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Jedna z nejvžtších uhelných stanic na sVětž PROHLÁŠENI MÍ-

RU ODVOLÁ RADU
VÁLEČNÝCH AICTO

FranGOUzslíú vláda mQžGírvat

no doOasni) olílíiípaci nňlito--
) íl

President může vetovati
mírovou resoluci koh- -
1 ' gresurjch nOmecIiích míst v Porýní L Uri~ f Ún:amrm:: vík

JU-- TCirjF? ií1
7

Washington D (' 5 dubna —

Více jak dvacet válečných „zúko- -

lift buile Odvoláno dojdedi k při-

jetí Porterovy mírové rcsoluce jež
nalézá se před domem zástupců
oběma 'zákonodárnými

'

domy
' a

bndě-l- j podepsána presidentem —

Jedná sé o odplatne opatření za poslání vojsk do
Ruhrského distriktu — Situace v Dánsku

jest dopo&ud vážná
r
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Zrušení obmoziení obchodu s Rus
kem huib jedním ž jejích vvsled-Agitac- e

rě)iiblikánň v kongre
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Paříž íí 0 ub na — Nic určité-li- o

nebylo oznámeno ohledně pří-Ktíh- n

kroku Francie vf spojení

posláním německých vojsk lo

Unlirskc uhelné pánve s výjim-

kou úředního 'prohlášení jež sdé

lilo že jakékoliv vojenské opatře-
ní o kterém francouzsku vláda

učiněno bylo by za tím ú

čelem' ahy Německo ' bylo přinu-een- o

k zachovávání podmínek mí-

rové smlouvy

li o novém volebním zákonu Vši-

chni předsedové stran slílnli spo-

lupracovali s kabinetem utvoře-

ným na této základně

IřesijíMieo Licbc-ovj- i minister-

stva po pětidenním trvání v úřa-

dě znamená že bude dán souhlas

k odvolání jícnorální stávky jest-

liže nový volební zákon bude pro-

jednán před rozpuštěním přítomné
říšské rad v a svoláním novvch vo-

leb
'

' '

Průvod stávkujících od městské

Fhelnú stanice v Oistobalu v Panamském prfiplavním pásmu je nejvělší podobnou stanicí na
světě CVist uhlí je uložena pod vodou' Uhlí zde muže být i nakládáno rychlostí 1000 tun za hodinu

fii
VELKÁ DEMONSTRÁ Ruští legionáři po

su v zájmu mírové rěsoluee jVž
však muže býti vetována presi-
dentem Wilsonem může mít i za
následek zrušení zákazu obchodo-

vání s Ruskem zvláštním výnosem
z Bílého domu Republikáni jak
se praví jsou oebotni vsunonti na
presidenta zodpovědnost za umí-

stění Spojených Států na mírovou
základnu anebo zabránění tomu
Z toho důvodu pracují vytrvale
pro přijetí mírové resoluce ' a

předložení jí před presidenta I
v tom případě že president reso-
luci bude vetovati mají za to že

země jemu bude dávati za vinu

VOLEBNÍ KAMPAŇ V
ČESKOSLOVENSKU Vslali bavlnu do vlastiCE V ZÁJMU REPUB-

LIKY V DÁNSKU PLNÉM JE PROUDU
i -

Praha- - 7 března — Českoslo-

venský konsulát v Terstu
Po repatriaci legionářů
parníkem "Ihyatys"

Silesia) nastane v příjezdu ěs

Zástup o 40000 osobách
shromáždil se před pa-- :

lácem krále

Poměry v republice ne

byly dotčeny událost-

mi v Německu

radnice k paláci v sobotu násle-

dován byt tisíci lidí nesoucími ru-

dé vlajky kteří cekali netrpělivě
na výsledek návštěvy deputace

městských radních u krále Tato

deputace žádala krále aby propu-

stil nově jmenované ministerstvo

"Budu vyjednávali o všem

jakmile generální stávka bude od-

volána prohlásil král Social-

istický radní prohlásil : jií
fMtzdě Vaše: Veličenstvo' Všichni

vojsk z Vladivostoku přestávka
nejméně tří neděl poněvadž vrch

jakékoliv nepříjemnosti a nevýho-

dy jež budou toho následkem
Washington D C 5 dubna —

ní velitelství és vojsk v Sibiři d- - Demokraté jsou proti resoluci
cutelo naiocliti naše vojáky na

Kodaň "i dubna — Obrovský
zástup lidu odhadovaný na '40-00- 0

hlavv v sobotu vel-

kou demonstraci před královským
pulácwm v KoUuh volaje " Pryč

Československá Informační Kan

celář obdržela následující kabelo

gram z Prahy: Naše poměry ne

na tom základě že nečiní 'ničeho
eo by president nemohl vykonaliparníky vezoucí bavlnu a vysadit!

sám bez akce kongresu Zrušení
byly válečnými událostmi v Ně- -

posledních válečných Obmezenípřítomni sociální demokrate sou

tak legionáře možnému nebezpečí
ohně Očekává se tudíž příjezd nej-Wižsí-

pfivíktt ''N2iU Novgo-i- h

prvníČáští aplukuJiří

meckuilotěeny AVeSer v íájeois Kraiemr a wejift namrepnn- -

jako zákaz obchodování s Ruskemhlásili i tímto prohlášením Z 1 i ku4V zpívá je Marseillaisit" Pjv
melo by stejný ucinek' jako odvolicie a vojsko střežící královsky íděbradsk ý teprve začátkem lání zákonů za kterých tato ob

palác nebylo s to ovládati davy

je obracen nyní k vollwm Veleb

ní kampaň pokračuje normálně—

Praha počítá s dlouhou dísolga
nisací Německn BoLsevieké ne

bezpečí vážné a trvání tohoto re

dubna Mezitím přibyla první loď mezení byla nčiffěna RepublikániDemonstranti vedeni bvl i radi

"Vojenská opatřeni o kterých
vláda uvažuje mají za cíl příměti
Německo aby zachovávalo články
42 a 44 mírové smlouvy které za-

kazují přítomnost německého voj-

ska y pásmu padesát kilometru na

východ od Rýna" praví toto pro-
hlášení "Jedná se ttuliž čistě o

opat mostní opatření"
} Z prohlášení francouzské vlády

jež sice nenaznačuje určitěji ja-

ká budou tato zamýšlená opa-

trnost ní opatření dá se sonditi že

jedná se o okkupací některých ně--

meckých mést' v Porýní za

túr že lieiúecká vláda přes yseVh-n- y

výstrahy poslala něco svého

vojska do Ruhrské oblasti Časo-

pisy soudí že dojde- - k obsazení

Frankfurtu ITanau Mamburgu a

Darmstadtu Ťnsopisy vyjadřují
domněnku že úřední' oznámení o

okkupaei čeká jenom na výsledek

konsnltace se spojenci
Nota Dr Ooepperta náčelníka

německé mírové komise ohledně

vstupu německého vojska do obla-

sti Ruhrské naznačuje že německá

vláda po delším uvažování dozna-

la že vstup německého vojska do

Ruhrské oblasti muže míti proti-

váhu v spojenecké okkupaei

Frank funtu Darmstadtu Mambur-Ri- i

a DieimrKti až po nějaké době

to jest' nebudou-l- i německá voj- -

ska odvolána v stanovené době- -

Pří iem' této noty jež byla ad-- :

proti tomu namítají že president
nejeví úmyslu ustati od vykonážimu pravděpodobné
vání své válečné právomoci a tu

kálními dělníky a socialisty kte-

ří sesílili agitaci pro republiku od

íé doby kdy král Christian pro-

pustil kabinet premiéra Zahle-- a

Dohodová komise stanovila pod

h "nákladem bavlny a' mědi Bavl-

nu v úhrnné ceně přes 400 iuillio-nf- i

čes korun vypravujeme denně

třemí vlaky doprovázenými naší

stráži na adresu ministerstva fi-

nancí do Českých Budějovic Po

odeslání bavlny jež budo vyžado-vat- í

asi 30 plných vlaků odešleme

díž je nutno tuto právomoc mu --

debrati {

věnci pak ozývaly se hlasy : "At
žije republika !' Avť žije sociál-

ní demokracie!" Volání toto se

zdvojnásobilo když deputace vrá-

tila se a bývalý ministr Štauning
oznámil zástupům výsledek kon-

ference s králem Demonstranti

však brzy po té se klidně rozešli
''

V nové dohodě' činí se opatře-

ní pro amnestii pro všechny poli-

tické přestupky se vše-

chny volební reformy žádané so-

ciálními demokraty Všecky stra-

ny budou podporovali minister-

stvo s tímto programem

('lenové městské rady kodaňské
mínky těšínského plebiscitu Hla-sova-

ti

na Tcžínsku bude se nejpo-

zději v polovici května Polský
terror stále bezmezný Poláci lá

Některé válečné akty zvláště

pokud se týkaly vnitřních záleži
tostí byly již odvolány To platíkají Němce nesplnitelnými
jmenovitě o udržení kontroly nad
cenami uhlí a kontroly nad vět- -

elektrolytickou měď třemi vlaky
„auu-Všechn- y

ako uplna autonomiejeskládánípráce jako
nakládání zboží konají se pod do-j1?- 1 fzen1 nfnetMch vy- -

Isokých vojenská
šinou přívozu a vývozu s výjim-
kou obchodu s- - Ruskem '

přívozuzorem delegátů sibiřské armády 1

a pod Na budovu českosloven
Také dovoz výrobků českosloven barviv a jiných dehtových pro

připojili se k domonstraci Před
tím městská rada odevzdala králi

pamětní spis kterým žádala aby
nechal utvořiti kabinet který byl

by přijatelným socialistům

Král konal konferenci s novým
ministerstvem v jehož čele se na-

lézá Otto Tiebc y sobotu večer V

této konferenci bylo připuštěno
že situace je krajně vážná Král
zavinil přítomnou situaci tím že

propustil ministerstvo v jehož če-

le nalézal se premiér Zahle

- v'in teii byl něčím neslýchaným
v moderní dánské historii a so

duktů Před časem hylo nazna
čeno že kontrola přívozu barviv
je udržována z toho důvodu že

Generál Kuropatkin
bolševickým guvernérem

ských se zesílil a došlé zboží bude

naloženo s' určením pro Vladivo-sto- k

na parník "Jomi Marii"

jenž přivezl bavlnu Učiněna jsou
všechna opatření pro rychlé vylo-dová-

vťlikých amerických par-

níků jež očekáváme v měsíci dub

čeká sn na přijeti zákonodárství
ohledne těchto produktů Repub- -

f

s

Londýn í) dubna --— Generál ikánští vůdci mají v ťimyslu vy- -

říditi toto zákonodárství v neda- -

nu — ' - v eké budoucnosti

Otázky ve spojení s obnovenímcialisté pkanižitě zahájili agitaci v

zájmu znovu dosazení ministerstva diplomatických styků se sovětVítězství socialistů V

ským Ruskem byly příčinou od

ské plehis(Jtní komise podniknul
byl polský útok ručním granátem
Katolické kněžstvo slezské vyzý-

vá lid k' věrnosti k Československé

Republice Vyvrací polské po-

mluvy že Československo je
a dokazuje že zása-

dou Československa jest : Svoboda

národností volnost a rovnopráv-
nost náboženská '

' President Masaryk jmenován

čestným členem Instituto di Soci-ologi- a

v Turimi
' -

V Praze koiiala se světová kon-fefen-

mladozionistň Ilojná st

byla z Palestiny Anglie Pol-

ska" Německa Rakouska atd—
Konferenci předsedal palestýnský
žurnalista Sprinzar Jiní 'řeěníci

konstatovali snášenlivost českého

lidu a ďěkovali Československu za

pohostinství

v Davenport la
tohoto do úřadů a pohrozili gene-

rální stávkou jež měla býti za-

hájena dne 6 dubna Král Obrisr
kladů s obnovením obchodu s Ru

Kuropatkin vrchní velitel car-

ských ruských armád za riisko-jii- r

ponské války a osobní přítel Ro:
manovcu jmenován byl bolševic-

kým guvernérem jTurkestanu Ku-

ropatkin byl guvernérem JTurke-

stanu za carského režimuByl bol-

ševiky zajat odsouzen k smrti a

jenom jeho osobní popularita me-

zí Vojskem ho zachránila před 'za-

střelením Po ěase'vstoupil_(lo bo-

lševických služeb a nyní jníeubván

bvl do starého svého úřadii

skem Administrace '
nejeví do

sud žádného úmyslu poskytnout i
-

Davenport Ia 5 dubna— "Dr

C li Parwell byl zvolen prvním
tian odepřel vyhověti žádosti so-

cialistu a vojska povolána byla
do města k ochraně královského

úřední uznání sovětské vládě ru
socialistickým mayorem Davn- ské avšak očekává se že brky do-

jde k zrušení obchodování s Rusportu v sobotu zvítěziv v dvaná
paláce v V

'

'V'"''X'"
J

K propuštění Zahle-ov- a mini cti z osmnácti precinktu deno kem spolu se zrušením jiných vá- -

ečných obmezem Dvoudenní devětšina nad Henry Jebensera re-

publikánem byla 1655 Socialisté
sterstva došlo následkem toho že

nebylo docíleno úspěchu pro Dá bata jež zahájena bude v donřě
zvolili své stoupence do veškerých zástupců ve čtvrtek anebo pátek
městských úřadů s výjimkou po může urychliti akci presidentovu

ny při blasování v druhém m

distriktu v Řlesviku —

Pásmy Joto rozhodlo so pro Něme-

cko a král vinil z toho minister-

stvo Hoeíalistc hrozí proklama

kladníka Charles K Robeson re-

publikán přítomný pokladník byl
znovuzvolen Socialisté budou ta Zvýšení ceny chleba -

Společná nota
'

v Československuké koutrolovati městskou radu
spojenců Tureckuci republiKy ol zanajeni teeriTo

neboť zvolili pět ělenň z osmi —
nesnázi

rcsována předsedovi mírové kon-

ference tyl oznámen premiérem

Millerandem v sobotu Dr Goep-per- t

'nabídl nové záruky a požá- -

dai-aW- spojenecká komise byla

poslána do Ruhrské oblasti by se

přesvědčila že přítomnost ňěme- -

ckého Vojska je tu nutností Znač-

nou pozornost vyvolala okolnost

že n ot a je ad reso yá i lá předset
1

oyi

mírové konference a nikoliv fran-couzíikéh-

premiérů
y

Časopisy

soudí že' Německo doufá že sta- -

novisko jiných spojenců hude se

lišiti od stanoviska Francie -

Jak se vyrozumívá Dr (íocp-per- t

prohlašuj ve své notě žé

německá vláda nemohla zůstat i

i lhostejná k' volání 'ohývatelstva
Ruhrského distriktu které žádá 6

ochranu a obnovení pořádku v ce-J- é

'" ''

oblasti

Kodaň- 5 dubna 3- Přes od-

stranění politických překážek a

oznámení že generální Rtávka by-

la odvolána práce dosud obnove-

na nebyla Mezi organisací za-

městnavatelů- a odborovými orga-nisacemí

nedošlo' dosud k žádné

dohodě Obě strany učinily 6-- i

stupky v mnohých bodech avšak

ěelí jiným obtížím vzhledem k ne- -

Kjniřítelnému stanovisku jístýéh
dělníkfl kU'ří sc nenalézají v od-

borových orjra n ísacích
f

Premiér ÍAcho prohlásil na krá-

lův návrh 2e přeje ustoupit

Král požádá nyní bývalého ředi-

tele f mínÍ8t!rstva spravedlnosti

Krlise aby utvořil kabinet do-

rozuměním h ííhhH rada zabijí
opřtoS íasedání h počne uvažova

Nižší daně sníženi jízdného a za

dně vydávání bondů bez schváleni

lidu byly hlavními body platfor-

my na které socialisté zvítězili
Počet obyvatel

města značně vzrostl

Přesunovači v Chica-

gu vyšli na stávku
'

: — "

fhicago III V dubna:— Želez-ňiei-

v oblasti ("hicaga hrozí za-

stavení terminálníčh operací v
dfi-sled-

stávky 700 přesunovaěň

zaměstnaných ťía
'

( liicago Míl-wáuke- e

& St Paul železnicí jež

bratrstvem vlakových zřízenců

byla prohlášená za nezákonnou a

zastaveuím práce '550 přesunova-

ěň zaměstnaných 11 Chicago Junc-iio- n

železnice jež - slouží hlavwě

dobytčím ohradám Všichni přesu-

novači V chicagském železničním

distriktu mí jí y imyslu vyjiti na

stávku nebude-l- f vyhověno poža-davkfí- m

Vtvkujícíeb dle prohlá-

šení Johna Orunauc předsedy

ganísace nádražních zřízenefl: 'f f

Londýn 5 dubna — Spojenci

poslali společnou notu turecké
vládě á žádají aby turecká vláda
úředně prohlásila že nemá nic

společného s nacionalistickým hnu-

tím dle sdělení depeše Exchange
telegrafické kancelář z Cařihrá-d- u

'
„

Bolševici zmocnili se
města Vladikavkazu

- Cařibrad 5 dubna — Vladikáv--

Praha 7 března — Na základě
zmocnění ministerské rady nařídi-

lo ministerstvo pro zásobování li-

du všem zemským jiolitiekým
správám aby ihned provedly změ-

nu dosavadních předpisů o ceně
chleba v tom směru že od 8 břez-

na 1920 se zvyšuje dosavadní 'cena
normálního bochníku chleba o vá-

ze 1:J4 kff vyrobeného z V4 ker

mouky jakožto maximální cena x

dosavadních K 170 resp K 164
na K 2— Důvodem pro toto zvý-

šení byla ta okolnost Že veškery
potřeby k výrobě chleba až na
mouku od té doby co posledně
byla eena ehleba stanovena znač-

ně stouply a dále že dělnietvu

pekařskému ' při nynějších pomě-

rech výrobních vskutku živořící-

mu musila býti mzda zvýšena o '{0

procent '

Washington D Č 5 dubna'--

AŽ dopositd byly oznáraeny vý-

sledky ftěítání obyvatelstva v 253

ze 14000 ínkorporovaných ruěst a

městeček ve Spojených Státeeh
Téměř ve vSech zaznamenáno by-

lo značné zvýšení poětu obyvatel-

stva a v některých poéet obyva-
tel za posledních deset let !e zdvoj-
násobil Co nejdříve dojde k

počtu obyvatelstva Chi-éág- a

New' Orleansu a New Yor-

ku Ze vSecli meniích mt ej-vě- rtí

zvýšení zaznamenAno:bylo v

SeottHliluřf Neb a to o 2959

kaz důležitá vojenská stanice o

obchodní středisko v Zakavkazí

dobyt byl ruskými bolieviky dle

zpráv zde získaných Vladíka vkaz
nalézá se na řece Těrek asi deva-

desát pět mil severně od Tiílisu

Dobytí tohoto města spolu s m

na západním břehu Kas-

pického moře jehož zaujetí ozdí-men- o

bylo před týdnem nam-čuj- e

že bolševici blíží se velkému

olejovému středisku v Baku a po

Německý vývož o!o

Spojených Států

Berlín 5 dubna ~~ Německp
během března vyvezlo do Spoje-

ných Států zboží v ceně $3881-00- 0

V těže periodě přivezeno by-

lo ze Spojených Států zboží do
Německa v ceně $18598000 Byly
to hlavně potraviny a meníí množ-
ství nurového materiálu

--znamenalo Jy zastaVenf práce tO-5-

ňiuŽí Správa
'

dobytích' 'Jfej
hrad oznámila zasílatelňm doby-
tka' aby vyčkali se svýfni' zásřlki
Ml- - Tří tisíce kar 'dobyt kVytod

mezí Onizinskaobráceno do jiných rněst 'z-
í 'í
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