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Vise ústavy svaze snárodů bode provedena
Nrktrří úředníci příštího Ungrrsu Spojrnyr li StitnDelegáti mírové konference

mají v úmyslu podrobit! re r
CO STANE SE V
PftlPADE NEPODE-PSÁN- I

SMLOUVY

Chouloslivé lélo otbce
doposud nebyla veno

vána poornost

Paříž 17 bfiziiii Pres přís

visi ústavu svazu národů

li' a utvite pMlmíukv inVdběžnéBudou učiněny tukové změny aby zajištěno by- - iníriiNČ smlouvv kteiá ievt t iU

lo její přijeti — Ruska otázka bude před
sevzata tento týden

lohoiivena a připravena k picl
ožení nčmeeké delejíHei ke kon-- i

lohoio týdne mírová konferen
"5 ce poMM mohlo hýli zlišleno a

žádné přípravy ohlednél ili i I lil celili IsOII 1'llll'IIV

f Mik I1HV Kil Účelem přetvoření ÚSltl

'jednán svrchovanou vadnu

Kim 17 březnu Minislersi u

unhrauiěiiíeh záležitostí v Učíc-- i

i i i i

směru který nastoupí zaiuflne li

Němeeko tyto podmínky a odepře- -

vy svazu národů tuk aby zajisle
in bvlo í přijeli s rrlio aiioii nratie jiroiiuisiin ye nepřijme po

podepsati mírovou smlouvu

Mírové podmínky které Pruskoradou okamžitě se soulilascni těch Veřiijicieli lisím knížete {o'f
Američanů kleíí si přeji jistých vnutilo hraneii v roce 1 S7 1 zda- -

hesse který byl jmenován ita
i idodatků Plukovník House kon skmii vyslancem pro nrnskn na

s1fcrovnl s lordem Robertem Ceei- - sledkcm skutečnosti že Ivto adre

iihíitmuiin Tintirii i im-- - uj u_„ ' mpovány hly králi srbskému a ni

kol! v králi srbskému chorvatské

Ion Ieon niur}f'tisfm u autďie

kíiui delegáty a po té o lom po
Wiseonsinluavu jsou: Frunk V Collier

jí se mírné a snadné v porovnání
s nynějšími požadavky spojenců
Ovšem je podstatný rozdíl mozi

smlouvami V roce 1871 bylo lo
vynuceni vůle moci mul poraze
nýtu národem Přítomná smlouvu
však je založena na národnostních

právech a tužbách a má jí býti

dul zprávu presidentu WiNonovJ mu a slovitiskému jal nyní ní j
leva k

oseph íl

Tito úředníci Šedesátého sešlého kongresů ni

postmistr Pert V Kennedv Miebian dveřník
klerk

IJoifers průvodčí a William Tyler PagiMá se ?n to ( některé navržené ho úřední titul

dodatky inolioti býti snadno při- -

IVkinpi 1( března Ačkoliv
juty jnko kn přikladu onen kte

první právy z Tieu Tsinu nana
rý byl by nehranou Monroeovy Amerika získá osm zbaven svět vojenského nebezpečíeovaly e amerieli námořnici za

Co soudí Maďaři o
české republice

WILSON SNA21 SE
URYCHLIT PRÁCI

diiktrinv ii Inkovy který Htii novil
vinili výtržnosti v japonské kou německých parníkůliV podmínky it kterých bývalé
cesi z pddčjšíeh zpráv vychází iu

Ale bude za těžko i
'pro ličme-ko- n

vládu přijmout i
tylo

jakkoliv si přeje aby němec
KONFERENCEnepřátelské stály íimlily by liýti

jevo ze laiioiud vyvolali vvtržno Paříž 17 března ~- - Dle dudo SVHU připuštěny
Washiniíiou I) (' 17 bíczna

~- - Pcster Moyd přináší článek Drst i svým jednáním
(iv jí iernu tNcmei uzavřeli v lrusFrancouzský zahraniční ministr ký liil přijal smlouvu v tom pře- -

'

svědčení že je k jeho vlast nitímZnačného pokroku byloKrejezího enerálniho sekretáře selil "spojené Malv ZisKall osm1'vnlí se že japonské' vojen docíleno od nresiden- -obchodní kimiory pešťské kterého německých lodí které )ři[iravenylíiiruy vniKly do Iranconzike kon
iionrn le ale dohře ziunnn že v

Německu mocné síly prnouií za ú- -madnrská vláda vyslala do Prahy budou pro službu na moři v čiyeese n de zinoeiiilv si dvou Ame
čelem zabránění přijeli této smlouco svého pliinnioetiíka Dr Krej řech dnech Jsou to lodi : ZcppclinneaiMi a iU anierieu lirciiniel s(

i'y pisc o pouicrii ceskoslovciiski o irJiM) tunách Prinz Friedrichotazovali je-l- i některý Američan
vy a tato propaganda denní nabý-
vá síly Spojenci nle nřes lo umho a maďarského státu a pot vrzu Wilhelni 170110 tnu (Irať Wnlve vazoe dostalo se jim zuporiu jí v úmyslu přiměli Němce abv

tova návratu

Pari 17 března Od příje-
zdu presidenta Wilsona do Paříže
učiněn byl značný pokrok v kon-

ferencích k dokuučení předběžné
niírové siuloiivy President kon IV

rovni s francouzským premiérem

c že dojmy československé rr dorsee PIOOO tun: Patricia 14odpovědi
podepsali podmínky míru aniž bypubliky Jsou liejlcpší Ač feskoslo líifi tun: Cap Finisterre 14"D0

Později ale meri'tí úrodnící věnovali pozornost otázce co bvveimkil republika jako' vííhee d tnu Pretoria i:ílí tun Cle ve

1'iehini prohlásil že dle j'lio liá

hledu je nemožné aby ústa vil svil

zii národů pojata byla do první

předběžné smlouvy Není možno

uvážili náhledy neutrálních Zemí

které hýly vyžádány a 'přijmout l

navrhované dodatky před pode-

psáním této předběžné smlouvy
jež má býti dokončena v několi-

ka příslích dnech Je IIIOUO se

zmínili o lilňvnlcli zásíidúťh Hvazii

národfi nle podrobnosti je nutno

ponechali nu d(dm pozdřjsí
Válka bude zakončena po pode

imlinl píedbiVné mírové Kmlonvy

dle udělení Iraucoiiského zahra-- i

niciiíiih ininistra ale Némecko ne- -

nalezli dva Američany nu polieej hodové státy ještě neuznaly ma- - se učinilo kdyby nepřítel odepřelbiud KJÍKMI tun a Kaiserin Aupt
ní Htanlei Jeden z nich téměř ob hirské republiky věří že za ne sta Vietoria Velká loď Imporator

1 přijmoiitj

Něrnci ukázali již nepřátelskou
Mlžený ležel na nádvoří n volal po JI011I10 nastane iiřátelskí poměr

Ucmcuccnucin aniflickým pre-miere-

IJoyd (leorcein a ital
o WOOO tunách taktéž připadne

vodě Japonci byli přinuceni abv lada Dr Kramáře je pevná V Spojeným Státům V přítomné do

poraněného poslali do nemocnice disposici když zvítězili v prvním
náběhu v mírové konferenci od

celém Malé imiiuie noradek a ie
ským premiérem Orlaiidou ohled-

né podmínek jež předloženy bu
bé luirník tento uvázl v bnhně nle

ft americký kousni po té neopustí 10 orgány pnu-uj-
í co nejhorlivěji má se za to fa může býti vytažen přením souhlusu h podmínkamipolicejní stanmo dříve doku Jčí jak účelně pracují českoslo

lou Němcům Tylo jsou již téměř

iotovy a mohou bti podepsány
několiku dnech Celkem získají zaručujícími vyživování Německuvenské úřady zejména finanční spojenci dle teto dohody 700 lodídruhý zatčený muž kaprál uchy!

propuštěn Na amerického konsu
n do příští úrody Kdyby předněmeckými delegáty v tomto tv- -

práva a poukazuje na to že opáč- - majících dohromady nsi 1 500000
duu běžná smlouva byla připravenu a

tun Amerika získala osobní pn
la bylo házeno Japonci kamením

když odjížděl ze stanice

né vídenské zprávy jsou nepravdi-
vé československá republika vel

iredlozena Němcům iiřed Vánoce"

těchto podmínkách jak so w- - rolodi poněvadž si přejo použiti
rozuiuívá iiebiiile se nalézali ú- - pch k dopravě svého vojska zpět

mi pak nebylo by pochybnosti o

toni co by bli spojenci učinili
Vojska spoieiieů nhsaililii liv

mi iispcmie operuje svynu vyrob-k- y

aby za ně doslala z ciziny po do Ameriky Francie a Anclie ob- -
Když američtí mariňáci vnikli

na japonský konsulát jak se pra-
ví napadli návštěvníka Ve čtvr

stava svazu národů Hiule lo spíše
smlouva k prodloužení příměří Vtřebné tovary Aby si vyrovnala lrží nákladní lodi z neutrálních é Německo

'aliilu nemajíc zlata nahražiije je konečné mírové smlouvě s Němé- přístavů v jižní 11 střední Auieri

niibiidc svého před válečného po-

stavení volností jednání Mloká-d- a

bude zrušena toliko dočasné

1'okud otázky 1'oznaiíslui hp tý-

če prohlásil ministr Dohoda bude

nucena zakročit! hudou-l- i nadále
Němci trvali na nvčjh odporu pro-

ti návrhňni spojeneckých lauiiisa-i-

1'obko není mnžno poiieehati
v přítomném jeho nebezpečném
postavení generál
bude poslán do 1'olska n prvn! pol-

skou divmí 'yl bojovala ve 1'Yan- -

tek večer američtí námoíníei na
ce a Holandské Východní Indii Ale nyní jsou vyslovovány obn-je-- li

možno i pro Francii nv- -

průmyslovými výrobky Českoslo-vensk-

tisk a jeho práci o zbudo-

vání státu slaví riirínn za vzor

páděn i byli davem Japnneň ozbro-

jených klacky Podařilo se jim
Ibide jim dovoleno aby odebraly

kem ale ústava svazu národů biť

e obsaženu

President Wilson vedle toho je
ní hlavní vojenskou moc poslalise h náklady do Německa pod řívnlknoiiti du divadla Keditel di

ádá od maďarského tisku by po elkou okkiipačni armádu do Ně- -vadla zavolal francouzskou poli vnian na poradu italskou a jinýk'ojně a věcně posuzoval českoslo inecka 11 je tu ještě otázka zda

zením německého mužstva ale pod

vlajkami spojenců po příjezdu do

přístavů spojenců mužstvo nahni- -

cli jež po té Francouze rozpráši mi dcleuracemi ohledne iinravv
jv se Francie odvážila noslati svéla Sil nace v 'lieii Ttsinu jak v

venske zájmy k dorozuměni a do-

brému poměru mezi oběma stály
irauic Jedná se o problémy úpra vojáky do Německa kde bolševismsděluje je napjatá tfáležifosf by

ženo budu mužstvem spojeneckým
a Němci se vrátívy hranic Itálie Jugoslávie (V- - se rozmáhá a jistě učiněn byl byskoslovcnska Kecka PulharskaVelká armáda neza okus hy propagandu zanesena

íiimimska a Malé Asie
byla i do francouzského voiska—Tornáda v Kansasu

Missouri a Oklahomě
Má se za to že tylo otázky dají

městnaných ve Švédsku

Stockhol 17 března Velká

Anglie a Amerika jsou proti pošlá-n- í

expedičních sborů do Německase rozřešili až hlavní olázky mí

osiatne poslední výtržnosti ia- -li k nepřátelskými zeměmi budou

urovnány Mír považován je nvní
nezaiiicsl nanos! jeví w v celé ze-

mi následkem hospodářské znovu- -

ko Kanaďanů ve Walesu a Ame-ričan- ů

v Londýně naznačují že
úpravy V mnohých odborech na americké i ani? ické JI IMllTiíl v in tují

za věc nejdůležitčjší poněvadž jo
niilno obnovili průmysl a obchod

aby opatřeno bylo zaměstnání a

la odkázána francouzskému vyšlu-lieetv- í

zdejšímu

Šanghaj 17 března — Třicet

bylo usmrceno a čtyřicet po
raněno v Hiihk Umu Korea dne
1 března dle překladu zprávy o

výtržnostech v japonském časopi-
se ze Neoulu který obstarán byl
Reutcrovou zpravodajskou kance
Iňří Ve vesnici HiiÍiciihk jižně
od Pinsr YaiiK čtyři četníci Ntříle-l- i

do davu lidu nž do vyčerpání
střeliva Přen padesát osob bylo

dle této zprávy IJdu po
té podařilo ha usmrtili všechny
celníky V YHiifrdoku dvacet de
monst raut i"i bylo usmrceno v

stala stagnace zvláíté htavcbiiích ýti poslány domů a demóbiliso
výrobních neboř pká se až In- -

vány co nejdříve
inčjší materiál ze zahraničí bude

Vedle vojenské okkupnee zbý- -země dopraven V prftbčhu
viji jenom dvě východiska sno- -álky mnoho peněz bylo investo- -

Kansas City Mo 17 března —

Několik osob bylo usmrceno vel-

ké množství poraněno a velké Ško-

dy způsobeny na majetku při tor-

nádech a průtržích mračen která

postihla v sobotu večer různé kra-

jiny v Kansasu Missouri a Okla-

homě Město Porter Olda dva-nác- i

mil M verozápadně od Muško-ífc- e

hylo zasaženo tornádem a vět-

ší část jeho obchodní čtvrti byla
zničena Tří osoby byly usmíře-

ny a množství poraněno V Atehi-so-

Kus tři palce deště spadlo
za hodinu a záplavy na ulicích

způsobily za tlOOOOO Škody

ncům v takovém nříímdé inváno do výroby náhražek ale po
Němci odepřou přijmout i podmiň- -lávku po těchto je slále nienaí

luiru První je udržovali bio- -poněvadž doprava do země se zle

pšila a ríizné potraviny 11 výrob
kádu a zastavili zásilky potravin'

potraviny obyvatelstvu v zemích

nepfítcle čímž má být i zabráněno
fíření se bolševismu

Svrchovaná rada velmocí znovu

uhájila svoje zasedání v sobolu

odpoledne a čekala že bude mc na

nčm_ podílet i president Wilson --

President se ale schůze uesúVt-ni- l

a tak vojenské a námořní pod-

mínky o kterých mělo býti jed-lián- o

byly ponechány flž do schů-

ze pondělní Po té hylo na pro-Krám- u

jednání o úpravě pomezí

Polska ale taktéž to bylo od lože- -

Jriilm pak je vvjednáviiti s ne- -ky jichž za války nebylo obje
c

lviiji opětně v trhu l'ro vvru přítelem u uzavřít! kompromisový
mír Obě tyto podmínkv nlo ne- -litcle náhražek bude to znamená

eií tak záhy jak bude močilo

1'ichou popřel ]irovdivosl pově-

stí hi francouzská vláda poskytla
liliáilí bolševik 1'ini Prohlásil

svrchovaná ruda velmocí bude
í o ruské otázce v tomto

týdnu
Uiienon AireH 17 března — Při-

jeti presidentu Wilsfiia v Paříži

po návratu z Ameriky je porov
náváno prvnílu iiaduiým jeho
přijetím ve zvláštní depeši z Paří-

že časopisu La Pensa v které ne

Pravíš
" 1'Vancouzský lid není déle na

ladéu k pořádání bouřlivých de

monstraef když vídél jak týdny
minuly íiniž by cokoliv podstat-liéh- o

bylo vykonáno 1'Vuiicie lié-ř- e

malý zájem v Nva-- národň

který není populárním pfedmé-ter-

1'Vancie vidí v učni více mé

né problematickou záruku pro bu-

doucí generace Francouzský lid

ale zajímA ne více o přítomnost
liejj budoucnost a dožaduje ne mí

ru okamžité načež j ochoten
o opatřeních pro budo-

ucnost"

Paříž J7 března — Korrcspon-den- t

Ilciilcrovy zitivodajttké kan-

celář! fco dovídá že nový italský
vyslanec pro Hrbsko opuutil fířle
brad ponJvndi nebyly unány je
ho povéřujíeí listiny kJré drc

novány byly toliko králi xrbukému
n nikoliv králi nilskému chorvat-sk- i

mu a (tlovinskčmu Jediná
užnul tnto trojdílný utit

jako politickou jednotku Htephn
1'íehon řraneouzsbý zalinmWnf

minlntr déil fn Hihiii jihonfo-vantkéh-

Ntátu doui' nebyl pro

ffbijí so rudné Spojenci uznávali
veřejné mínění bylo by nroli

ti veliké ztráty Ceny potravin
váal doposud nepoklesly ba V lič

kterých případech zvýšily m až o tomu aby tisíce německých žen a
čti vystaveny byly bludu Vcdb0 procent od uzavření příměří

K povstání mělo dojiti die
března v den pohřbu bývalého cí-

saře Vi Ileni ale iiaeionnlisfé ná-lil-
e

změnili dvoje plány a zahájili
demonstrace před tímto datem —

Japonští četníci posláni byli do
Neoulu aby zabránili výtržnostem
bčhem pohřbu ale demonstrace w

rizsiřily ještě pře-- l jejii-- pfíeho
dem

Vůdce Spartakovců
zastřelen ve vězení

Bavorsko touží po

toho si spojenci uvědomují fa by
Němci ihned zahájili rozsáhlou
kampaň a poukazovali by na utr-

pení a hladovění v důsledku stuúplné fiocialisnci

Pasílej 17 března - Itavorskň

noviska spojenců a to nepochybné
zaclonilo by úplné olázky ohíedně

mírových podmíneknémoviia fchiiináždí hi- - n a

Druhé východisko vyjednávání
Němci a bcMavenf novvch mim

Bolácvická armáda

vpadne do Německa

UWntfun M březnu — 1000

Trwký bolvický oiinintr vílky

no jeto premiér Uoyd (leore--c

byl nucen opuMití schůzí IJoyd

flenrpe oieše ze schůze králce po

oznámení že president Wilson se

president Wíhiou se nedostaví

Hylo zvěděno }p premiér IJoyd
OííorKft miMÍ hi vrátili do Londý
oa asi npronlřeo! týdno a není zná-

mo kdy se opět vrátí Má se za

to lo vrátí w během týdne nebo

'leí duí anebo ž hvřří au((lieká

zájmy i Jrtlfouroví ao jeho rw

přílomnoitl můža míli za následek

oddálení nzttvřMif aodouvy

Perlín 17 března — Leo

jeden redaktorů sparta-kovskéh-

čawpisu Kothe Faline u

vůdce komunistů byl zasIřeleiA v

Moabithkém vězení když postavil
sfi na odpor strážím Joiach byl
zatčen při pouliínfeb demonstra-

cích Cnsopii FreiheJt přináíí vý
značnou zmínku o oaudu Karla
Hádka ruského agitátora kurý
jak praví byl požádán žalářní
kem aby upustil od donnleh pro-eház:- k

avýh na nádvoří vějmní

ponřvadi žalářní autority nejsou
déle h to zarnějtl jeho oaobnl

vých podmínek bylo by pokořu- -
1 pro viiznA MoíínosH kfré

Zvolí nového premiéra na místě
Kurt Kwneni pul tismreeu byl v

minulém tuMul Ilavorská ústře
dní raJa vydala probláíení v kte
rém vyslovuj? tužbu po fipln

dle práv doílých 1 Mni-

chova Hudí titvofflna xodaliíti-ek- í

řntřední hopodářkl kane-lá- ř

jel bud? pod kontrolou zvlá
tní rady v které zoiedatl budou

ocílily triumfu po krvavých bií- -jak w! oznmuj nařídil wxmhl
vách v Cbateim Tbierry Hl Mí- -

in Artfounáeh na Homm m vti

riímií ítábii aby or(niioval ar-míd- u

o JfiOíXtO muiích ku Vpádu

do Německa k konei dubna dl

zprávy z 1'otroliraclii

laudiflch a mají právo vnutit!

(dělníci Hedláej % liiti-Jíj(e- J
ivoji vůli poražený m povodcům
avřtová války


