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BÝVALA ClSAftOV

NA FRANCOUZSKÁ
SPOJENÉ STÁTY

MAJI NADĚJI NA
Nčmcí předložili v konferenci ve

VELIKOU ÚRODU E V 2 E N I E MRTVÁSpa svoje plány na splacení náhrad

emřrla v Madride v poLepSÍ frrvnovn porasí

Ttirri jeví obavy
nyní o Cařihrnil

dnk si t 1'ařibiadii oziuimiije

pocínují Turci uvěďmiovali s kli

liekoii sil unci vyvolanou leekým

poslopeia v Analolií a pi i ruši-nín- i

jiikiliiikoliv dalšího vyjednávání
o iniriiční mírové smlouvy Vše

chny turecké éusopisv lituj! od-

jezdu turecké mírové deleuee z

Paříže a přimlouvají se za pokra-

čování vojenských operací sbory
iiaeioiuilislii v Malé Asii Speku
In jc'se o toni jaké stanovisko spo- -

NĚMECKO PRIJA
LO VŠECHNY POD-MINK-

Y

DOHODY

Nrmecko zavaujr se k

splnění vSrch podmí-
nek smlouvy

Zástupci Německu ll'l konferen-

ci ve Spa v leeii piulcpMlIi V

pátek mi Milého týdne dopidedue
dohodu kteinii přijímají poilmín

ky vfiojelieeké lloly týkajíc! se

odbrojení která jako nll imal um

Otázka dodávky uhlí vyvolává nejvčtii potíže
Rozhodnutí v této otázce může véiti k

změně německých plánů

výSilo nndrji na ú

rodu pArnicr

ZplÚVlI oilboril etiiédékUi VI

Viishiii(floně v těchto dnech vy

daná piedpot idá vclkmi úrodu
V sekcí první éásti prvé se prn

hliiAiije že némeeká vláda má y

hlavních farmářsk ýeh plodin m

Spojených Státech v tomto roce

Naděje na vyšší sklizeň nežli prutit že úéch lil píítomiiéhu vyjed

Konference konané v jí tíin n

době Ve Spu v i slibují si

slliti jedněmi liejdňlcžilějšich

poválečných iuMtil Na konferen-

cích těelrW podílejí h' rVistnpci

spojenců a áslnpei Ncincu kteří

mer v posledních pi l telceti je veliáviilil je iiéiuiti knitečné lohod-lili- !

i o ávaeícli Némeekil V si-k-
-

iťiici zaujmou potiuri u ve iťCKyiu
sboroiii o IimIiioiiI i bii)rdiiiskoii

ovin jim preiiiozeiiu pi cileiiiiejici
lo dne Němci podepsali smlouvu všech tiřipadeeh a úroda tabáku a

žMeznici leví se (hvy že líekůin

rhnanrm veku drva-drsafrt-
yř

lrt

V Madridě ve Španělsku zemie
la v neděli dne 11 července bý-

valá fianeoiiská císařovna lívžé

nic dovršivši devadesát čtyři loky
svého věku Zemřela označeného

dne před M hodinou ranní v resi-deii-

svého synovce vévody t Al-

by na akutní zánět střev I' jejího
smi lelného luka nalézala se toliko
dvorní dámu

Kvžénie Marie De Moutijo bý
vahí císařovnu francouzská míro-díl- u

se v (iriinadč v Andalusii ve

ŠpanéNku dne " května 1'oku

120 lejíln dědečkem po řttraué

matčině byl NVilliam Kirkpalriclc
konsul Spojených Stálň v Malaga
rodák ze Skotska iivíuk niituruli

sovuiiý Aincričnii

Diisliilo se jí výchovy ve ruii

ei druhé se praví že némeekú

dostane se mcKily sv olie a popřišli d Spu h určitými návrhy n vláda védoiie Že je povinna db

mírové smlouvy zaplatili dne 1

rýže slibuje býli rekordní Vlád-

ni odlior odhaduje že taháku se

sklidí o 1lL'(lO()IO liber více než

li při poslední velké úrodé a že

žáduií iibv otázku viileciie nahni
dv definitivně tm léto konferenci

případě i 1'uřihruilii Z Athén do-

šla zprávu že řecká vojsku zuuju-l- u

město Hrussa nalézající se pa-

desát sedm mil jihovýchodně od

Cnřihradu

k vél na 1921 rJOOOOOOO iuirek
ve zlaté má zu to že zaplní ila již
netoliko tuto 'sumu nýbrž značně

úroda rýže bmle vyšší o I IIHMIMH)

V(
Msí dle jejích úétú V dalším

pak liraví Že Nřmecko nebude

moei dostáti svým závazkům ne Villa chce obnoviti
buile-1- 1 uéinénn náležitá rovnováha

tlilo s protestem
V protestu mvéni Němci prohlá

sili že spojenci ve svých požadav-
cích zvláště pokud ht týče hroby
o znnjclí dalšího německého úze-

mí šli zuučuč za Kterékoliv opa-

tření versaillskv mírové smlouvy
a dále že spojenci zniijali útočné

stanovisko jaké není ospravedlně-
no žádnou klausulí smlouvy

Spojenecká nota o odzbrojeni

poslánu byla do Herlína na

žádost spolu se

nhy předložena byla říšské

radě a viidcťuii všech stran ať už

podporují vládu Hiiěbo nikoliv

ťVhreuhueh žáilul o iiáhleity říšslď

rady a vúdeú stran prohlásiv sou

časně že rozhodnutí v této věci

spočívali bude na kabinetu který

mezi píjmy a vydáními vlády

jejím rozpoéiu Německu vzhledem
pořádek v Chihuahua

Kraiieisco Villa ve svých míro-

vých návrzích prozatímní vládě

mexické praví že v případě při

k hospodářské vyčerpanosti je

bušili oprati poslední rekordní
úrodě

V porovnání k produkci loňské-

ho roku úroda zimní pšenice ži-

ta kukuřice sladkých bramboru

broskví a sena bude letos o malič-

ko menší Naproti touni budou

letos větší úrody jarní pšenice
ovsa ječmene bílých briiiuborn

tabák ii lnu rýže a jablek Příz-

nivé 'červnové počasí zvýšilo na-

děje na větší produkci každé z

hlavních plodin Zlepšení vyhlídek

je patrno jmenovitě v odhadu ú

rody pšenice Poslední zpráva od

cii Španělsku ii Anglii Poprvé se

setkala s manželem svvm cíoiřeiu

Napoleonem Třetím v roce 1m11

a ovin s nim oddaná v katueiiralejetí jeho podmínek učiní ze státu
ťliihunhua liejbezpečně jší místo v

republice n slibuje Jaké potlačili
povstání v jiných státech dle sdě

Not re Dáme v Paříži dne U0 led
na roku 1HÓ'I Princ Napoleon je
jí jediný syn narodil se dne 10

března 1800

Císařovna měla veliký vliv na

lení časopisu lil I inversní který

byla rozhodnutu Dosiivudiii jed-

nání otáčelo se lihl vil1 kolem

dodávky ulili Němci pokou-

šeli se naznačili že spojenci žáda-

jí příliš mnoho uhlí a že Německo
tolik uhlí poskytnout

1 nemůže

Němečtí uh lok opové illť pro-

hlášeni německých zástupcň pra-

cují přes Spatnou výživu o tři ho-

diny denně přes čas alt' přes 1o

iiiMiiohoii vy fárat l dosti uhlí aby

'plněny hýly požadavky spojenců
Náhradová komise stanovila do-

dávky uhlí na 2!0O00O0 tun roč-in-

Tukové množství Nřnu-- i do-du-
ti

nemohou Spojenci projevili
ochotu jednali o této otázce Jed-

náni v této vřel vyžádá kí delší

doby ježto nutno vyslechnout i

náhledy odborníku olitednř distri-

buce uhlí po Německu zlepšení

poměrfl uhlokopft u zvýšeni pro-

dukce

Němci nevyčkavše rozhodnutí

uhclm' otázky předložili nyoj

plán nu splnění všech náhradových
závazku Německý náhradový plán
sestává ze tři hhivnícli částí Hyl

přeilložeii konferenci m vyrozumě-
ním Že musí být i přijat v celku

Každá "ást má několik zvláítnleh

elánkft

vychází Z Mexiko Městě Víllu ve

svých podmínkách dle sdělení
nalézá se nyní ve Sjm Následující

jsou požadavky spojenců i

Za prvé okamžité odzbrojení

svého manžela a fíi několika pří
jmenovaného časopisu žada aby

ponechána byla mu hodnost li I
ležitostech by hi riMeiilkou héliem'

jeho nepřítomnosti Na počátku

nejdříve třeba potrávili hnojiv
flce a surovin NěiiUseká vláda
žádá aby náhradu rozpočtena by-

la na výroční nplálky nu př íst leh

třicet let

Druhá ěást zabývá nc hlavně

iiávrhySm pomoc Německu v zno

vubiidováut válkou spusloHcnýcIi
distriktA Vysvětluje jaké kroky
za tím eíJem až doposud německou

vládou byly učiněny Otlporuéuje
se zííeiil mezinárodního syndiká-
tu v kterřm vSechny státy měly

by zastoupení k (dmovení prů-
myslových a zemědělských obla-

stí stejně jako dupni vílích pro-stři'dk-

a obydlí pro osadníky
Tcnlo syndikát vyjednával by

kontraktory všech zemí zahrnuje
v to Německo V třetí části pak
luivrhuje německá vláda orani- -

Awk— řiHeekýeh sboru zahrnuje

haduje letošní sklizeň jarní a

pšenice o US(KI0(MI(( bušlň

více nežli před měsícem 1'rodu

ovsu odhaduje se o 7000000 bu-

ši ú vlec ječ líc o 8000000 bu-

šili více a žila o UiMHMKM) biišlú
více

Odhad úrody jarní pšenice je o

vixnílin generála které by používal
I I 0 Š t é „_ franko pruské války v roce 1870

pn vyKonavani poncejni moci v

v to i bezpečnostní policií

Zu druhé uveřejnění proklama-

ce žádají o okamžité vydání všech
tyla clsuřovnu Kvžénie obviněnu

rhihuiihua Dále žádá o příděl po žc zavinila nepřátelství Jlisloriko- -
činku ve statc ( liiliiialiua pro vé prohlašují Že toto tvrzení ne
svoje vojáky a ponechání mu

dá se ničím opřít i Přes to však požů pod jeho velením Villa slibuje
porážce francouzského vojska u

věrnost vládě presidentu De In

Iherly u generála Ohrejrona a

bce se vzdáli yceu účasti na po

litickém životě země

saei svých industrii v ájinii mož

Přistěhovalců přinosti splnění náhradních dodávek

jíždí 8tálevíce

V týdnu právě minulém přijelo

střelných zbraní jež nalézají se v

rukou civilního obyvatelstvu
Zu třetí okamžitě zrušení é

služby vojwnské
Zu čtvrté vydání spojencům

všedi zbraní dél a pušek nad

množství stanovené mírovou

smlouvou versuillskoii

Spojenci v notě této praví diílei

"Ncbiideli do 1 říjnu německá

urmádu zredukovánu nu 100000

iniižíi spojenci zahájí okkupaci v

Riibrskéiii distriktu u jiných čá-

stech německého území a nevykli-d- í

je dokud podmínky přítomné

flohody nehnilou splněny "
"

Kuncléř Fchrenbuch Dr

zfihniuiční ministr a Hcss-le- r

ministr obrany opustili kon

fereuci v rozčilení Jevili značné

poklesnutí mysli když 'vstoupili
do německých úřudovcn v malém

hotelu v smrkovém lese Kancléř

POLSKO SVOLÁVÁ
DOBROVOLNÍKY K

ODRÁŽENI RUSŮ

HUIHKI bušlň vyšší nežli loňského

roku avšak ii oziiuní pšenice je o

111000000 hušlu nižší ačkoliv

toliko o 1 1000000 bušlii nižší než-

li průměr v posledních pěti letech

Sklizeň jiiruí a ozimní pšenice se

odhaduje letos na 800000000 bu-

šili Odhaduje se že dosud nalézá

se nu farmách z loňské úrody
17750001) bušlň pšenice čili fi

procení celkové produkce Připne-ie-l- i

se loto množství k očekávané

úrodě dostane se množství jež
netoliko postačí ku krytí domácí

spotřeby nýbrž ponechá i přeby-

tek nu vývoz

Slav kukuřice db' tělo zprávy
není lak dobrý jako byl před ro-

kem avšak rozloha kukuřici vě-

novaná je o 071000 akru vfílší

Odhaduje se že ňroda kukuřice
bude letošního roku o IHflOOOOOO

bušlň menší nežli před rokem u- -

do Opojených Slálíi nejvíce přistě
hovalců od vypuknutí války v

Mylo oznámeno přistěhovo- -

leeknu úřadovnou v New Yorku

že celkem lMllil přistěhovalecPostup bolševického voj-

ska nebezpečím pro
celé Polsko

byl podroben prohlídce z čehož

11101 cestovali v mezipalubí Od

šesti set do jednoho tisíce při- -

Sedanu u zajeti Napoleona davy
lidu napadly palác císařský v Tul-Icrííe-

h

a přinutily císařovnu aby
hledala spásu v útěku Císařovna
v přestrojení prchla do obydlí

zubního lékaře Dr T
1 Kvaime kde strávila noc a ná-

sledujícího dne prchla do Anglie
Francie stala se republikou Zu tři
roký po té zemřel ve vyhnunství
její manžel Napoleon Syn její
byl usmrcen Jako clen nnplická
armády v bojích se Zulukufry v

Africe

Mývalu císařovnu v Anglii lu

si mnoho přátel Také Fran-

cie po nějaké době změnila ave
stanovisko k bývalé svá císařovné
n ráda vídala ji ve 'svých hráni
cích když přijížděla sem na tiá-všlc-

VcIkA sympntliia získala ní

jmenovitě v poslední válce když
přes svých devět křížkň prucovu-l- u

seč síly její stučíly v zájmu ví

spojenců

Mývulá císařovna Kvžénie byla
ve svém mládí známa jako jedna
z nejpozoru hodnějších světových
krásek Její otce hrabě de Mon

ti jo hyl 'Španělskými šlecht leeni

kdcžlo matku její byla skotského

pňvodu jsouc dcerou naturuliso-vánéh- o

unu-ríekáli- občanu K'írk-ull'iek- u

v

stěhovaleň dosud feká nu prohlíd
ku Téměř všechny lodi jež při
stěhovalce přivezly vylodily větší

ločet mužn nežli žen a dělí Par

ník Mexiko přivezl Čtrnáct žen %

celkového počtu 000 cestujících v

však o 1!J000(00 bušlň větší než-l- i

průměr v posledních pěti letech

Letos osázeno bylo kukuřicí 1 ()!!

íi000 Akru n odhaduje se že

bude sklizeno 2770000000 hnšlfi

mezipalubí

Žádná nová revolu

okamžité svolal schůzi německého

kabinetu jehož členové až na dva

nacházejí se ve Spn Ministr vni-

tru Koch a ministr pokladu Kmi-me- r

jsou jedinými kteří se na-

cházejí v lierlíné Hned po té ka-

binet vešel do telefonického spo-

jení a Herlínem u sdělil souhru

spojeneckých požadavku se žádo

stí aby Koch a Itaumer svolali

německé předáky u sdělili jím po-

žadavky spojenců tak aby kabí-ii-

molil zjistit! jejích náhledy

ce nehrozí Mexiku

Jenom pět mexických (fenerálu

Zpráva odboru odhaduje letošní
lírodu jednotlivých plodin násle-

dovně! Ozimní pšenice filfi bušlň

jarní pšenice 201000000 bufilň

oves ii22000(K)() bušlň i ječmen
IM000000 bušlň i žílo 82000000
bušlň i bílé brambory WOOOOOO

bušlň í sladké brambory OHf00

postavilo se proti nové mexické

vládě dle probbwení prozatímní'
ho prcsíďenta De In llucrty k zpru

ftt ocích bolKcvieké jízdy Američtí

vzdiichopbrvci naui(lají nepřetrži-
tě bolševickou jízdu v snill' list h

viti bolševický postup suiěiViu

západním

Polská národní obranná radu

vydala výzvu pro dobrovolníky
Lidé neschopní k vojenské služ-

bě jsou žádáni aby nechali se

repistrovut luk aby mohli za-

ujmout! práci třeli kteří mohou á

podíleli na bojích Manifest ten-t- o

který jc podepsán Pilsudskýrn

prohlašuj? ve Jedná se o zápas
proti bolševismu a nikoliv proti
hušku Jiná proklamace byla

vojsku u praví se v ní
ž rozhodný okamžik nadešel IT

jišťuje vojáky že v případě jejich
zrnnéní bude o nř postaráno n že

vládu postará se tnké o rodiny
těch kteří budou usmrceni v ho-j- i

—

Dobrovolníci se hlásí houfně

Jsou mezí nimi učitelé studenti
úředníci a zaměstnanci minister-

stev kteří až dosud osvobozeni

byli od vojenaké slufhy Taká ženy
a dívky hlásí se k povinnosti vo-

jenské Ženy ve vojenských uni-

formách pochodovaly v těchto
dnech ulicemi Varšavy za zpěvu
národních polských písní Žen-

ských hatalionfi bude použito hla-

vně k hlídkám v posádkách a po-

travinových akladištích jakož I k

doprovázení vlakfl tak že získá se

tím znaěná aíla miižft pro frontu

Cstřední výbor socialistické

sírany vydal proklamaci v které

praví Že socialisté dožadovali se

mim když poUká vojska postu-

povala do ruského fizemí a vlak

nyní jví se nutnost obrany Voj-

sko se vyzývá aby konalo a voje

povinností Wouíasnř na vlak iádá
aby polská vlád dal na Jevo že

ní přajV apravwjlívřho míru a nhy
míroví návrhy poslala sovřtským
autoritám f

ftOO bušlřií tabák 1n()l000000

vo lajňm cizích lístň avšak to

žádné vojmské nebezpe-

čí poněvadž všichni mají jenom

nepalrný poěcstoitpeneň Odhadl

že nu nových povstáních nepodílí

bušlň: len 1UOO000000 bušlň

rýže filMOOJHlO biislňí seno 81
Vláda neučiní ni-

čeho k usnadnění
obchodu 8 Ruskem

800000 lun í jablk!! 20000OÍK Osudná cesta přes
Niagaru v sudě

sé více nežli asi 7)0 mužů Prohlá

sil dále že armádu byla zreorifu- -

Zprávy docházející v poslední
době r VarSavy připouStřjí Je

bolSevícký postup znamená vážné

nebezpečí pro celé Polsko 1'oslcd-n- í

zprávy udávají že bolScvici tm

svém pont upu na Volyňsku dostih-- '

li spojky Klewan cl

ne MeverpzÁpadnř od Ko-vn- á

Poláci rychlfi ustupují přl
jiáporom fcborfl jfcnerálii ífuden-nyljf- t

íinířreDi severozápadním a v

některých místech již dostihli (da-

re rimko-německ- ř hitvní linie

yřehy Ffk podél této linie jaoti

opatřeny opevněním z ostnatého

drátu vahy pahorkfi prorvány

jsou zákopy na vyvýftenínách

nacházejí n Nřmel zhudovunó

a betonové střílny Má se

zu to že Poláci poutaví m na od-

por podél této linie Pevnost Ro-

vno j pevnř V moci bolňevíkfi

Severozápadní1 od Hovna vlak ku

kterému připojen hyl soukromý

vňz tfHicrála Wiartn náčelníka

anKliek vojenské misse hyl
hnm-hardová- n

dělořcleetvern

U Hudennyho Pět polských
na vlnku bylo iisinreeno

"
n shi arufllckého ttflnerála hyl

zriflěnř poSkozen avíak žádný

élen jeho družiny k zranění nf-'fiif-

ftkftdroiy druhé polské armády

zobrritijí' v to Koseíuzskovu vzdu-boplvceko- u

ikadronu aktíva

M i Aweriíanft podílejí aa na

hojí proti }IAt enería Biiden-nyb- o

na ukrajínxke' front kde

1'olácí uatonpílí po opakovanýeh

nisovánu u pobavení vlády upev-

něno lak že každé nové revoluční

hnutí je odsouzeno předem k ne-

zdaru farranzova vládu dle jeho

prohlášení stála po étyři roky'

proti lrKM) povstalců a není pří-

bušlň Z cehoŽ jablek pro obchod

je '10200000 sndňi broskve 42

:00000 bušlň

Hlav úrody v Ne brusce dle této

zprávy jc velmi dobrý (''rodu ku-knří-

ve státě) našem odhaduje
se nu !nhI2IOO0 bušlň! ozimní

pšenice fil'H7000 bušlň í ovsa

O}270000 bušlň

Hušká sovětská vládu přijala
všechny podmínky předložené

premiérem ídoydem Oeorgctn v

zájmu obnovení obchodních stykň

éín li obavám ž by přítomna

Z WashiiiKlOfiii se sděluje že

vládní úřednicí odpírají učinili

cokoliv k usnadnění úvěrového
k podpoře obchodu s

Huškem úředníci prohlásili že se

neočekávalo že rozhodnutí odboru

státu o zrušení ofímecní obchodo-

vání h finskem bude mít i zu uá

dedek velké obchodní slyky Vý-

nos byl vydán hlavně toho dři

vodu aby bylo prokázáno že ší

ření se bolševického hnuli není

poškozováno obchodním cmhar'

třem Vbidu varuje obchodníky

před nebezpečími jaké v obebn- -

Charles (i Sleplicns % Bristolu
v Aniclíí byl usmrcen v nedělí dno
1 1 července když pokoušel se pro-liíkuou- tí

přes llorseshoe vodopád
v NÍHipířc v sudé Sud přes to Že

byl pevně zbudován z tvrdého dře-v- u

rozbil se jako vaječná skořáp-
ka Kusy sudu bjly nalezeny pří
kanadském břehu Mrtvola

nebyla" dosud výlove
nu Htepbcii byl f8 rokň stár a má

ženu a jedenáct dítek v Mrísfolu

kd" uméstnán byl jiko bdí%
Sloužil po k roky ve Francií n

války jako élen atiíflíeke" armády
Myl to jeho ířftfí pokus o přeplutí
vodopád A v sudě

vládu nebyla l'o zdolali ftOO

Oznamuj" se dále žc člá-

nek dvacátý sedmý v mexické

týkající se znárodnění
ložísk bude theoretb

eky zachován nvšuk víechny' vý-

nosy vydaní bývalým presiden-

tem CaiTanaíoií proti přednostním
ptlvfm majitelů petrolejových

polí budou zrušeny novým výno-

sem presidenta De In Huerty kte

rý vydán bude co nejdříve '

uko výl'dek konferencí jež ne

lávuo konány byly v londýná
mezí (i reorl)em Kruítem řle- -

dování n liitskem jsou a prohla iiy untřlíckěho Itwhírotii jak ozná-íuj- e

že neposkytne pomne v fiaj"iio bylo arifrlíckých úředních

vaová ní obchodníeh st(ykfř kiubň

i


