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Min vá práce rychle spěje ku svému jzakončenn
Obi Akový doprovod k nouanným idAlostrin

1

OPRAVENA DOHO
DA SVAZU NARO

DO UVEŘEJNĚNA

Světový tribunál bude

Svrchováni! rada mírové

konforoncc uvažujo o po-

volání zástupců NOmocka
i "'''o' r7 v A

V li
ff® vym vsi m

zalomen k i ohodová
ní pporft národu

1'aíí II dubna I fvdiii sou-

hru rrcvidoMiiié sndnu vy svazu
národů byl právě uveřejněn Dle

slanovenl télo sinlouvy Německo
ztrácí všechny svoje kolonie Ty-

to kolonie stejně jako jistá úze-m- í

pal říci k turecké říši budou

spravována svazem prostřednic
lvím jednoilhýeh států jimž do

Lloyd George chyitá ic k návratu do Londýna-Presiden- t

chystá se vydati zprávu o pokro-
ku práce na mírové konferenci

Paříž M dubna Neočekává versila bude řnovti filevrenrt dne
1" k Vel na stane se k lomu inandátůtltl Schůze ťílilv o clviech čidlech

Monroe uvil doktrina je chráněkonala se v neděli o (! hodině vi
Hcflíli II dubna - Xčliieekc

na následujícím imraiřrafcm i —„černi Schůze líto súčnstiiil se léž
inu generálu Meckelovi bylo uaí Smlouvu tato nedotýká se platpresident Wilson Schůze byla
zeno aby yiiliájil postup do Mriin

svolána na rychlo z folio důvodu nosti mezinárodních závazků ja-

ko arhitračnieh smluv územních
sviku a zabezpečil komnhikaei

že premiér llovil í Jcoijfi' míl v ú

myslil dnes vrátili s' do Londýnu
I5rui)svicly korrespondent easou loroziiuiění jako Monroeovv
su íoknl Anzeiger oznámil 41 vst

doktríny zn účelem udržování
míru" : :

obecná slávka byla prohláScuu veAnglický premiér má v úmyslu

zůstali ve své domovské zemi nsi
vévodsťví a že jeví se silní' sklon

k prohlášení sovětské republiky
týden a s ohledem na tuto illou

hou nepřítomnost on u jeho kolle

gnvé rozhodli ni" konati schůzku Hernu U dubna"— etsina

obyvatelstva v Mnichově a celémaby vyřídili jisté fáse jednání na
1 --Major Kcucrál J(dm K 0'Kyun odevzdává záslužné vojenské kříže hrdinům Dvacáté sedméBavorsku je proti násilným inejichž řešení se anglický premiér

ilivise v Centrálním mírku v New Vnrkú i Ni'm! "irlinwwH K'l!i„" nnf i1ii„i:[ „iif i„ithoilám kterými sovětská vládachce podíleli „osobné místo nliy j'
uváděla v platnost svoje výnosyponechal Arthiiru 1 Malfoiirovi zaujalý kaiuuKkoiLokkupnční iirináiloii v Nčineekii Selby

1 Dny a kapitán Clilíorl S
Wheclcr obu z New Yorku kteří bojovali h československým vojskem v Sibiři po ňesl mésíeii byli jme-mívá-

aby juko pobočníci provázeli generála Stefanikn československého ministru války do' JVahy

Členové svazu drtjí svůj souhlun
k zuienšeiií svéjho vyzbrojení dle

plánu navrženého rudou nvhzii no

souhlasem států samolných — V

případě sporů stály které jsou
členy svazu předloží svůj spor k

urbitraei anebo vysidřeni svrcho-

vané rady Rada tato ale nemů-

že učinit i žádného rozhodnutí jež
by se týkalo čistě vnitřní záležito-si- l

K válce nemá dojiti před u

plynutím Iři měsíc ň po vynesení
rozsudku nuly a m proti státu

který jiřijine loto rozhodnutí
Národ který poruší svazovou

který lniile jej zastupovali na svr
IÍbIíkIioii Scliwcinťurl Furlh a

chované mírové radě během jeho
Aiigsurlt vzdaly se starému reži

nepřítomnosti inu a zamílly sovít který punovu
V raiiníeli hodinách v nodéli tu jenom krátkou dobu Očekfivá Prusko trvá na čtrnácti

Wilsonových bodeclpresident zůstal doma ale později se Že jiná města co nejdříve od

vyje) si v automobilu 8 pnut d vrátí se od sovětu a komunisté bii
koiiovoii l'o mírnéiii deštíku za

BOLŠEVICKÝ RE-

ŽIM V BAVORSKU
BYL JI2 SVR2EN

Občanská válka v Mni-

chově je povalována

hni nuceni čelili ftposjei niřSfákft

Jak se Čechoslováci
zmocnili Samary

Omsk Jl dubna — 1'aní (Vnn-ptouov-
á

z Chicaga která prová-
zela svého muže v jeho humanitní

prácí v Arménii na Kavkaze1 a po

Perliu M ihibuii Pruskv
v Mnichova na jedné sírane a si sněm přijal resoluci kterou se žá

svitlo slunko a uliee města yapl

něny hyly Paíížany kletí již sna

dno poznávají presidentův auto
dlákři na straně druhé

smlouvu dopnstí su vábeného k

tu proti svazu Jiné Máty přoru-š- í

n ním styky a rada odporučí

dá aby přijat byl toliko takový
mír který je založen na člrniWfi

bodech presidentň Wilsona a dá- -
mobil President pozdravil se ko

za neodvratnouJak získají Cechy jak mnoho vojska která zu Noimcd- -zději v Kuskii v prvních dobách
e aby hospodářská blokádaNň bolševické vlády vypravuje i "Zaspojení s mořem

žívali jNine v Samaře vzrufienoiimecka byla zriiíemi a aby všichni
němečtí váleční zajatci byli pro-puště-

-

dobu když VSi přísli HvUliliPaříž U dubna — Komise nit
jsme nedaleko řeky mezi bolševirove Uoulereiiee na zalezu osli řek
ckými kasárnami a hlavním bol

přístavu a železnic podala návrh
Čtyři generálové Seviekým slaněni Místo lo bvlonové mezinárodní smlouvy jíž má

Berlín I I dubna - Sovětská

republiku v Mnichově byla uvrže-

na brannou mocí v pálek dle sdě-

lení časopisu Norddeirlschc A ligo-Klein- e

Zeitung Jiskrová depeše
sděluje že k prudkým bojům do-

šlo na železniční slmiicí v Mnicho-

vě v pátek večer právy které
ilofily před tím sdělovaly že do-

cíleno bylo dohody mezi ústřední
radou a komunisty To považuje

pod silnou pn
I hnu Cechů Oknyýti postaráno o spojení s morem zabiti se Zapatou

i

M ex ieo Město 14 dubna -
pro republiku československou nasutu lelalyf koule a v imSem by

lě bylo plno pracím a kouře Okčástečně 1

pro Polsko Jedná o
není mohla jsem snadno rukoumezinárodní plavbu po řekách La

nich národností má poslali proti
odbojnému státu Takové roz-

hodnuli musí míli - souhlas slátft

jichž se lýče Všechny smlouvy
musí hýli uveřejněny a nesmí ru-ši- li

principy svazu Hiát který
poruší dohodu iiiůžc býlí vylou-
čen ze svazu

Záležilosli svazu budou spravo-

vány shromážděním v kterém za-

sedat! budou tři zástupci každého
stálu ale loliko s jedním liliiHeiit

za každý sláf a svrchovaná rada
bude Složena z jvdnobo zástupce
každé z velmocí a člyřech zástup-
ců ostatních států Zastoupení na
télo radě může býtl ale zvýšeno

jednomyslným rozhodnutím

Svaz bude míli Irvulý sekreta- -

svého ocliuravřnl ale velké množ-

ství práce v niiiiiilýeh dnech una-

vilo jej do té míry že prohlásil
že nebude konatl naprosto žádnou

prie i v neděli Jedinými návštěv-nik- y

byli amerieký vyslanec Sharp

paní již přišli se rozloučili jež-

to ubírají se do Spojených Slátň

v pondělí
Schůze která zahájena byla o

(! hodin? veěerní protáhla Ha' až

do H hodiny Projednávala se vše-obec-

situace a mezi jinými otáz-

kami jednalo se taktéž o datu kdy
bude možno dohotovili "náčrtek

smlouvy a povolali německé dele

gáty do Versaillí

Žádné úřední oznámení nebylo

vydáno v neděli a president Wil-

son sdělil žo vydá oznámení dnen

Nepochybné v tomlo oznámení his

zmíní o výsledku práce rady čtyř
u I I # I i 1

dosálinniili na bolševické vojákyu a Odře Smlouva má zaručili
Ctyíi apatovi generálové byli

v boji v kterém Emiliano

apala vndee banditů ve slálěvolnou plavbu zboží z rejmbliky
Myli jsme rádi když se nám po
dařilo doslali se do sklepa Konce

se za naznačeni že umírněny ži-

vel docílil nadvlády v bavorskémčeskoslovenské n evenluelní 1 Pol éiorcios nyi usmrcen vládním voj ně slySeli jsme jak Ccsi vítězněska po těchto řekách tak aby ne
Vídají a viděli jsme že lidé vvbí-

kapitolu
Komunisté projevili ochotu při

skem Carranzovýin dle jrávě vy-

dané zprávy Jiný byl zajal a poylo Klíženo clem žádnou diskri
bují z domů"

minaci halm vzniku v horách kr stoupit do ústřední rady s porapraven sechuy mrtvoly byly
náležitě ztotožněny několika lisí- -konošských opouští zemi českou ním právem jiných částí 15a- - Německé intriky proti

Československu
11 Děčína a vlévá Ke do moře Se osobami vorsku docházejí zprávy že stou- -

verního u Hamburku Odra vzní pelicíi vůdců sovětské republky
rychle ubývá Dle Nilčlení časopi- -ká nu Moravě o lečo do baltického

Camblování na ulicích Curych řsvýearsko 11 dubnamoře u Štětinu V dnešním svém
riál řízený generálním sekretá-

řem Trvalý mezinárodní tribunát
rovněž bude zřízen Hiát kterf bii- -

su Lokal Anzeiger sovětský režim

byl svržen v Ambcrgii Ansbachu
— Hrubé von Prockdorfř-Rnn- -stavu byla by Odru prospěšnější města Berlína

i

Perlín I I dubna - Pcdieie v

eienu v posiednien nucen a poje
duá o všeobecné situaci do dneš

ního dne
O ilnlské a jihoslovanské otáz

de chtíti vystoupili ze svazu mu-

sí svůj úmysl oznámit! dva roky
předemlerlíně stala se lak neúčinnou a

jczmociiou ze není to zastavili
ce- bude se jednat! před mírovou

konferencí dnes Arthiir J Bal-fou- r

bude zastupovali v zasedání
Japonský dodatek činící opagnmblování plenřní a loupeže m

tření pro plemeiinoit rovnost ponnfho světla a z tóno dftvodu
ražen byl v komisi pre svaz riáro- -anglického premiéra Lloyda

ííeorfcc Jak se vyrozumívá an dů v pátek Baron Mokino ja

Ingolstadtu Furthii n v ](' ho-

řejší části Palatiniilii Občanská
válka v Mnichovi se považuje za

neodvratnou s ohledem na zruse

ní(koiiiiinísty revoluční rady — '

přítomné době existují v Ha vor-sk- u

vlast nř tři vlády
Prvním činem komunistů bylo

utvoření rady o desíti Členech jíž
byla přisouzena správní právo-mn- e

Ozbrojené roly po té napadly
policejní stanici odzbrojily poli-

cii a zalkly několik úředníků ja-

ko rukojmí Koiniitiíslíini pomáhal
hlavně ruský bolševický vůdce
Dr íicviu jenž nedávno se vrátil

městská rada přijala resoluci dle

které policejní správa města má

býlí svěřena pruskému státu bii-de--

tenfco ochnteii jj přcjiuouií

ponský delegát promluvil v záj
glický pmnier kladl velkou dftlc

žitosl na zjiátéoí kdy bude možno
mu tohoto dodatku řeč v které

prohlásil Že vláda japonská stej-

ně jako japonský lid přejí si aby

mírovou práci dokončili ježto v

poslanecké Knémovné anlieké na-

značili chce kdy asi bude mír

Keni ale známo došlo li

k určité dobodé v nedělní schůzí

Bolševici blíží se zásada navrhovaná byla iiznátia
svazem Vělšina členů ale vyslovik Sebastopolu la se proti přijeli japonského do- -

Výmar M dubna — JJavorská dni ku

tzau německý zahraniční ministr

který zvolen byl jedním z němec-

kých delegátů nu mírovou konfe-

rencí je zapleten do nedávného

pokusu Německa a Německého

Rakouska o vyvolání branného po-

vstání proti Československu dle
sdělení korrespondenla z Prahy
Spiknutí toto bylo odhaleno česko-slovenský-

autoritami pří zatče-

ní Dr Pnula Sehwnrlze německé-h- o

místokousula v Praze a Julie
Palanové jeho pomocnice - Dr
Neliwarlz byl zatčen ve chvílí kdy
chystal se k návštěvě Berlína V

jeho tlumocích nalezeno bylo ve-lik- é

'množství komproiiitujících
dokumentů ohledně zamýšleného

povstání Československá vláda
má'v rukou dokument pocházejí-c- í

od německého zahraničního mi-

nistra kterým Dr Schwartz odpo-ručuj- e

ne do služeb německého
konsula a praví 2o týž má v Ce-

chách zvláštní poslání

Korejská revolta
e rychle Šíří

Tokio II dubna Povstání
na Korci se rychle Aíří a hrozí se

rozšířili na celý poloostrov dle

1 1 dubna — HolšVvicIsávládu vyslala poslance Voněla z Ruska
Nový lext nbsahujo dvacet lest

Selský zákaz dopravy potravin
jiskrová depeše z Kyjeva oznamu-

je h' ukrajinská sovětská vojsku článků Celý dokument podro
zmocnila s Simferopolii kapíto- -

Polákům nežli Cechňm ale dá se

očekávali že by jl vláda česko-slovensk-
é

zreulovidii aby byla

schopnu přijímali větší náklad

hned nu území republiky Oba no-

vé stály doslaly právo svobodné-

ho používání přístavu Štětínského
československá republika vedla to-

ho i přístavu hamburského tak

aby mohly vyvinout i obchod do-

vozní a vývozní 'a tím účelem

komise odporučme přijetí léchžc

pravidel jaká byla přijata pro

přístav soltiúský po druhé válce

balkánské v zájmu Srbska {trá-

va odporuČuje aby se Německo v

mírové smlouvě zavázalo že v

Hamburku a jiných přístavech i

fio válco budn udržovat! svobodná

celní pásma jaká byla před vál-

kou Tálo svobodná celní pásma

znamenají tolik že s clo které
má platnost pro ostatní Německo

nevymáhá pro přístav a okolí na

suroviny a zboží nezetda zpracova-
né když se přivezlo za tím úče-le-

aby se v místních továrnách

spracovalo a vyvezlo do eizíny —

Pále- - se fini opatření pro jižní pří
Mav pro republiku éeskosloven
kon Kominň odporuéuje aby re

publika dosMla právo hnát! vlast-

ní vlaky mí svýrn vlaitním muž-sťv-

po jistých Jitrnicích bývá-léli- o

Hakoiiiko-tJhíMk- a íl v tom-t-

mht vým odporuBníai
koníí (' mí týč uzemí jlhoulo-vanskéh- o

a ílalnkého neplní Hd
ntho odporučení poněvadž ii#ví

jak míroví konfernc hraníeii u

do Mnichova nese již následky—
Zákaz tento je v platnosti od úter-

ka Stejné také Augspurku bylo
odepřeno zásobování potravinami

ii hrymu a Kiipiitorie třicet osm

ben byl pečlivé revisi Nyní pra- -
'

en je se na tom aby anglický a

francouzský text souhlasily (i
hned po lé smlouva bude předlo

mil oa Mimrcrnooiii Velká kořist
mdla do rukou ukrajinských bob 'Mezi obyvatelstvo jsou rozdílen v
ňevický-c-

h

vojsk 1'krajíticí dle ženu v plenární schůzí tplný text
smlouvy bude uveřejněn v někotéto zprávy nacházejí se nu po
lika dnechhorli) k Sebastopolu

Česká republikaRevoluce byla prý

Kurt hit do Mnichova jako svého

zástupci! TýŽ povřřen byl úplnou
civilní a vojenskou právomocí v

Mnichové Vfiechny (♦ovétské roz-

kazy byly zni4eny Sovětská vláda

v Mnichově byla svržena místní

posádkou
Má se za to ž Kasko bude dru-

hou némeckoii provincií jež pro-

hlásí wovřlskou vládu Je zriánwi

že neodvíslí Koeíalíslé mají v zá-

měru tukový krok ale v parla-mentálníc- h

kruzích n má zn to

že nebezpečí není akutní Víeobec

nk fctávka byla prohlášena v uhel-nýc-

nekeích ve CVikavě & Líian
Lípuko 14 dubna — Studenti

ínlhlasovalí Jednomyslní by unl-vmi- t

byla zavřena a aby vieh-i- d

vatoupilí do jomwntch obran-

ných sborft AAÚ tudeiit žáda-

jí vleehny rirneeké vysoká tkoly

tthy náledovly tohtto příkladu
Pojdu-l- k uklídnéiit íiíiiifleí( uni

zahájena v Srbsku
žádá velkou půjčku

ílasílcj II dubna - Pražská
ÍJudapejf Ji dubna — tlcvo- -

pamflety vyzývající k povstání
proti židům

Kcsígiiiiee f)r Sehiffera mini-

stra financí v německé národní
vládě může inítí v důsledku kabi-

netu! křísí dle sdělení depefii v

Výmaril časopisu Tflgcblatř Mi-

nistr prohlásil 2e byl nuceri vzdá-t- i

se svého místa poněvadž nebyl
to spolupracovat! ? socíalisaí

ním programem kablnofu

welfuhr Zcltunif oznamuj! e

157 řwiob bylo umrccno a 181 po-

raněno v bojích mezi vojskem a

edávkiijícíní v Puesseldorfu K

prudkým bojňm dollo když táv-kují-

pokiJAÍli h# (iřeriiSití záso-

bování vmloii

éasopísy oznamují žíc Aeský mt

nístr financí předložil národnínm
uřiř jak %c em oznamuje propu
kla v ftrbuku Hrbskl vojnka spo- -

shromáždění návrh uzavřití pflj- -

upracujiel pojtif v gabra- -

řku ve Spojených Státech n

décní úředního oznámení japon-nk- í

vlády V posledních tech
dnech došlo k vážným bouřím v

nékolíka mbitech Množství policí-tf- t

bylo usmrceno a ní kolik poli-

cejních stanic a poíovfiliih nfa
doven zničeno Komirtcí v néktc

ných éáitich ťhrrka bratří nc

uhcrkmí rudými gardami Yr$n- -

wwmm z obnwj toho bufa
'OOOO(0) upotřebeno na koupí

surového matcríálií 100000W
foiizská vojk jež zmijala H

gedín mfoupila t mh$ na dru
hou stranu mostu po U když u

na regulscí výniénných mb a
rých místech zničili ohněm obydlí
Jipoiieúpraví'

zbytku na zámkový foud jro el
kupní koosOfttiiMi

Ihcruké vojska vstoupila do m'ia


