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I; " *<VLADA BOLSEVIKO SE OTŘÁSÁ VE SVÝCH . 
%r 'X 'hifi tťEÁKLADECH. — LENIN A TROCKT > 7 V 

NA ÚTĚKU. >'*... 
: ?ÍWRÁVT,0 řAÝRAŽDĚNl BÝVALÉHO CAJtA. JKW.'/ 

Sr ; ' ? / ' " OPĚT VYVRACOVÁNY. • t. ^ ~V V-« . ;-•• 
v, i-Londýn, 28. Června. — Československé armádě jest při-

'V* ~*p1Žévána hlavní Zásluha, že Rusko bylo rozvířeno novou revo-
lucí. Vojsku českému byla nápomocna při dosažení tohoto 

'í] !> - účele vzpoura v řadách rudé ^ardy, která dle některých zpráy 
. : ;i' pobila své důstojníky a přešla do tabora československého. 
1 -^4 Někteří pozorovatelé považují ruské nejnovější sensační 
' ? zprávy jen za óskok, aby Němci odvrátili pozornost spojen-

ců na západní frontě ve Francii a intrikami v Hušku sami po-
^4^ silu jí autokrat^'!^ živly, za jejichž vlády by se v zemi snáze a 
^ř^déle udrželi uvesla. Dle jiných názorů snaží se prý Němci sa-

'v «mi vyvdlávati vzpoury, aby mohli vojensky zakročiti v okupo-
^ * váných pobaltických provinciích Ruska, tyto přivtěliti k Ně-

kamerku a rekrutýrkou sesíliti řady ve Francii, aby vyvážili pří 
růstek na mužstvu, jehož spojencům se dost&na, *$ dora«í 

' Ita bojiStě v plné síle armáda Spojených Států. 
Kladní «^WI*c 3^dí>Of4ovák& spoéfrá r piSirii^írf dopra-

. vy na transsibiřské dráze i na části dráhy východní, čímž zma-
^ r"řen byl německý plán, co nejrychleji do Německa dopraviti 
jy f l velké massy svých zajatců a poznovu je zařadit! do polní 
* \„ služby ve Francii. « Y oblasti, nyní československou armádou 

, s4 kontrolované, od Samaty na Volze až k Novo Niklajevsku nad 
V, Omskem, nachází se as 300,000 německých í rakouských 

zbraně schopných zajatců, 200,000 na Sibiři, 45,000 v Turke-
" .j stanu a zbytek v guberniích Permu, Ufě a Orenburku. Z to-

k hoto počtu iest 17,000 důstojníků, které by zejména Rakou-
> sko mělo rádo doma. 
: Více jak polovina těchto zajatců zaměstnáno jest v do

lech, v továrnách i při polních pracích. Tisíce jich zaměstná
no bylo podobným způsobem v Ukrajině i v donské oblasti, 
kde arci byli německým postupem osvobozeni. 

Zpravodajství z Ruska jest v úplném zmatku. Depeše 
/y došlé přes Amsterdam, Kodaň, Berlín, Bern i jiná města, zá7 

'sobují svět sensačními zprávami, jež se navzájem vyvrací; tak 
* "obživl" dle některých telegramů opětně bolševiky zavraž
děný car, jenž žije prý "v úplném bezpečí" a tak podobně po-

:! znovu jest činěn konec bolševickému panství a hlavy dosavad 
ní vlády opětně prchají ze vzbouřené vlasti. V 

I Prof. Pavel Miljukov, vůdce ruskýdi konstitučňích demo
kratů a Alexander J. Gučkov, vůdce oktobristů, kteří byli člé-
ny první vlády hned po svržení cara, dostali se do Charbinu v 
Mandžursku, kde se okamžitě postavilo v čelo nového protire-
volučního hnutí. * 

Bolševická vláda v Moskvě byla smetena a města zmocnili 
se generálové Kornilov a Kaledines spolu s německými voisky. 
Také Kornilov vstal opětně z mrtvých <>rávě jako nejvyšší ko-

! zácký hétman Kaledines, o kterých svého času došly zprávy, 
že skončili sebevraždou i jinými způsoby násilných smrtí. 

/ Fantastické zprávy pak dovršeny byly zvěstí, že Mikuláš 
^Nikolajevič zvolen byl carem a Trocký s Leninem 'že prchli k 

murmanskému pobřeží; Berlínská Wolfova kancelář pak hlá 
• sí, že velkokníže Michael Alexandrovič, mladší bratr svržené
ho cara. se stal v Omsku vůdcem jiného protibolševického po-

v zdvižení. Michael Alexandrovič měl prý se ^zdáti posloup-
,t nosti na ruský trůn a ponechal rozhodnutí o svém panování na 

vůli všeho ruského lidu. 
Jiná berlínská depeše praví, lie svrženíjn bolševismu stá-

\ ne se vladařem Ruska Kerenský, jenž právě díies odjel z Lon-
- dýna do Paříže. j;- r ^ r ^ 
ý Až do dnešního večera bylo považováno za hotovou udá-
5 lost, že-bývalého ruského cara není více mezi živými. Zprá

va o jeho zavraždění bolševickou rudou gardou, které byl 
svěřen k střežení, strašila v listech skorém p« celý týden. Dnes 
večer se opětně "s plnóu jistotou*' tvrdí, že nešťastný Mikuláš 
Romanov jest ž&/'a "vesel". Telegrafují tak někteří členové 

- sovětu z Kijeva. V 
Od darmstadského dvora, odkud pochází carevna* ts« tak-

' též hlásí, že celá carská rodina jest na živu. Jediný jen tele-
, gram nedovoluie carovi z mrtvých vstání , jest to zpráva li

stu, redigovaného Maximem Gorkým, jež potvrzuje zvěsti o 
.atentátu. 

Nemůže býti snoru, že bolševická vláda stojí na vratkfch 
f nohou, ale jisto jest. že jest udržována při životě jen podpo* 

rou četných ozbrojených zajatců, které propustila za tímto 
wjm 
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RUSKÉ REVOLUCI 
NĚMCI NA ZÁPADNÍM BOJIŠTI DVA 

KRÁT PORAŽENI. 
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BRITOVÉ VE FLANDRECR 
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1,060 HUNO ZAJATO FOCHOVÝM VOJSKENIÍ 
VTV' " ' 350 ANGLIČANY. ^ 
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Hindenburgovy hordy na západní frontě utrpěly včera 'ý/ 
dvojí porážku. Francouzi nabili Němcům r distriktu Viílers^ 
Cotteres na Aisně a Britové mezi Hazebroock a Bethun<* Vd -'*i 
Flandrech. Za francouzského vítězství 

ř-v * V;-'.^Vvw-ř . • 
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Spousty v Benátkách rakousk>|pi aviatikv způsobené 

účelem na svobodu; jest to názor charbinského válečného do 
pisovatele Daily Mail. Týž vypráví v dlouhé depeši s datem 
dne 23. června, že jedině v Transbajkalsku bojy.je na straně 
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bolševiků 20,000 zajatců, z nichž jest více jak 
Dále praví, že dvě neb tři spojenecké divise 
ři zjednaly pořádek. 

Slabost bolševismu tiejlépe déšvědču 
patrné poměrně hrstky Čechoslováků, rozť 
si, jsou » to udržeti v esvé moci sibiřskou 
ska až po Nijudinsk v rozlehlé vzdálenosti 
vati spojení s protirevolučním hnutím na f 
jež jest vedeno generálem Alexejevem. 

Bolševism jest dnes živoucí mrtvolou a' 
čení jest velenutné, nejen aby Rusko byltj 
Němci, ale i před sebou samým. Dle informa i 
respondenta jest v Omaku na Sibiři, kam pri-
cký konsul, 40,000 dosud neozbrojených rakour> 

ina Maďarů, 
o, by na Sibí 

ie ne-
po celé Ru-

Čeljabin-
a udržo-

c hod ní Rusi, 

ecké zakro-
'áněno před 
funěného ko-
^řibyl něme-

za jatců. 
Německo a ruská bolševická vláda se potají smluvily o 

společném postupu, aby zkrušeny byly národní snahy Poláků. 
Podrobnosti o této dohodě otištěny v krakovském listu Hlasu 
Národa . Bolševici přistoupili na uznání německo-rakouské 
hegemonie v Polsku a bolševická vláda jest hotova brániti o-
svobození Polska i proti dřívějším spojencům Ruska. Krakov 
ský list popisuje tento nejnovější bolševický čin jako nej-
ohavnější zradu spáchanou ve prospěch Německa a současně 
uvidí nejhlavnějších osm bodů podařené dohody: f v 

1) Politika polská prováděna bude Německepn. 
2) Ruská vláda slibuje; že nikdy nezasáhni v organi-

saci Polska. , f: š t 

3) Ruské vládě jest dovoleno býti ve spojení s demo
kratickými a revolučními kluby v Polsku, ale jen pomocí a-
gitátorů, kteří jsou německé informační kanceláři známí. 

4) Vysílání agitátorů do Německa a Rakouska budiž 
ruskou vládou zastaveno. 
* 5) Rusko musí věnovati zvýšenou p^£ornosť. polským 

národním skupinám a zabraňovati jím, aby nevstupovaly do 
ruské pozemní armády. 

j<; 6) Každé překročení hranic Litvy a Ukrajiny polskými 
vojenskými oddíly nechť Rusko považuje za prohlášení války 
Německu a Rakousku a proto nechť jsou podobné vojenské 
sbory rozháněny. 

7) Rusko nechť zabraňuje svému občanstvu*ukládati 
vlastní neb francouzské, angPcké nfeb americké peníze v prů
myslových podnicích provozovaných v Polsku. 

8) Rusko slibuje uznati Važdý eventuální stav okolno
stí nastalý za pomoci Německa a Rakouska v Polsku a brá-
piti tento proti dřívějším spojencůé Ruslq|. 
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ZPRÁVA ŽE BY SE KORNILOV SPO-
JIL S NĚMCI. VYVRACOVÁNY 

ÚTOK AMERICANO. 
v •. t"*-* ——~ }\  i' N, 

, (Bulletin. ; 
Paříž, 29. června. — Ameri

cká pěchota u Montdidier vpa
dla dnes ráno do nepřátelských 
zákopů a po vyhnání Němců a 
opanování dobytých posic po
slala za svou frontu 40 bavor
ských zajatců. 

poza.nmáno, l, 
nepřátel*, za anglického 350 nepřátel a v obou případech Hum
nové vytlačeni z krajních posic od kterýchž Hindenburg chtěli 

.obnovit svou všeobecnou ofensivu ve Francii a Belgii. Údei| 
franko-anglický dál se současně na rozkaz vrchního veliteli, 
spojeneckých sil, maršálka Focha. Na obou bojištích Němci' 
byli překvapeni, ztrativše mimo velkého počtu mužstva tés|* 
množství kulometů a munice. Francouzským úderem Němci 
odraženi na míli od Paříže a to na frontě 4 Vt míle dlouhé, odb 
Amblemy východně od Montgobert se táhnoucí. Byla to linie^ 
silně opevněná a prvotřídním mužstvem obsazená. Berlín 
Svůj odraz na Aisně přiznává, leč o svém nezdaru ve Flan*,•< 
drech mlčí. Francouzští vítězové rozšiřují dnes svůj postup u 
Aisny, kdežto Britové u Bethune chystají nový náhlý úder. 
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l\j . lWňdýn, 28. červná. ~ Dobře známý ruský diplomat, kte 
rý strávil ve službě své vlasti více iak 25 let a ienž jest i osob-
ním přítelem Kerenského. byv zástupci zpravodajské kance
láře Exchange Telegraph Co. tázán na úsude||o novém stát
ním převratu na Rusi, rozhorleně odpověděl: > 

^ "Kornilov spolu s Němci! To jest nemožností. Jest snad 
živ. podobně iako Kaledines. ale jest to pochvbno. právě jako 
historie o velkoknfžeti Mikuláši. Znal jsem Kornilova i ieho 
rodinu. Jest pravým Rusem a žádntf pravý Rus nemůže nikdy jk°"«kj» TTher-sV* do 
míti něco s Němci společného. Zpráva snad jest z části prav-
diva. *»le něiak překroucena atirtbo celkem wlhaná." 

; "Kornilov bvl ještě před několika hodinami velice da
leko od Moskw. že se 5? dá naprostou ne m ož n<^í, a By se pře
vratu osobně súčastníl.1* "• 

* - Vní.,.A 

Amsterdam, 28. června. Ka
tovi pacholci a popravní čety' 
rakouského císaře mají opětně 
plné ruce práce. 2,000 vzbou
řených vojínů bylo černožlutý 
mi katany odsouzeno pro vele-
zrádu k smrti pro bouře uda
vši se dle včerejších «práv v 
Rábu a Pětikostelí v Uhrách. 
Dle všech známek zapustil ru
ský bolševism své kořeny ne
jen v rakousko uherské armá
dě, ale i ve velkých městech. 
Trockého předpověděna snaha 
vyvolati nechuť proti zbytečné 
mu válčení přináší ovoce na uli 
cích samotného Berlína, Vídně i 
a Budapešti. Zejména hlavní 
město Uher jest svědkem čas
tých pouličních srážek, kde lid 
nakažen bolševickými zásada
mi mocně volá po chlebě. Zor-
ganisujPi se dnešní bouře jest 
všeobecná revoluce listovou 
VěCl. . - i. ; -f t 

V Budapešti utvořila se arci 
dnes ještě v mezích zákona, 
bolševická oreranisace. která je 
semeništěm vzbouření veškeré
ho proletariate Jmenuie se 
Dělnická Rada a nrvním činem 
nověho sdružení bvlo. předlo
žení maďarské vládě Hstinv g 
POŽadavVv veškerého lidu. kte 
ré vrcholí v otázkách míru. po
travin, politických reform-a 
jména ve prospěch demokrati 
ckého všeobecného práva hla
sovacího. . 

London, 28. června. Rakou
ští cenanrové usilovně snRŽÍ 
zameziti pronikání zpráv 7 Ra 

ostatního 

Angličané měli včera lehčí práci než útočné kolony 
Francouzů u Viilliers-Cotteretts. Dotčená německé linie vf 
Flandrech byla obsazena jednou divisí Sasíků a jednou divisl 

^S^^Prusů,— vojákem předcházejícími iboji^vysUen^ip. a, ,u^ 
" doplněným. Sasíci čelili lesu Nieppe. kterýžto les zarazil 

měmecký příval 9. dubna, kdy Híndenburg pokoušel se pro#^^ 
íiiknout až k4 anglickému průplavu a dobýti přímořských* ***<'.•--J't 
měst Calais a Dunkirk. Prusové čelili železničnímu městiř^l 
St. Omer od Merville, z kteréhožto iiiěsta vede několik tratť^f 
ku moři; dotčená sasko-pruská obranná čára bvla ve svém podálí 
zadí ohraničena potokem. Němci v místech těch neměli praff 
videlného zákopového systému, pouze četné krátery anglickou^ 
dělostřelbou vytvořené, kteréžto kráter? spojili nízkými chodjl 
bami a posílili hnízdy kulometů. Jinak kraj mezi Hazebroockf 
a Bethune je rpvný, protkaný zav.odňovacími stokami 
ských farmářů* < 
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v ' '* •" ';i Včerejším cílem britských útočníků byl zmíněný již po- X'%• 

tok Plat Beek zvaný, vinoucí se za krajní nepřátelskou linií . - >| 
asi 1,700 yardů. v ii 

Útok zahájila pěeh^la e hrahstvř York * *est lioáfn rlfío , ^ 4') | 
a do poledne vrženi byli Němci daleko za Plat Beek. Sasíci a > 
Prusové náhlým tím úderem bvli úplně překvapeni, takže Bri ]• /• 
tové postupovali poměrně rychle, za kteréhožto postupu množ 
ství nepřátel bylo pobito a všecka taranějsí hnízda strojových; 
pušek Němcům "vybrána". ' ' , , 

V dělostřeleckém souboji pokračováno je i dnes na celém 
západním bojišti : kanonáda zvlášť na Aisně je prudká. Rov v 
něž spojenečtí letci pokračuií ve své činnosti. Včera sestřelili 
Němcům ve Francii a Belgii 29 aeroplánů, ztrativše při tom 
14 svých vlastních létadel. 

* * 

Na italské frontě bojováno včera zvládf v horách Asiago, 
kde Angličané odňali Rakušanům jeden zákop a asi 100 vo-,% 

ť 

Americká fronta nevykazuje žádných změn a podobně 
je na fvoatě makedonské. . • ^. . .r- t : 
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NĚMECKÉMU NÁRODU UBÝVÁ ŠIU 
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^aříž. 28. června. — Francouzské autority woočítávaií,-0\'& 
500.000 

kdežto^ 
že ÍTěmecko cío příštího roku může sehnati ještě 
branců, pak ale jeho síly budou úplně vyčerpány, 
spojencům bude sil stále přibývati. 

Německé finance rovněž kvapem klesají a dnes německá* ' * 
marka má v neutrálních zemích nejmenší cenu od vypovězení 4 
války. v *;! 
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Německý lid je toha přesvědčit že dnes se pokračuje ve 
m zachránila dynastie Hohen 
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světa, frřpdní dpneše % "Remu 
*Te SvvrarsVu vvnravuif. že do-
514 rakoimVtf listtv T»eo^ss*hnff 

*™ínkv o bud^peátokých 
stávkách. • Í 
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válce jedině za tím účelem, aby 
zollernů. Prý všichni němečtí muži musejí zahynouti, kdvž, 
bude nutno, aby stalo se to na záchranu dynastie. V Esensku' 
vypukla nyní neštoviční nákaza, která se rychle rozšířila a 
jsou obavy v Holandsku, že mnozí budou chtít uniknout z oné 
krajiny a dostat se přes hranice. V tom směru byla učiněna 
již všecka možná opatření. 4 

Rovněž tyf řádí ve velkých německých městech, kdežto 
zvláštní druh chřipky rozšířil se v celé říši. Jde o chřipku z 
flanderských vlhkých zákopů do německého vnitrozemí za
vlečenou. I ' -

Proslýchá Iw, le Berlín prostředn|ctyí|l Vídně učiní ďo^ 
ivihn mrtorináiránf •" . *&•£ . $ 
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datečný pokus mírového vyjednávání. 
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