiolio rozsudku

ZNÁMKY VÁLKY
VE FRANCII MIZI

strašlivé svítové
ZNxMKV

přinesla tolik utrpe-

ní různým národům pozvolna mi-

zí i ve Kruneie jak vše

chno tomu nasvědčuje chce zcela

zapomenout! nu hrozné chvíle nn-pjc- tí

a obílí Modrá uniformu

l'raiicouzského vojáka témíř úpín
zmizela z vétší části 1'YuiícÍc a

byla opčtné občanským
oblekem Tak pozvolný byl pře- -

lil (II ! lifrt lilii IIA- -

vládou v únoru tohoto roku píše

známý předák amerických sociali

smrti zahrnuje v to některé nejsn Milní Npariro v časopise iiuic- -

lu próé poskytl jím takový ú

vér odpovédél že vsielmi očeká-

vali zlepšení pomíň! pro krbe V

mnohých případech ocitli se lidé
V nesnázích následkem poklesu
valuty jejich zemí 1'vádél mi za

zbísilejáí jako byl ku příkladu
případ admirála Šťastného V této

sem předním znalcem starožitno
stí v Hcrlínízpráv nejsou také zahrnuty éclné

penilent který vyeliází v New

Vniku ' této zprávy je bílední

patrno že bolševický režim uchyl
lakovou ohleduplnou a vlídnou

vící jak by nám rádi jeho obrán

jeho fondy nikterak nedostačují
Vedle toho jako všechny orani
mifi Kusy řízené je i tato rudani

Mici' řízena mizerní

Nikdo liy mohl namlt linuti r

'tito rnAl f šlechtici jsou vinni mi

mi svým smutným postavením

poněvadž si' nesnaží opatřili si

nějakou pníc! Pravdou je vak
že mnozí nich Jsou liotovi konati

práci jakoukoli ale n ri f tu niko

ho kilo by jevil ochotu je zamést

tinti Před několika dny rusky1

diplomat který ustával místi

správce vyslanectví požádal ní
kolik obchodních dnmfl o zamést

míní Jako klcrk avšak bez jaké
hoknliv Úspěchu Nepochybné
4iUt vnf příčinou jeho nezdaru v

hledání práce liyla okolnost žr

byl kdysi diplomatem
Vn Švýcarsku nalézá e nyní

značné množství liývalýcli diplo

matň ktf í zastávali důležitá lid

stn v cvropNkýfli knpitoli'i'li n v

WasliiriKlonii Jfdnolio t nich vi

dAl jsem v hotidti Hwísm kdo )y
dl'l r iijlíM-inčjsí- pokoji t jAt
len řiťhyl h t platili Mim Mylo zi

tento liokoj plufťiio jfho píďlcin
v lirtndýn1 Jfho odřv jen? zrcjun"

zhotovfii byl iifjlcpňím módním

yňvodHii v houdýnř liyl ofiumílý

Iclio prádlo bylo potrhaní' 11 obu"

pííslipkovniiA
f'asto potkítl junu tohoto muž1

tul ulicích Ženevy a vyhlížel vždy

velmi hladový A přece jeňlé pícd
tfemi rrky vídřl jsem jej i

hkvřlé iiuiformř h kidďilcem po

kryfým rftnými řády Již Mul-obeertisl- vo

poliřkild krčilo liosciil

kdy? kolem ne ubíral Ivářc ne

vzncftrriř ale tehdy zastupoval

jpstř carn víeeh HiihCi —

MlaM ruská princeznu před ni1

kolika dny povoláno byla 1c nou

díl irifljifelem hotelu pouřviidž ji'

obéti vojenského tribunálu klerý
Zdá se liýti liepiifliopitclno ž

nařídil také značný počet poprav
Prohlídka souhrnu této zprávy

tylo památky dostaly sc do tuko
příklad případ vdovy po rtikous
kém státníku jenž byl dobře
znám ve svých dnech Její pří

ci namluvili
vých míst nle dá se to snadno

t li i ii i riiuij iiw iiii ii i uiwii

liýeh inísíců dcmobllisiice že té-m- iř

ušel pozorností Avšak letos

na jiiřc obnovení práce v polích

Snad ani nepřekvapuje že v

početné sbírce (milovických vý- -jem byl fttXH) korun iiiísíéní což vysvítlili zmatkem klerý zavládl
v Perlín v první revoluci k nížV píedváleéné relaci bylo 1(MK) n oh A proklamací a jiných

doku-mctitd-
i

kterými zemí tato byla za
došlo po útíku Vilémov do HoV noriliální ibibé byla s to se ukázalo že většina mužského oby--

již získali jsme ze spolehlivých

pramenů umožůujc nám kntcori
uky popřít i proliláSení tak často

cíuíná že velká vítsina rozsudků

smrt i učiuíných touto mimořád

nou komisí byla pro zločiny proti
životu a majetku a že zřídka do

svými třemi dítkami služkou u vatclstva vrátila se opítnC na svolandska (flsařská domácnost v

Merlínf platila účty u svých do ji I' numu Tni 'i m'imniii'iili' tii včt(riivernaulkou bydleli v hotelu a
plaveni! nebylo možno nalezli žá-

dného popisu o 'írezvyíajcc"
za kterýmžto prapodivným jmé

i II I liiT t (" i in'i1 -

ších místech byly svřdectvíin želavatelů vždy po určité dob aplatili správní svoje ficly Nyní
vSak za ()()() rakouských korun když náhle přestala existovali

šlo k popravám pro protirevolu- -nem skrývá se vscnmká mimořád
živnostníci se obávali že o svojeje možno obdrželi toliko l'J" švý

vítsina mladých mužů z vojenské

povinnosti byla propuštěnu

Amerických stejnokrojů je do
íní propagandu Máme jiné nevyná komise fvcÍTjnénl zprávy o

vratitelné důkazy ze tato prohlátéto orKíiiiisacvi a její činnosti by
peníze přijdou Z té příčiny opa
třeni výpisy z účtů a zabavovnei-m- i

rozkazy vnikli do fÍMiřskíh"

carských frankíi cíli asi L'5 dolla-rf- i

Dáma lilo z hriibécího rodu

opustila se svými dítkami bolel
šení jsou naprosto nepravdivá po sud možno spatřili mnoho na uli-

cích pařížských Pylo sice psáno
lolšcvtkíím mnoho nepomohlo
Hned po uchvácení vládních o kud lokálních a oblastních "crez- -

když její dluh dostoupil výše ně o tom že poslední americká "khatíží bolševiky zřízena byla v úřa
hradu a rabovali tu stejné bezo

hledu jako jejich bratranci v růzvyéajek" se týče Přítomná zprá-

va pak dokazuje nad všechnu po ki" uniformit! zmizela z Pařížedovnách 'carské lajné policie piv-
-

ných zámcích severní Francie tile pravda lomu neodpovídá -

kolika tisíc minku a bydlí nyní
ve dvou míst nostccli ve čtvrti
chudých v ženeví neboř muže

ní crezvycajka Složení teto ko chybnost že nebyla pravdou po-

kud Petrohradu a Moskvy ke tý- - Císařské postele zabaveny bylymise uchylo nikdy oznámeno ale
lili 'lili lllllllll 'II liitl(if'ť tlíi pro nezaplacení účtů zu uzené zbo

šina amerických důstojníků a vo-

jáků přidílciin je k náhradové a

jiným komisím a znaéný počet za-- -
je dohře známo že mnozí zřízenci

kterých svých přátel Mývaía kdy- - Ží Tři úplné soubory nábytku zaV celkového počtu odsouzenýchstaré carské tajné policie do ní
si Jednou z nejmódněji m míst nán je zvlášté v úřadovnř pruírn'c k smrti a popravených Ml bylovstoupili Tomuto tílesu dostalo hriiuje v to jeden soubor zhoto-

vený liro císařovnu AlžbíJu mandam n míla velké množství dru- - registraci hrobů amerických vo- -
se tak mimořádné moci jaké před uznáno vinnými za všeobecných

zločinů zahrnuje v to násilnosti Želku Pcílřicha Viléma Čtvrtého jákň AI noho důstojníků a vojákůhoknníři klenidři dralioeennýeli tím nedostalo se žádnému soud-

nímu tribunálu Komise tato míla
iníciálkami vetkanými do pokožešin o všechno dávno bylo(ht doKtoiipil výíe lOíK) rrari

a rieliybt n to jej zaplatili — iirodáno Jírabínkii lato nosí nynfku 'Otec vítězství"naprosto neohmezcnoii moc k za krývek vycpávek byly odneseny
malým obchodníkem opatřeným

okkupaéní armády přijíždí do Pa-

říže z Koblcnze za různými povin- -

nostmi anebo na do volenou a také
celá řada pracovníků Červeného

obleky které jsou jí daroványPřed soudem princezna xdřlíla že lícní jež se vztahovala na veskc
zabavovacírn rozsudkem Obchod- -přátelí ré obyvatelstvo vyjínřaje toliko

Jistý klenotník v Ženev? vypra nik tento opatřoval různé potřeby
pro císařskou kuchyni ve dnech

členy sovčtské vlády Komise tato

mohla stanovití takový trest jaký
voval Že jedna Ze zchudlých priu

kříže dosud nosí americký stejno-

kroj -
Anglických stejnokrojů není

možno spatřili v Paříži nyní pří- -

i Vííii l„l „! I'!

její slávy

její příjem klerý byl nékolik linie

řrankfi mřhíénř byl zastaven ná

sledkem bolícviekí revolucí v

lUisku rříznala w že nemá z (

ho by žila h h nedostalo w jí mí

Ma h ní jako xlužky v hotelu vble

dem k tomu Že je princeznou

Aíajitcl hotelu prohlásil že iicmň

za vhodné uznala zahrnujíc v to

bičování týrání a trest hrdelní

"czen prodala mu neobyčejné
krásný diamantový prsten To by-

lo asi o II hodiiií dopolední a
Firmy a jednotlivci kteří po-

važovali před tím za zvláštní příMohla nařídit! hromadné zatčení
fcí-- 'Aodpoledne prsten vystaven byl ve

a hromadnou popravil

lis miiooo fii nimi i nivrn iiiim-h-

ne anuliekého důslojníka a vojá-

ka a ješt řidčeji uvidí uniformu

italskou srbskou anebo rumun
výkladním okné Neznáma ilama

zeň bylo-l- i jim dovoleno ab"
sloužili císaři ztratili přes noc

smysl pro vděčnost a spíchalí '
("Suimsl její 'nebyla obmezena

přišla n zaplatila za krásný prstenii zamMtiiMti jako sinku niieb fMl' V t éimŽi

požadovanou cenu Následujícího skou Avšak Hriictfalei Murokán- -
uejblížšímu soudci aby získali si

na jednání ke skutečnými zločiny

jež byly porušením nríítýcli zá-

koníku nýbrž komise tato mohla

trestali dle svélíbosli a Jakým

lne dost a viti se princezna do b

'horlu a Kilélíla klenotníkovi že

ci Indové a členové čínských dl
nických sborů jichž za války by- -

zabavovací rozsudek tak alty mo-

hli níco uchvátit! ze zbývajících
svršků císařské rodiny A ťal:prsten kteří' odprodala vídíla

koliv způsobem jakékoliv chování
předcházejícího večera pří veícfí

lo v l ni ii mtioiio a učinil z ni

jedno z nejvíce kosmopolitních
i'ui nu si-či- oeísoii iíž k snu líc

vítsina toho co mohlo býti od- -

lidí jež se rozhodla oznaíiti za
stíhováno padla do moci tíchlov hotelu na ruce ženy válečního

zbohatlíka Hýla hluboce dojata

WW
bfeiHfjg

profírevoluínf Nebyla nííím vá
ní Všichni jíž opustili Francii

i i i y i
vířítclň ťřady byly bezhlavé v

pokojskou )Oiifvai] mi vzneíeiif''

ffiHíbv je velkou kráskou ~

Hond zbavil princeznu dluhu u

rozboill že útraty Momlní zaplať

knutou Majitel hotelu munel nv

upokojili tím ' ' 'ríneeziiř

yyiHa dokud tníjii tak vyoký

příjem
Vřtňlfitt těchto príneft íl priu-ceze-

nikdy v Život fiekonaln

fMnfi práce Málokterý z nich

uk Inkov Kcbopnofí aby uživil

m v přítomn' ílrahotí potravin

zána aby poskytla obvinínímu
když vyprávíla o osudu sví ro tích zmatených dnecli a nikdo
din' památky
Ncjvílíf počet tíchto padlých

veličin a bývalých diplomatů" u- -

sdzeu in v Ženev n místech pří
Ženevském jezeře I padlé nímce- -

pravidelní' přelííení anebo iíovo-iít- í

ohvínřuéffiii íí obvíníným y

zastupovátií byři právním rád-

cem éí obhájcem a' zpritvídla ni

kdy tak nečinila Její přelíčení

byla tajná a po více jak rok neby-

lo v obec třeba aby uveřejňoval!

jména svých obílí Nebylo žádné-

ho odvolání z jejích rozsudků za

žádných okolností avšak bvlo ťl

kí vidíéíny shromažďují se rad jí

neučinil pokus tomu zabránili
Jenom tím sc ilá vysvítlítí že

také od nesen byl trůn s plyíovýmí
závřsy na nichž vyšito bylo néko-

lik pruských orlů Trůn odnesen

byl jako haraburdí a obchodník

který jej odvezl doufal záři vyzí-

skali aspoú tolik co nahradilo by

mu nezaplacený účet V prvních
chvílích revoluce nepomýšlel vů-

bec na for fa taková véc tnolila by

Mnozí z nich nedovedou fci ani aio
ve francouzských částech Hvýcar

Tídíi j(0prií bývalého francouz-kéi-

premiéra 'lemencí ňuc bylo

nazváno "Otec vílézslví" svým

tvbrcem sochařem Kal lezem pro-

slulým francouzským umílccm

' a I I VÍLI iiiiníí

lliavne paa na vciiKove oono-vcí- tí

míru je patrno Tohoto roku

poprvé v posledních pití letech

pole nebyla obdělávána ženami

starci a hochy #nýbrž statnými

mladíkykteří teprve před něko-

lika dny odložili nvoje vojensk

stejnokroje Malé venkovské bole-

ly a restauranty jež za války

spravovány byly ženami Jmou tn

v řízení mnžA

Zeny která za války pincovaly
v různých povoláních do války

vyhraženýcli toliko mužftm vtaee

jí se na stará uvoje místa anelo
do domácností' V tíeíito dnech

ZIM SVOJI' 1IIIMI(T# '""'
chutí zamístnalí ruskou princeznu

v némeckýcl fithnn

iako společníci am bo ruského i'"li žije nyní z peníz jež získala
au klenoty jež podařilí se jím

loupež zpronevru éiplatkářství vonilření že po provedení rozsud
propaíovatí phn limníce Podaři

ňřadí a podobné 'Zu oson pyluku případ Mřiž býtt "vyšetřen'

prince jako lokaje ee nejaua ni-z-

Irpílívá onoba která vlastní

chce níínítl tím dobrodiní 7n

íednoho mladého ruského

lo se jírn' zajíst propasovafí --

it mniíkífl řililct klfnolfi tínali odsouzeno k smrti pro spekulaci a míří nřjakou cenu jako památka
neboř každý se domýleI že každákofíMníctví a 1201 pro "vfcVcbuy

by nemoíilí žili v hotelích kíeI i A I I u' til 11 li

Zprvu byla Jenom jedna komisi

— v 1'eřřoh rad Po té jiná zříze

na byla v Moskv ob považo
vánv bvlv m odboíky jednolio t

památka po bývulím vládci buďjín druhy zloíínň" kdežto 700
LTodporiiíítí do žádníí0 múln 'tojí pobyt děnu SM IrniM což

K nííeniJ nezdál se schopen a
nífní-ckýe- h marek

Mnozí íchlo padlých veíííín

vyhlazena Celá řada vzácných
starožitností odnesena' hyU % cí

osob bylo popraveno pro proti
revoluční íínnost" polední Sořérka v Paříží vztlal

f svhO' místa alty provdala #sařského hradu Draboeenná ko
lesa víerusk mimořádné komise

Pozdní podobu fírnÍMce bylyvtbřift nadulo mu ruky Nfrpo Co vScebno j skryto pod frází

"profírevoluínf éínnost" není ve
touží po vswiovéof se-

- m Aroe herce které nechal bývalý ebtař'ZH svého milence který práv
ehybnl pořezal by vho ptnn rm

zřízent' ve váe i íastecb Kuska
zhotovili isVM pro seba v Orb vrátil z balkánské války

zpráv naznačeno avšak nejsmí'jako-
-
"érezvyéajky" lokální nebo
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