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U býtí řttči v poruíenl nijakých
smluv vůči tečku ježto neutralita
ÍCeeka není zaručena žádnou i
nuHAumÚ Hj'oJenecká vojska byla

poslána úo Kecka ku pomocí Hrb-sk- u

spojenei fiecka proti ne vy

provokovanému útoku Bulharska

tedy pipudé v kterém ílecko
smlouvou se zaváalo pjspéchati
Krbsku na pomoc Je nemožnosti

nyní uveřejnili iiředcliáející kor

reMpondenei se lieckem ale v žád
né dobé spojenci neučinili žádného

počinu na řeckém území který
byl by nevítaným Kecku"

1'rvnl rjrávy oznámil In rmkL

mini voj jichž úkolem j tabrá
niti rychlému U'utonskéiiiu postu

pu kladou vytrvalý odpor I

lii illi J nad tímto olporem pře

kvapen a začíná míli před Hrhy

reijH'kt nazývj je "vytrvalým
ficpíftidrifi" patrni aby omluvil

nějak pomalý postup teutoiiských
vojsk v Hrbsku Je možné žo do

ápnsij valoujil řiecko i Uumunsko

a puk ováem by se německé plány

úplně zbutíly
V tom přípudě nebezpečí od

Srbska dulo by se odvrátili a spo-

jenci mohli by věnovat! novou

pozornost dobytí Cuřihrndu A tu

je možné že pokusili by se pontu-povu- ti

skrze Tlnucii k Oataldža a

zitncchttli by těžkých pokusů o

píiblížcnl se k ( 'ní i brad ti skrze

(inlipolský poloostrov Dokud

liiilbnrsko bylo neutrální zemí

spojenci k tukovému pohybu e

odvážit! nemohli alo nyní mohou

rozdělily na dva nepřátelská tá-

bory 1 taliu zůstal po celý rok

neutrální tak stál trojdohoda
proti tcutoiiskýiM spojencům v

této periodě přes německou př-

ipravenost a úloénost vojska ion

peídlch skupin nalézala se asi v

stejné síle

Vsi up Turecka do války zrušil

tuto rovnováhu Ufínek toho byl

zvláálé-- pocítěn Huškem která by-

lo nuceno poslali silnou armidu

do ZukuvkaÍ a tím zmenšili sílu

svých armád operujících proli
Německu a líakousku

Halíc vyhlásila válku Kokousku

přllíí jiozdé m ž aby pnmjiéla
Ku-sk-

u

V době prohláíeni války
latií Kukouskii ruská kumpán v

Karpatech právě bylu skončena V

neprospěch carských vojů Ale

dejme lomit že VSttlp J tlllíu lo

války převážil Turecko a lak ní

seskupení bylo zachováno

Ale nyní kdy Bulharsko nechá-l- o

se zlákali německými sliby a

vstoupilo do války na struně

spojenců rovnováha by-

la opětně porušena Spojenci jsou
nuceni zápasili nejenom s Kukou

sketo n Německem ale i s celou

rodinou Ilobenzollcrnů' která v

této válce hledá upevněni svých

trůnů Ilohcnollernové v oč-

ekáváni velkého evropského zápa

ÚČEL T£UTONfiK£HO
NÁPORU V SRBSKU

1'řitomný zápus na Balkáně je
zápaMim o cestu k Caíihradu a

odtud v 1'erskému zálivu l'ro-grume- m

pungermunísmu ju roJU
ření vlivu od Severního a Balti-

ckého moře až k 1'erskému záli-- i

a využitkování nevyvinutých
zemí v Mulé Asii Němci tvrdí

Jíri která nyní flaxývAfl Jm A'-min- ií

íídulvo počalo mi iiéhortll
a oaazovali ostatní avít Vieubn

legendy lídMkí ukazuji k VsUi w
ml Jako kolébce lidstva
Stará Arménie dmmM byl

llíltlty ktefl Vedli Války Hal

loúany a Anylnuy a vynulíU ! n

králi egyptském Kamacau Dru-

hém smlouvu kterou přtpuíléna

byla Jím celá severní éásl Hyrle

Tcat tělo smlouvy učinlné před
třem! tisíci Idy J? iloaud možno

čísli na stěně starožitného chrá-

mu v Théhách 1'anoviilel armei

Šil bývull sjíojenc! (íyrusa Velké-

ho Trojana a Dioklcciant Jvdua

ze starých legend vypráví U
krásná královna Scmiramí ralo-žil- a

město Van kde nedávno tolik

arménských mužů fut a dítek by-

lo povražděno a odkud iestniet

mirických mlssionářú atěží uni-

klo

Vykopávky v této zemi mlha-luj- í

jedno staré město z druhým
z nichž některá zbudována byl v

době kdy člověk neznal želei a

užíval Jenom kostěných nástrojů
l'o celé Arméni! můžeme nilézti

ni íerfiiny starých pohanských

chrámů a mezi nimi sloupy staro-žitnéh- o

chrámu Slunce
Křesťanství bylo zaneseno do

Arménie sv ftebořem asi v roce

201 po Kristu Ale vypráví se ji
ná legendu že čtyři Hvatí apoSto
lové hlásali Arménům Kristovu

i na 11 k 11 hned v roco 'Ai Svatý
u svatý Tndeii nalézali

se mezi těmito prvními hlasateli
hřrHťuiiské nauky Arménům ln
trinreliii urtiieiiské církve do dneá

níbo dne prohlašuje že zasedá na

"trůní ivittého Tadeáše"

ze tažení jejich proti Srbsku niitojnlky

pokusí j vpadnout! do Srbska la
kó od západu Jako učinili ICaku

šuié jíž po dvakráte Ale lato

krajina není tak příznivá vpádu

nepřátelských vojsk a JUkušmií
v těchto místech po dvakráte na

hlavu byli poražeu Není žád-

ných železnic od bosenských
až k údolí řeky Vardur ktc

té put1 k nejúrodnějšiiu éástem

Srbska a doposud válkou nebylo
dotčeno

Není pochybnosti o tom žc

Teutonl k tomu náporu proti Srb
sku nřirruvili se důkladné Hr

bové mohou pomluvili proti Teuto

nům jenom usí 200000 mužů ve

teránn ze ti velkých kampaní ví

tézú nad Turky v Kumanové l

Monastýru nud Bulhary u Ure-galnlc- o

a mul líalujhaiiy u dada- -

ru a Vttljeva Záleží nu tom jak
silnou pomoc budou moci poslali

jim spojenci jichž délostřclcctvo

jíž spolupracuji! se srbskou ar
mádou Tato armáda vedená d£k

kei osveilci li SVOJI

schopnost vo třech předcházejí- -

cích válkách jtontaví s na odpor

vytrvalý Ale nrinada tuto repre

Uculuje poslední vojenskou sílu

Srbska Kampaně v balkánských
válkách kutupuň liroti líakousku
a epidemické nemoci zredukovaly
obyvatelstvo země u budc-l- i ještě
tuto poslední armáda srbská po

ražena bude to znamenali pro

mulou a stutečnou iiáiodnoxt tuto

větší nohromu než můžeme ní

představili
Musíme poéltati že Srbové jnoii

nuceni bránili se na dvou fron-

tách Bulhaři projevili ochotu

pislíleti se na porážce svého
soiimiIii Nepochybné

vyšlou vojsko směrem severozíi

iiudnim ih! Sofie k Niši Bulhar- -

hkťi vojsk a asi pohybovali budou

w! stejným směrem jako v bullun
hko-srbsk-

é válci: v roce lhS" Ale

neioeliy bně hlavním jejich cíleni

budu Macedonie a pokusí se pře

ťíiiouti železniční Mpojeni Srbska

se Soluní které je životní tepnou
Srbska 1'odiváme li se na mupu

shledáme že železnice tato jo ji:

dinou která obstarává spojeni
Srbska a ostatním světem Jak-mil- e

železnice tuto bude přeříznu-
ta Srbsko bude isolováno a Něm-

ci budou v Srbsku opakovali svoji

kampaň jako v Belgii
Je ale ještě jiná důležitá želez-nic- e

která bude hráti vynikajíc!
úlohu v tomto balkánském kon-

fliktu Je to noluůsko-cuřihrail-s-
ká

železnice která běží téměř

rovnoběžně a nišsko-soluňsko-
u že

ložnici až k bulharským hranicím

a odtud do bulharské Thracie vý

chodně od Drama Bulhaři asi

pokusí se přeříznout! tuto želez-nic- i

u Serea a obsadí území v oko

II které obydleno je hlavně Hub

hary Bulharským úkolem v přb
tomné válce na Bulkáně je isolo-

váni Srbska zatím co rakousko-německ- é

voje na severu pokusí se
o zdrceni srbské armády Mezi

tím puk Bulhnrsko pokusí so zl

skati co nejvíce macedonského ú

zemi které bylo mu slíbeno Ně

meckem

Kecko nemůže zůstat! lhostejno
k těmto bulharským pohybům
které budou vážným ohrožením

jeho území Je sice pravdou žo

Kecku dostalo ho ujištění že Hul

hitíi o jeho území nebudou ušilo

vati ale v přítomné dobé všechna

taková ujištěni a smlouvy nek

rotí se na velkou váhu Bulharsko
so svolením Německa udeř! na ře

cké úmnt jakmile k tomu UU I

příležitost neboť přeje si získat

i onu část Macedonie která rudé

zá ar v rukou Reků a v rdi nalé

á sw fada velice důležitých m?!t

Kecko bude nuceno fhrániti pře

devšim avoje poničit a jeho armá-d- a řl

která byla v minulých dnech

imobjliaována latijme nepochyb bu

ně posice podél Holuůsko cařthrad
iké dráhy jejii Čá4 Bulhaři lti

duu suaiiti řiiiijmiHtti aby mn IÍ

hlt iisolvati svoje armády epc
rujíet v Maerdmil

Anglu fraticeu%ká Vojka kli

rá byla %y!átta Srbaku n pottuH

tttu4 phdetiíiu Iiájttt artkí
aptijctd iwtatnlm avi

tem t jvat ibniťl ditt l

Stbka dti Soluni Mul taki jkv-- otb

i!n? %'ojťtki od Wy k Nili t

aby ehrářitly ttd stbukýťh voj

před únkrm h! oři kr# p

rot Srhakí amadr buum na

ocl dvima ťbU Mbii
by a# jim mhb pittUřiti m

itaitl híuvk pwituiv
! Ir

luuhly by bv ptítttwl mjn'á
tiuMl útttky ul tUmi atran
Ja pili 4 briv i'řvlp%l Utl y

Jalym t4arvut aU4 a attk t-

t tuukv A spojriv n 5rUkttt

PfadplaUUi
fr Hpjaa Mlaty 1160 Pro Ka4

Í00 Do Kfiopy 1209 roéut

Zaallky panélal dfjtai a pomoci

ptiukáiak (atoaajr Oriiara)

poukizak (Eipraaa líoaay
OrdVra) bankovalrb pouk atak (Bank

Dra4) aaaho v ragiatfovaani 4opla
Oaaama Jata II avé přaatboaal adaj-t-

itaroa I sovou alraau
Dupla a krubfl {taotfstra achoti

valajnlnia Mual btí tlulai pásni
baa úiaralii nikoho aaobnl poikolitl a

aodaftiay plným Jroíoaia af jii má

btt fulakel utajeno aaabo a dopl-aaa- i

avafajnaao

PORUŠENÍ ÉECKÉ

NEUTRALITY

Vyloďování

vojska v Soluni za účelem po-

moci Srbsku od dvou stran u

silnčjšítn nepřítelem jí

Němci za násilné porušeni
neutrality fiecka 1'oukuzujl k

indiirnaci proti německému po-tttu-

skrze Belgii a mají za to že

v případě Kecka nejedná ne o nic

jiného Kecko sice nepontavilo ho

na odpor brannou moeí proti to-mn-
to

porušení neutrality své zo-

rní ale protestovalo proti němu

Německy zahraniční ministr
von Jatfow mluvil o této záležito
8ti korrespondentem americkýc
listů a prohlásil "Učinili jsme
belgické vládS velice liberální na

bldky abychom uchraniu zemí

Ale vláda vehnala zemi do viliky

Objevuje ne že Anglie a Francie

porušily neutralitu Kecka velice

brutálním způsobem To vysvětlu
jí články ve francouzských a an

glických časopisech vyhrožujíc
že nová řecká vláda bude utvoře
na násilím po resignaci premiéra
Venizelose jestliže přáni spojenců
nebude vyhoveno Také Bulhar
ko právě zvědělo jak Anglie Se

tří svobody malých států Boně

vadŽ anglické zájmy vyžadovaly
belgický odpor proti německému

vpádu celý avět byl pobouřen
proti německému počinu V přípa
dě ftecka ale celý svět je klidný
poněvadž anglickým zájmům alou

ží se s klidem"

Anglie na tato německá prohlá- -

iení ale odpovídá že nikdy spo

jenci neučinili v řeckém území

žádného počinu který byl by no

vítaným Kecku 1'rohlaáuje pak
že vylodění vojska spojené & v So

luni nedá se srovnávati s poruše
ním belgické neutrality Něme

ckem Německo bylo zavázáno s

ostatními národnostmi Iq bude

Šetřit! neutrality Belgie Spojené
mocnoHti neměly žádného úmyslu
jKiniŇiti neutralitu tuto Francie
učinila v této záležitosti určitý
závazek Německo ale tak učiní
ti odepřelo a porušilo belgickou
neutralitu prohlašujíc Že bylo
tak veleno vojenskou nutnosti

"Belgie nevstoupila do žádné

dohody m spojenými mocnostmi o

napadeni Německa anebo o dovo

leni spojenců k průchodu jejich
zemi" pravt prohlášeni t uřed
nich anglických kruhů "Něme

tvrdl ie Francouzové míli v ú

myslu napadnoutl je akrie Belgii
ale toto tvrienl je naprosto ne

správné Kdyi nepřátelství byU

lahájeuo francouzské vojsko by

lo soustředěno na východních hra

ničích Franci Němci ale shru

máiditi vřiiinu avého vojáka na

lelgiekéin (HUiieit a kdyi vilka

laposU jfjieh hlavni rána pa
trá dUntho pred tlm plánovaný

Iaapti4 byla akri Belgii

"Nímreký kanelř pa t? přiju
kttl 1 pruinj brlgiťkt neutra

lity byla nraprivituatl ale aaaiil
m j pravsl!uiti vijrkou nuť
ntwtl AI kdyi Nřiueko uma-huiiaK-

ie elý svít byl pwbu
trn itJUlrdiťtH ttthutu Ataku luk

Be!s?ii }xkuilo svůj íin oudu

víti prwhláicidiM ! řriUHm%ký
Útek hyt pUnátl akr halgit
Ymí Jkw tvnlt h nhutfik vlá-

da uťmtl bvltfivki vlldi liWril

Kabklky aby ubránila tutu a

t t váWíHÍrh hrAi Svít vt

jaké to krůíy byly jl tpAWny
byly itvinnÁ svini jl anaíkl m

larhevati nrutraUtu laruemu
iaivlntuii smlpmatwL NVmt t

spojenci zustnne-i- i jim Kecko

přátelsky nakloněno vylodili voj

škrt v Knvalii a postupovali smě

nm východním přes Města h)

bulharské Thriiek Mohou dohýti

Heilcgače a tohoto města spolu se

Soluní užívali jiiko základen pro

opernei proti Cuřilirndu Tento

pohyb přirozeně přinutil by Tur

ky aby odvolali velké vojenské
111 1 i

oiidiiv z líiiiipoiHiieiio itoioosiro
va k obraně Carihradu a lim po- -

skytnutu byla by příležitost spo-

jencům bojujícím na tom pólo- -

oMrovř k mmtuiiu

Hlavní cenou tohoto balkánské

io záporní je 1'uíihrad Bodaří li

se spojencům dostihnout i tohoto

méhta ]o souši a vodě dříve nežil

Tciitonťiin puk celá německá kuní

mu im Balkáne nebtidi míti žud

nélio ťuVIc ježto obrana 'uřihra- -

iíii siojinýuii mocnostmi nebyla

liy těžkou Ale dostihnoudi Tcu- -

loni Zlatého Ifoliu dříve nežli spo

jenci pitk zmiuietiuti bude to

nezdar operací unglo-fran- -

couzských vojsk v Dnrdanellách
V tukovém případě spojenci o

všem byli by nuceni opustili celý

Slizký Východ zanechat! Srbsko

svému osudu a soustřediti nvojo

sily na ochranu fiecka před ně- -

iiiecko-bulharhký-
m útokem který

y následoval po německých úspě

sicn v niavm Kampani ijukiiiiii:

'ařihrud bude bezpečen u Srbsko

zdrceno Bulhaři budou míti vol- -

nou ruku a mohou obrátit! se pro-

ti ftceku Jedna strana v fíceku

má za to že Kecko zfiMtune-l- i neu

trálním nimusi se obávuti útoku

bulharského ale struna Venizolo

sova je přesvědčena že bulharské

úspěchy proti Srbsku budou ná-

sledovány bulharským útokem na

Kecko neboť král Ferdinand tou- -

žl ] Kavalt! a Soluni Bulhaři a

Rekové nechovají k sobě žádného

přátelství a jistě úsjH-ch- y Uulha- -

řú v Srbsku a Macedonii byly by

podnícením k útoku nu Kecko

Ale úspěch teutonské kampaně
nu Balkáně není zajištěn Jo nut-

no tximatovuti na jiného důleži

tého činitele Kusko které mohlo

by vywiditi vojsko v Bulharsku a

tím vynutili rozděleni Bulhar

skýelt vojsk Tuk proti jedné ěá-s- t

i stáli by Srbové a pomocné od-

díly nnglo-francouzsk- é a proti
druhé Kusové Také Itálie může

do bojů na Balkáně xasúlmouti a

jistě zasáhne shledá-l- i že tu- -

tonský nápor má naději na ú

spěch
Budu to tnuti ještě několik dut

nežli bude možno pronášet i úsud-

ky c možném vývinu operaci na
tul káně K větším bitvám iiui
srbskými a teutonskými armáda-m- l

nedojde dříve dokud Teutoni

nedostanou se ni k horským hře

benům severně od Niíe přitom
nebo arbského kapitolu Pn nttto

jtni toho náhledu ie k roíhod-u- é

bitvi dojda ai někile u l'sku

scény roiltiulné bitvy v druhé

balkánské válce 'u výsledku
těchto bitev bttdw a mocí aoudi

jaký ditř bude mlti no-v- ý

teutonský nápor

SMLOUVY A DOHODY

MEZI NÁRODY

U'bvbt ItlálttKtt Mlí jlltétUlU

'etttitt eorthaU'" půvíhtui iH

lixkku a IVanci pxidji
t%tupd4 k niu AnuHts ť'

lnu ičtu dťhodv bvbi vy viliti liv

tujp !ku tvtířrliťhu Němaekeiu

íakukf m a IU'tl obiumti pit

túekou r'tmuK(i l'vrpy IV

kdy alitntel uhutiníl Ivtn t U

lm)ílli i # ihn-IH- U tku
ě rttiKy wěli i tv i'
ve# na otuu atrn řvty
r ni Hy

Kdvl i!k v)puVU v nwa 11)1

n4mltuilt ttcřU I Ukly &

hlavně za účel otevření cesty do

Cařhradu spojení všech armád

Teutonům přutilskych a pnpení
Turkftm aby udrželi mohli Dar

iluriclly Ale Turci kteří brání

Dardanclly neiotřebuji podpory
Anglo-franeouzsk- á vojska která

vyloděna byla na poloostrov }&

lijK]Nký v dubnu tohoto roku ne

piwtoupila doNtid prílin daleko A

m) příští čtyry měníce už nanta-no- u

zimní bouře na Kgejském mo-

ři nebude otázkou jak mnoho

mohou spojenci postoupiti alo

mohou li ubránili pftdu kterou až

doposud dobyli
Také nedostatek střeliva v Tu-

recku není doposud tak citelný

aby eo nejrychleji bylo nutno
cestu pro jeho dopravu

Turecko má v přítomné době více

vojska než při zahájení války a

jistě nepotřebuje německé podpo-

ry při obraně Bosporu Turecké

posice na (Jslipolském poloostrov-

ě- jsou chráněny plnou silou s

čtyřnásobnými reservami pro něž

vlastně není ani místa na válečné

frontě Turecko v přítomné době

nedostatek vojska nemá nebof i

na Kavkaze doposud udržuje
značné armády a také proti spo-

jencům postupujícím v Mesopo-tami- i

stoji silné turecké vojenské

oddíly
Účel tohoto teutonského pohy-

bu je mnohem vážnější než pou-

hé poskytnuti pomoci Turecku a

spojení teutonských armád a

bulharskými a turecký- -
é # 0

m je to zapas o acsneni icuion
akého vlivu na Balkáně a za uaku

tečněni teutonského snu o avětové

moci Jestliže Německo získá vliv

v bohaté ale málo vyvinuté zemi

ležící mezi Dardanellaml a Indií

pak stane se vážnějším soupeřem
Anglie na poli obchodním i prů
myslovém

Srbsko je stupínkem na tomto

velkém postupu Malá tato na
rodnost která krvácela v posled
ních letech více než kterákoliv ji
ná národnost evropská která jk)
několika vysilujících válkách v

nichž zničen byl výkvět národa

přinucena byla k válco nové kr
vácetl bude znovu v snaze zasta- -

viti postup teutonských vojsk

jimi ohrožena je její existence

lúl millionu teutonského vojska
vedeného generálem Mackense
nem vítězem na Dunajei v Haliči

překročila arbské hranice a dorá-

ží na malé ale statečná bojující
srbské vojenské oddíly které za

každou pftf půdy nechají Němce a

Rakušany platiti velkou cenu

Jak všechny okolnosti tomu na

vědčují Teutonl maji v úmyslu

proratitl si Srbskem cestu ne
krátil a nejsnaduějšl vedoucí
směrem jižním skrie údolí Yard

ru k Ntši chhuiI skrie nroi k

bulharakiutu úiemt Teutonl tu

následuji Orientální ileniel je
tnou dráhu která spojuje VI left

Berlin a Cařihradští Dúleli

tot této iibiiuee nemfti byt I

řrfeněna Bud U Nimreko

apéito v tť to válec pak touto e

stou diwtane m k BlUkému Vý
ehwdu aby lUkalo "avoj uUta
na slunel"
Ja U talii erata pa lUr kř

áeki vjk putvl k ťařtbr
H odhul dti 'Wtiny a p tt
reati Turel kdyil ptujHinaU amJ

mn 'Ví-ntt- al přičiněním ISU
k& laatawnl byli př4 branami

mětta Vídni Nii Jedlni

4ta n Mlo Unii I

ti v pMttiiHttA dabl U kapit4#ti
Srbaka bvbi rwUltlm Kmittantl

na Vrlkrbv Meil N4'm a S

lurndrii Keni lidní? ?H valkíeh
řrkivk vidiltnoa! mail ím

su umístili členy své rodiny a jích

vusKuIy nu různé evropské trůny

('kolem těchto německých princů
t t J I I V 1 I -

je p(hlletl heiIUVC K lomil líny

nebylo ublíženo dynastii llohen-zollern- ň

a jejich plánům o rozš-

íření území Plány německé zna

menitě pracují
Král bulharský Ferdinand pů- -

vodné německý princ zinobíliso- -

val svoji armádu aby pomohl lín

kouhu a Německu zničili Srbsko

Spojenci neházeli se o pomoc li Ku

iiiunwka a ftecka ale doposud mar

ně llohenzollern bratrance ně

meekcho cisare sedl na rumun

ském Irůuě KumuiiHko provedlo
sicn částečnou mobil isnci své ur- -

mády ale (lo]osud zachovává lícil

Irulitu Manželka krále řeckého

je rodu llohcnzolleriiň Jo se

strou německého císaře u praví no(

že pracuje vytrvale pro jeho zá

jmv v Kecku

ŇVodvislost získalo ficeko hlav-n- ě

přičiněním Anglie u Francie

Není pochybnosti o tom žo řecký
lid cítí se zavázán díky Franci! a

Anglii a rád by pomohl těmto ze-

lním nyní kdy pomoci je potře-

ba Kromě toho Kecko je vázá-

no Srbsku smlouvou že přispěje
mu ku pomoci v případě útoku

Bulharska Chvíle kdy smlouva

tato měla by bytí dodržena při
šla nyní Ale řecká královna z

rodu Uohcnzollernů pilně přihlíží
c tomu aby zájmy jejího bratra

vly chráněny především A tak
ílecko následkem vlivu této priu- -

cezny na krále porušuje svoji
smlouvu a drží se stranou zápasu

který vlastně je ohrožením jeho
vlastni existence Spojenci nyní

shledávají h boj se silně rozvět

venou rodinou Uohcnzollernů ju

opravdu těžký

UTRPENÍ ARMÉNŮ

Spojené Státy prostřednictvím
svého vyslance v Cařihradi pro-

listovaly v minulých dnech proti
násilnostem jichž předmětem jsou
křesťanšti Arméni 1'úda mšlust
né Arménie země velkého utrpení
a vruždéid opětně vpiji do sebe

krev nevinných nuuVdnlků Spo- -

j né Státy nttléítaly se vidy mezi

těm! státy které proti tumtkým
násilnostem protestovaly posled-

ní vtlké vraidénl Arno-n- událo
se v n'e hiu a tehdy válečná lodi

ruaké anglické a franuinuske

shromáždily se v přístavišti v Ca

f ihradě a žádaly o atvent těch

to násilnosti
Arménie je kciuI tak starou ie

tiejčanitějAl legfmly ěluVťčeiiit

oínačujl jt ta kolébku liďdva Zdo

ívrdaji se visly Bufratti který

plynul skrjc biblický ráj )íde ho
r Ararat ivdá avojit témě nad

planiny Mré byly ivídkent liroa

něhu vrsldhtt iiebidvébu aiincH

škrtu obvxalrUtva U téti hory
dle l iblieké b ťeol lastavit ae

N"trvv kutálí m Miípl avta Vra

Herwi Úle imveti íaleitt
Nt II jeho put mne t tbaud A

ivalčíA a V iiiimtlých dnech akro
i U knl nevitmýťh ubítl
U-e- faitatUutU

Arménie j nr jtatit #ud u

ster iHUŮuj a K!lile Artua

iuivJ pvsbtj ae 1 njiatSl ná

tiHtnont m atiti a i éhú pta
mc# pabij( Jaf t luk S

Vi T Itfuoul aie niIUU
bitiřiťkl pravdi ale j jutí 1

Mtu hí w atlnu f atatu l kra

de určitě známo že Arménie by-

la již křesťanskou zemi Třetím

století a že úřad patriarchův po
dlouhou řadu let vyhrazen byl ro-

dině sv ftchoře 1'atríarchové ar-

ménské církve obývujl klášler na

iijmtl hory Ararat Budova tato

j jednou z nejstarSíeh křesfan-skýc- h

budov na světě Bible by-

la přeložena do armenštiny r Vá-

tém století

Stará Armenlo byla velkou ze-

mí nic byla rozdělena během dob
mezí Kusko Turecko a IVmi! Od-

haduje se žc nalézá sě na světě
UMXIOOO Arménů s luchŽ polo-

vina před válkou žila r Arménii a

ve východním asijském Turecku
Ostatek je roztroušen po celém

světě právě tuk jako jsou židé Je
to pilný n střídmý lid který za

příznivějších okolnosti vyvinul by
se v pozoruhodný národ NeJíté-stí- m

pro Armény bylo že zemS je-

jich pojata byla v panství ture-

cké I'o několik atoleti Arméni

pod tímto jhem prožívají hrozné

utrpení Nikdo neví jak mnoho

tisíců v nevinných lidi bylo uamr- -
t a a

ceno rri těchto posledních massa--
kreeh ale je známo ie toto po
hledni vražděni bylo nejhorílm v

hiMoru arménského lidu'

Kukotisko dopoHtid protestuj
proti americkému vývozu střeli-v- u

u zbrani siojeneňm současně

ale dává najevo že by nákupová- -

o samo kdyby mohlo

V časopisech so objevily zprá
vy že jisty pouttk&ř va Mladeiru

odepřel přijmout! $001)00 které
mu zákonitě patřily Snad přec
má pravdu jistá náboženská sek- -

ta která tvrdl ie briy přijda ko

liro světa

Pokaždé když lid A jtaěnmt se r
dovnti ne zprávy i Vlila vůdce

mexických revolucionářů byl u
smrcen dojde jiná depeše in zprá-

vy o jeho smrti byly přehnány

WillUm J Bryan prohlásil i
mlr so vyplácl K tionu wl jefiti
lolatl ie vyplácl w i mluveni o

tuhu Pfvd několika dny pronesl
p Bryan přednášku o mírových
smlouvách kterc HHlitjsal jako
krvlář státu v totnnu a liskal

tm přediiálku ♦lrX praví i#
vy jeiluivá a llenry Fordem který
ebee věnovali B(attHM n lut
ruvott propagandu aby m stal jďnim 1 Jehu agentů u tvrikýeh
thorů a příměřeiiýtn aluinia

srtn4 j ta i eii která a da
IM!I Ie Její maitiel ja najlepáim
mulem na níttV

Mnt uU by byli ářatid kdy-

by diedli příměti jiná bdi aby
j dé li tak jak uk aatal a i# vi-

di

Nemíjí iádnvVH atarwt) n
půlbtlUuitiiMei půjčku iWhybn
)vmv h uMut diry la tait imihí

inkydtěma mUty j al IV mil


