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Němcům má se dostati potřebných potrávím
Francouzové na postupu lo ýnk'lin Bavorska

Spojenci poskytnou Němcům
VYSLANEC FRAN

CIS MLUVÍ O PO-

MĚRECH V RUSKU
I? 1

potravin do příslí úrody

za vydám obchodničil lodi

Ví l I I 1

i i5ic omhi i?yiu usumx no imco zraněno nn uouncii
v Berlině - Několik Američanu zatčeno v

Londýne pro výtržnosti

Vyvrací tvrzení Kaymoti
ntonda Fobinse jen
hájil bolševiky

D (' 10 brčnu
Ihivid lí l'Vimcis který ode'-hni- l

se io Kiiska jako vysliuiee
Spnjciiýeh Státu v roce 0H!

před si'itiiu iiionarcbie o

klďý zíiitul tam přes holševiťký
piVvnil svědčil před senátním vý-

borem vyšet poměry v IJu-sk- u

a vykreslil cela jiný obrázek
láv linyinoíhl líobins bývalý' ko-aiis-

nmei-iekčli- Červeného kříži?
v Hušku který obhajoval bolševi-

ky u utřel se nešetrně i o česko-slovensko- u

armádu
Frmieis pridilásil že bolševický

režim je iieštěstíiu nro Uusko a

I Tlo Indy innji býli hospodář'
skýini zá'itupiteKt vinii dělntetvii

Kaýdá industrii' bude míli hvoji
indiistriální rudu která musí bý-l- i

bránu na poradu v otázkách

priicoviiiVh podmínek ve všeeli při-
r-rv-V s v vv

Francouzská vojska pochodují silnicí k Wisseniboiirii n Orgzubornu v rýnském Buvoisku nhy
obsadila svoji část německého území

nchiiile-l- i svržen celé Rusko bu-

de vykořisťováno Němci' Za takov-

ých okolností Německo v násled-

ujících desíti letech bude vítť-zo- m

ve válce a bude silnější než
bylo v roce UMÍ Uudmi-l- i bolše-
vici ponechá ni při vládě v Rusku
mír netoliko v Mvropě nýbrž v cel-

ém světě je naprostou nemožno
stí

líobins dli' Jeho proli lášeiií byl
bolševikům nakloněn a dokonce i
nesl do Spojených Slátu nabídku
bolševiku" presidentu Wilsonovi
V tělu nabídce bolševici projovu-vul- i

ochotu poskyínouti vládó

pudech a vedle toho dělnická
mlriii-ii- i budou zíízciui ke kontro-

le a regulaci produkce a distribu-

ce ve všedi odborech industrie n

olcliodil ťleliy těchto KillllClií

budou tovární předáci dělníci tl

zaměstnanci kteří spolupracovali
budou se uměni mi vatcli

nislriktní dělnické rady budou

utvořeny pro jisté ěásli země a ti-

ši řcdul ruda pro celou říši (lény
těchto rud budou dělníci všech od

borti Kady zaměstnavatelů bu

dmi pomáhali v procesu Noeinlisa-e-

a kontroly sociulisoviiiiýeh
a industrií Všechno hospo-

dářské n Hoeiálui zákonodárství
milsí jim byli předlocím ku

ni i vň í n budmi míli taktéž prá-

vo navrhovali tukové zákonodár-

ci ví vládě -

liondýn 10 března K veli-

kým výtržnostem doSlo v neděli

REVOLTA SPARTA-KOVC- O

V BERLÍNE
BYLA POTLAČENA

VYŠETŘENÍ NE-

SNÁZI NA POME-
ZI JUGOSLÁVIE

Svrchovaná rada jmeno-
vala zvláštní výbor
za tím účelem

Velký počet Spnrtakov
ců byl zatčen a mnozí
budou popraveni

1'uriž 1(1 hicnu 1'b'my s r

chované nuly pro obnoveni vyji'

dnáváni s německými autoritami

ohledně vv tlniif německých obcho-

dních Imli je přerušeno hlo v
Spa činí upni í'1'lil ni iV zuicdání

Iflffíúl 11 konala se V Urussclu -

Deb-cát- i spdjiiirfi vyjedou z 1'íi-li-
)

v (In llileic v středu ii první
usedání v obnoveném vyjednává-n-

bude nepochybně konáno ve

čtvrtek V tlčktclélil Z tillilliírll vlá-

dních paláců
1'li'my mi kterých docíleno liy

In dohody činí opatření pru pře-

vzetí německých obchodních lodí

za jichž používání dostane se

Němcínn potru vin nŽ do přišlí l-

inuly lllfivní nesiuVe ji'vi se vi'

vyřízeni otázky ypnsnbu placeni

zn tylo polní vlny ale má se za (o

že nové návrhy odstraní dřívější

námitky
luk se vyrozumívá náhrudv a

potraviny jež poskytnuty budou

Německu přijdou t ti! zdrojů zn

prvé ve roriin"' produkt iVjnko
n drnslu za druhé" z kreditu1

jež iiim Německo v neutrálních ?

mích a které nž dnpo-oi- d b ly ne-

použitelný h oldi'di'111 nu l'iniiiii'iií

Idokldii a mi tfclí cizích jlilol
no liidriljí V moi'1 NioiiitKh

Odliiiduji' Ht Je tylo tii droji'

pí'Íiii'Koii ii si tfiriOIIUIIDIKM) co je
oliluiH kterého je tíidui tni XMplu-eeti-

tukového liinoství polinvill

jnkclio je Iřehu Německu id? do

piíílí úrody
lednoii IdlIVIlfell piíěíll jež

vedla k tomuto rozhodnuli jak ne

praví byl dopis od nii'liekélio jt

Iieralíl éen( Idovdem (íeorncin
v kterém mluví kc o iieobyéejné
váué Hitunei potru vínové v

Trnví m také že nii(diéli

Spojených hit At ii jistě konees po

Situace na Černé
Hoře je zoufalá

Kíin 10 březnu Komise po-

slaná americkou mírovou delegací
k vyšetření poměrň nu ťciné Ho-

ře vracela se fíituem do Paříže
Oznámila že situace na Černé Mo-

ře je zoufalá a že obyvatelstvo
skutečně hyne hladem' X jedné
rodině z osmi dítek í Fcmřelu
následkem hladu a tři jsou kostry
lidskou koží potažené Americký
červený kříž snaží se zlepšili tylo
poměry ale jedná se o práci nad

jeho síly ťVrnohorei dle sděle-

ní této komise žádají mírovou
konferenci aby poskytla jim vol

uoime oncni jakc povoleny byly
Něniciim ve smlouvě uzavřetiiV v

Urostu Litevskéíii líobins alo ne- -

Basilej 10 březnu — V)iídiií

vojska potlaéíln ozbrojenou revol-

tu V llerlíně dld depeňí 7 tohoto

1'iiííž březím ~ Svrchova-
ná rnda jmenovala komisi jež má
se odebrat i do faihluně a vyšetřit i

odpoledne ve Slnindil lni nleliz
zíslud příležitosti nby návrhy tyl-

u předložil presidentovi
měsita a chiňtií nyní dělníky kte

přičmy politování hodných nosná
inm-ricl- í vojáci n námořiiíci a ně-

kteří Alistrillcillié se podíleli Tři
zí mezi Itnly n Jiliosloviiiiv — Nn
léto komisi luicluizcjí sc zu Amoři
ku mujor (' (1 Trnul zu Anglii
iiinjor ('eiici-á-

l (lorilun za Frnneii

iiiiebo čtyři Aiiiďiéaiié byli pora-

něni kdy policie zakročila Sedm

Američanu bylo zničeno Nespráv-
ná zpráva že jeden z poraněných

niiijoi' freiifi-n- l

Sávy u za Itálii munost projevu ohledně budoucí vlá-

dy Nejsou sice nroli unii s Chor jor tfenerúl SejíreAmeričanu zamřel na policejní
vaty a Slovinci nle žádají nby

Zpráva komise pro helRieké! [ki
žiiduvky která jo ve prospěch re

federace zřízenu byla tak nbv jim
stanici na l!ow iilin měla v dů-

sledku demonstraci před touto sta-

nicí Policie demonstranty
bylo dopřáno žili dle starých zá- -

Mluvě o československé iinnáděi
v Hušku Frnncis prohlásil žo ne-n- í

žádné pochybnosti o tom ži ta-

to zruona byla Trookým na po
pud Nónicí'i Trocký pravil vysla-no- c

dal svrtj Koujilns k tomu aby
umožněno bylo Čechoslovákům

llusko když složí zbraně
ale současně vydal tajný rozkaz
V kterém sliboval trest těm Želez-
ničním zřízencům kteří budou jim
pomáhali nby ze země se dostali
Později pak Čechoslováci byli iii

zrádné

Frnncis je k to mluvili o této
záležitosti jako Člověk který

informacemi do všeho hvl

vise smlouvy z roku )W byla ru
lionu- zvyků a náboženství

Přehlédnutý výkaz

Česká republika
vyelá své peníze

1'ralia Československo 10 břez-

na - Československý ministr fi-

nancí Ir Alojs Kasin kterv bě

amerických ztrát

ří si přejí vrátit i se do práce
Londýn 10 března — Velký

počet Npartukovcú byl zalěen bě-

hem bojů ve Nl ředit Iteťlíua V pá-

tek a mnozí % nich budou odsou-Ken- i

k smrli dle kodaňské depe-

še Fxeliniijío tclcjíraficki' kance-

láře líoje v Hcilíně skoněeny by-

ly V pálek připojuje depeše a vlá-

dní vojsku zaujala veřejné budo-

vy a náměstí a jistý počet tová-

ren

Ženeva 10 března — Všeobe-

cná stávka v IWIÍně byla odvolá-

na v pálek večer a v aobolu vš-

ichni dělníci se měli vrátili do pni-e-

Dělnická federaci! vft své schů-

zi učinila tolo odporučení Pro

práce hlasovalo čtyřicet

delegátu proli pěti Vm dAvod zn

končení slávky byla udána sku-

tečnost že vláda povolila většinu

politických požadavku dělnietvaii
že stávka ohrožuje zdraví u bez-

pečí města K prvnímu porušení
všeobecné wtávky došlo v přitek

kdy sluJbu telefonní v podzem-

ních drahách ve vodárně a ply-

nárně by In obnovena

Amsterodam 10 března — l)e

letmec stávkujících vrátivší se

Výmaru do líerlína oziiáinibi že

vláda vyhověla vřlíinň požádav
ků slávkiijících dle sdělení depc
Si z Herlíua Mezi povolcnýiui

Washington ) (! 10 března
Bitevní ztráty americké armá zasvěcen líobins opakoval o ČV- -

dy ve Francii jak vykazují pře-

hlédnuté divisionáliií rekordy u- -

veřejném' generálem Marchem

byly celkem iM0l!)7 V tomto po- -

olioslovřioich fttare bolšovieká Iži
rozšiřovniié se zvlášliiím pustém
také riřmeekýiiii časopisy Vysla-noi- !

Frnncis muž svrchovaně iý

a nefiředjiojatý zaslouží
si dík za to jfo lživá Kolmwova
tvrzení uvedl na pravou míru

čtu zahrnuti jsou usmrcení v btf
ji ranění [lohřcšovauí v boji a

zajatí Dojde nepochybně ještě k

lalším menším revisím než vydá
na bude zpráva konečná — Druhá

pravidelná divise vykazuje nejvčl- -

dou přijata

Wushinj-toi- i D ť„ 10 liVnu
— Jlnlské vyslanectví uveřejni-I-

text proklaním e vydnué nnzi-národní-

výborem nlinirálíi v

v které obyvatelstvo ti

autority ve Spuhiln ilíilmaCskéin

příst ii visti kc varuji před nepoř-

ádky anebo urážcníai Hpojenert u

jíž iiutorisujc se piidiidinirAl Ni-blae-
k

tamní americký velitel y

i brannou mocí bude-l- i lřclm
zabránil tukovým událostem jako
byl nedávný ťitok nu italské tliV

stojuíky

Hylo to hlavně vdlislcdku těch-
to událostí ve Hpiiluto že italská
vláda zakázala průvoz potravin
přístavy Ailriutiku což vedlo Spoj-

ené Klá ty k vydání výstrahy v

které se pravilo h' zíistuvcn Imde
dovoz fiol rnvin ze Spujeuých Stři-

hl do Itálie nelnuli' li ihned ob-

novena dodávka plrnvín pro
n lihoslovniiy

1'nříž 10 hřeziin Svrchova-
ná radu velmocí rozhodla sn zru-
šili blokňdu líakoiiska talc ahy
ihned mohly býti poHÍIřmy pot ro-

viny hbidovícímti lidu v Ka kou-

sku Potraviny budou poslány lo
Rakouska přos Ifjcku u Terst IV'

cc o vyživování těchto zemí byla
svěřena americkému potravnímu
'idmíiiistrátoru Ilcrhert (' IÍOfve-ro- v

i

ší ztráty a sice ) První di

vise nalézá se na mlslé druličiu s

Otázka zřízení české

university v Brně

Washington 1) f! ]() břczuit
Záležitost zřízení druhá české

university v Drně jež Národním

'l!'7'l muži e zprávy této vy-

chází také nu jevo že počel anic
rického Vojsku jež podílelo se nu

bojích s nepřítelem byl l:ií)l)000 Shromážděním navrženo bylo po-
slancem Aloisem milďiužil 'Af zprávy o pokroku de- -

mobilisace vysvítá ze celkem - čila tuk daleko k otevření
právnické fakulty dojilo již m

studijního roku 3910-2- 0

Fakultu filosofická zřízenu bude
počátkem ško'ního roku 1921-121- !

koncesemi luilczá se syfdeni továr
nich rad a národní dělnické rudy
1'ráeo byla obnovena ve vělšiin'

hlavních továren berlínských

Ilo došlých boje v Her-lín-

zakončeny byly v pátek K

fiejprudčím bojňm došlo nu Ale-

xandrově námětí Nu Kaiser-

vojáci tlil liéiilceliélii území plote
Htovnli proli (bilšíin odkladniii s

poMlíním potravin poiirvad vidě-

li kolem hcIic iimírnti ženy a dílky
iiánlcdkcm libidu

Mnríál Foch vrchní velitel spo-

jením nepochybné nebude Ke pic

díleti nn ziihciImiií v MriiHiclu ale

VmícIiii! ontiiliií delegáti Hpojeucň

li Kiíňlccii(feli xtátň jiovřícní
budou píífomtii

Londýn 10 březnu — leden li

hU' onob bylo umrceiio anebo o

v bojích v Cerlínř v tý-

dnu minulém dle odhadu ztrát

Wolffovon zpravodaj-lu- n

nfiidovuoii čelnou iiovíiiáí-řkoi- i

iťcniuroii v Německu

Herlín 10 bíczua - Podmínky

zi kterých dělnická rada Velkého

1'crlíia projevila debotu schválili

akci beilíuHkéf fcilenieo práce je

pfíjabi rcMoluci o odvolání vAeo-been-

(dávky byly právě oziiáuie-u-

V podinínkáeb lěebto jo od-

volání dobrovoluickýcli plukíi i
Herlífift II propllhléiiř Viíecli jio
VN( íijffil zlléeiýcll během hlávky
Iťidi tafo jn tělesem koni rolova-

ným radikály íídílt právě
viícobccnou Nlávkn

Ibmílcj 10 března — Sďnku
v íiífjhku byla urovnána a pořá-

dek obnoven dle udělení éiixopixii

1'Vniikřurtcr eíhifitf Minítr
Hcbwdrlz přijel do UpkA u ozná

míl " píÍMiá opatření budou u

'iněíiii proti iihňVěiim n h po-íhi- k

bude udržován vicmi y

jcí má vláda po rueij

Výmr JO března ~ iVAvofnoe

n povinóHtí dělníekýeli rad kferě

vlřoja itlíbílt ulvořití jako prot
k tttdvení xtávek budou

zákonem klerý má býti

íbid pííjid fiémeckýif národním

jdirvfiáMéníiu

hem" války byl uvězněn rakouský-m- i

úřady a odsouzen U smrti pro
své styky h iMnsnrykciii mluvil n

umíTÍi'ký ni liorrcspoiideiilem o

íinunčilí sil unci ( Vskoslovcii-ikaf-Sděli- l

lnu Že ěesl{osloveii'íký lid

odpíral platili daně rakouská vlá-

dě v posledních letech tak že bil-lio- n

korun tímto způsobem bylo
zadrženo Nyní lid dobrovolně

plutí tyto duně československé vlá-

dě lr líaíúi minačil že (''esko

slovensko musí mílí nový peněžní
vstcio založený nu francích jako

jednotkách To vfiak není možno

učinili dříve dokud hranice nové-h- o

slútii nebudou přesně stanove-

ny Nová republika hoi'lá vyda-

li nové peiiíze získané půjčkami
ml fijmjeiicíi J)r Kasin naznačil
že v pokladnách bank je množství

peněz zvláště amerických — Ty-

to peníze byly přivezeny americ-

kými vojáky di$ Jívfopy a dosta-

ly se do Svýcamko kdo zukoupo-n- y

byly za koruny a dopraveny
kiirýrem iřes pomezí

nemá sice dostatek zbita n

cizích jistot aby mohlo krýti ce-

lé vydání peněz ala má doly lesy
a Ždezníee Jálo československá
vládu bude se dožadovali tni

a 1'hřích zaplacení zá-

sob vzatých během války Odha-

duje ni- - zc v československýcli ze

mích zkonfiskováno bylo zásob za

čtyři bíllíoiiy korun Hakomkk
vládu zmocnila o periiíz HÍrotěídi

a peněz pojiáťovwi a fatkli tuko-

vé úředníky kteří m proti tomu
stavěli 'rviií pftjíki kolo-vmsk-

vlády hetkwla ) velkým
iiiéebe(i Hyb v úmylu chromí
žditi ttWim m korun le hn

íhbiíovárií bylo upsáno
1070WlM korun

ii Jébřská nejpozději 1022-2- : —
Tliouhijfická fakulta dle dosavad

!t(ir'JH důstojníků a miižíi bylo

propuštěno až do přítomné doby
a že nařízeno bylo' propuštění

mužů Do 'I března vy-dul- o

se nu cestu z Francie doinii

!líVoT mužů z kteréhož jioétii
!lrlHL' vyloděno bvlo ve Spoje
ných Htáleeh Nemocniční zázna

my ukazují že nyní nachází se v

nemocnicích HlL':j muž oproti
112217 v době uavřeoí příměří

ních plánu ustane v Olomouci
HtrflMwe v jedné chvíli leela mno li) její knihovna převezena hudo

do lírnnho mrtvých a raněných Přesné

ztráty v pouličních bojích nebyly

doposud oznámeny ale odhadují
se až na '100 osob Váný nedostatek

potravin ve Finsku

Iíeííiiíff-- ( Fíuskn 10 břcmi
- Veiíkeré obyvatelstvo Fínsk

trpí iířciledkcm podvýžívy a jed mi

Bulhaři vydali mla" Stav obležení pro-

hlášen na Slovenskudé řecké dívky

Holuú 10 březlii — Po zakro šcKliua obyvatelstva vo ukutečuo- -

Vřelé uvítání ame-

rické rnÍ8iiev Polsku

Piiiíž 10 břenn — Americká
missín Červeného Vťúo pra Pol-

sko přijela do Varínvy vo ětvrtk
a doifalo m jí vřelého uvítání dlj
depcíí zdo získaných Mění o bylo
holmtí vydobeíK americkýíní
vlajkami Iririíeř raderwkí
uspořádal hostinu mi počest ěb-n- ň

sli liludoví Americká vyžívovflcř
koiiiíw přijela již do Fiirnka z

hájila vyíctioviuí poměrů V ceí
hďi d'mňeiio-4t- í není níe k jídlu
vyjíumji} ir41ív:ho dilvbu plní
ho příiud Tcřitó chléb ji těfnř'
n(sli'vítclný Jí vábio't xitua

faiú KermriU Franchet I) lNpe

ryo vrchního řnmcoukiHio ve

lllrlo Hulhafi vydali řecké vojen-k-

uiíiiníí v Dulhamku innoMvl

mlňdých řekýeh dívek r východ
ní MM ?donlo n Thraobí ktrí

byly bulhorfckýnií dftutoj-fdk-

h úředníky v dnbí ínvase do

pír hp provtofjí

Ilratislava 10 března - Čcnko-slovunslí-
é

vojenské velení prohlá-
silo dtav obležení po celém Hloven-itk- u

v dňslcdku odhalení německo
tnuďarakého spiknuti db sdělení

zilejíích értsopísň ProblA4ei(ín
HtftVlI obleejd éeskohlovcnská vlá-

dli doufá předejiti icpořádkúii a

zujiitílí dopjavu nu }ci-'ni"'ť'-

řolMHÍa a pří Ui příležitostí vyjl ee přispívají leurovtiuoJ po
iil vděk rorďa Ameriee iu'K'í jiomery


