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PRUSKA DELA BERLÍNSKOU REVOLTU. 
VEŘEJNÉ BUDOVY V MOCI VLÁDNÍHO 

VOJSKA. 
0 

VŮDCE RADIKÁLŮ LIEBKNECHT 
MEZI PADLÝMI? 

VÝSTŘEDNÍ STRANA SPARTAKOVCO PORAZENA. 
Kodaň, 9. ledna. — Vojsko prozatímní vlády obsadilo 

všechny veřejné budovy v Berlíně a do hlavního města stále 
proudí nové massy vojsk. Některé depeše válečných dopiso
vatelů oznamují, že skupina spartakovců byla poražena. Dr. 
Karel Liebknecht, vůdce nejradikálnějších stran, byl prý zá 
pouličních bojů zabit, ale zprávě se nevěří, an nebyla nikte
rak potvrzena. Také nedošlo úřední stvrení, že by byl v 
Berlíně prohlášen stav obležení. 

Amsterdam, 9. ledna. — Hlad, zima a tma velice zvětiu-
jí vládu hrůzy v Berlíně. Obchody s potravinami byly skupi
nou spartakovců vypleněny a velké městské čtvrtě jsou bez 
světla i vody a rozdělování porcí uhlí vůbec přestalo. Mrtvo
ly zabitých leží dosud na ulicích nepohřbeny. Rozstřílené 
barykády a zpustošené domy dávají Berlínu vzhled "země 
bez pána." Panují obavy, že počet padlých dostupuje čísla 
1000. 

Dnešní ranní správy hlásí, že spartakovci nabyli převahu 
a že vláda Ebert-Scheidemannova byla poražená. Jiné depe-
feHfcvrdl, že počet loyálního vojska každým okamžikem vzrů
stá* - Noake, nový vojenský guverner se zdarem orgahisoval 
vládní moc na potření Liebknechtem zfanatisovaných davů. 

Hlavní bitka řádila v okolí amerického vyslanectví, kde 
bylo dle dřívějšího telegramu zabito 20 osob. Nic však dosud 
nenasvědčuje tomu, že by se oběťmi vzbouřenců stali Ameri
čané. Nejurputněji^ zápas byl sveden ve středu u budovy 
telegrafního úřadu, kde houkala vládní děla velkého kalibru 
i strojní pušky a kde také ztráty na životech lidských byly 
nejpočetnější. Ebertovo vojsko vypudilo spartakovce z Po-
stupimského a Anhalteského nádraží a od Braniborské brá
ny, důležitých strategických míat, jež byla po dva dni v ni
kou rudých vzbouřenců.ř Bursa zůstala ve středu zavřenou & 
jednotlivé banky se musely samy brániti proti útokům lidu; 

Liebknechtova strana vládne značnými peněžitými pro
středky, an se zmocnila za 18,000,000 papírových peněz ve 
vládní tiskárně. Krom poměrně malých oddílů vládních vojsk 
podporován jest Ebert sborem dobrovolnickým, do kterého 
se přihlásil kde který bývalý důstojník německé armády. Po
kusy spartakovců rozvířiti povstání mimo Berlín, skončily prý 
vesměs nezdarem. 

Podobně dobyly převahy i umírněnější živly v Bavorsku, 
kde vláda hrozí vpadnouti do Německa a táhnouti na Berlín 
BA potření bolševických stran. 

Kancléř Německa Ebert, hlava prozatímní německé vlá
dy, vydal k obyvatelstvu Berlína manifest, v němž praví: 

Dr. Karel Liebknecht vyhlásil boj až na nůž všemu &t-
socialistickému lidu. Dlouho jsme rozvažovali. A proto 
musíte nyní utvořiti dobrovolnou republikánskou gardu o-
brannou. 

USKUTEČNĚNÍ MYŠLENKY LÍGY 
NÁRODŮ. 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE K MlROVĚ KONFERENCI. 
Paříž, 9. ledna. — Při předběžném mírovém jednání do

cílil president Wilson přijetí prvního důležitého bodu a na
vrhovaná organisace ligy národů jest zabezpečena. Dostalo 
se mu ujištění francouzské vlády, že organizování této orga
nisace bude prvním Článkem na programu mírové konferen
ce. Francie ochotně změnila původní požadavky, týkající 
Be diktovaného míru Německu, Uhersku, Bulharsku a Ture
cku a hodlá otázku o náhradě Skod ponechati k vyřízení pro 
jektované líze národů. 

Článek, jimž má býti dán základ k spojení všech národů 
íwjvětší pozornost věnuje mírová delegace Spojených Států, 
která nedávno konferovala s lordem Robertem Cecilem. Po
drobnosti dalekosáhlého projektu nejsou arci dosud veřejno
sti známy, ale dle předpovědí súčastněných diplomatů bude 
tato snaha zcela určitě korunována zdarem. 

Ustanovení delegací není dosud skončeno. List La Liber 
té dnes prozrazuje, že Anglie požaduje krom delegátů Velké 
Britanie i tři delegátv za každou velkou osadu jako Kanadu, 
New Zealand a Jižní Afriku. Zmíněný časopis se táže, proč 
nejsou zastoupeny kolonie francouzské, Maroko, Tunis a 
Alžír. 

Jihoslavie zastoupena bude bývalým srbským ministr 
presidentem Pašičem, srbským finančním ministrem Vesničem 
a Trumbičem, předsedou dalmatského fcněmu. 

LEVITY NC-'OTÁZKA PAJPBŽSKÉHO VÉ-'ŘEVNIVOST MEZI POLI-HARDEN ČTE 
MCCKÉ POLITICE. I ZNÉ VATIKÁNSKÉHO. 

T- ' ' I i*. ? »• » 
Berlín, 9. jedna. -r- Ve svém Hé£, f>. ledna. *** Americký 

listu £ukunftu podrobuje Max! novinářský zpravodaj se doví-
millian Harden kritice potiku, I ^ z dobrého pramene, že ot£z 
jakou prováděla řlšo německá j ^/l^rovolného yěíeňství řím-

, , . . I skeho papeže bude projednává 
za války a před válkou vůči 
svým spojencům. Praví, že v u-
držování alliancí němečtí vlád 

TLD&ÝMI VŮDCI V 
POLSKU. 

PILSUDSKÝ CONTRA PADE. 
REVSKÝ A SAPIEHA. 

Varšava, 9. ledna. — Členo
vé konservativní a liberální 
strany pod vůdcovstvím knížete 
Sapiehy, pokusili se dnes o zí
skání kontroly nad vládou, pro 
tože generál Pilsudski, diktá
tor Polska, odepřel reorganiso-
vati kabinet a připustiti k vlá
dě jiné strany mimo socialisty. 
Až posud jejich pokus nesetkal 

na na mírovém kongresu. Od 
doby, kdy ftím prohlášen byl 
hlavním městem spojené Itálie 

cové jen plýtvali silami němec a hlava katolické církve zbáve 
ké říše, snažíce se udržeti sta ina RVětské moci, považovali se 
rý pořádek, který se udržeti ne 1 P»Pe*<»* °<> " dobro-

, .. volné vezne a nepřekročili hra-
dal a který se buď musel rad.- , nk gvého sidla ve Vatikáné. 
kálně změniti anebo docela za i Rozřešeni této otázky nastalo 
jiti. "Habsburský systém se svý , by, kdyby Vatikán dostal do ^ zdTremi' De7prch?bezkř 
mi úklady a zlomyslností," pí
še, "bulharské tužby po rozší
ření moci a zkažená vláda mla 
doturecká nedaly se udržeti. 
Vůči Turecku byla německá 
politika zvláště pochybená. Pě 
stování přátelství tureckého po 
važovala německá diplomacie 
po léta za dostatečnou náhradu 

vlastnictví malý pruh země, kte ^ veprolitI> vyjma toho. že jeden 
rý by dosahoval až k moři, tak 
že by papež mohl cestovati, a-
niž by přestoupiti musil úze
mí italské vlády s kterou až do 
sud papežská vláda míru neu
zavřela. 

voják, který pokoušel se za
mezili zatčení ministra vnitra, 
Thuguta, byl náhodou zabit. Je 
dním z opatření, které kníže Sa 
pieha, kterému pomáhalo 300 
civilistů, provedl, bylo zatčení 
premiéra Moracsevského, mini-

BOLŠEVICKÁ HROZOVLÁDÁ VE VILNĚ 
NĚMCI DOBÝVAJÍ POLÁKY OBSA

ZENÁ MĚSTA. 

Za posledního pobytu ameri 
ckého presidenta v ftímě ne- ; stra vnitra Thujruta, ministra za 

za to, co ztratila na jiných stra mohl tento jeti k návštěvě pa- hraničních záležitostí Vasilew-
nách svým bezvýsledným zápa- pege Benedikta přímo z krá-1 ského a náčelníka poličte VAr-' 
sem s britickou námořní převa lovského paláce, ale musel se šavské. 
hon, dotírala se podlizavě k předem odebrati na americké { Praví se, že 6 členů kabine-
vládcům tureckým a snažila vyslanectví a teprve odtud na-' tu je dosud ve vězení a že mno 
se jejich pi-ízoL vymoci si ná^ětévír* -eestafedWati h^-osob-je dráaiuv.iakojrukoimí 
zemní cestu k Indii. Ti, kdož 
se připojili k Britům, mohou 
mluviti o velikém vítězství, 
kdežto se spojenců Německa 
stali se mrzáci, pokud totiž vů
bec zůstali v existenci."* 

(W^l 
HLAD VBÝVALÉM RAKOU-

— SKU 

Londýn, 9. ledna. — Reutero 
va kancelář přináší z Vídně 
o práci britické missie vojen
ské, která byla poslána do Ra
kouska vyhledat! a oodpořiti 
britické zaiatce. kteří bv do-

káflu. 

PŘELET ATLANTICU 
AEROPLÁNEM. y , v. 

. MHán, Itálie, i^epeše došlá 
přes Paříž.) 9. ledna. — "Nebu 
de trvati ani celý rok a přelet 
Atlantického oceánu bude za 
každého počasí snadnou věcí," 
praví Gianni Caproni, tvůrce 
nového trojplošníku, který jest 
v součástkách již hotov a čeká 
jen na sestrojení. Caproni hod
lá přeletěti Atlantic s posád
kou 20 osob ale ubezpečuje ce 

sud v zemi zůstali. Práce jeiíi-Č aviatický svět, že se mu po 
počala v Terstu. Ženv, přinále ' daří sestrojiti aeroplán k pravi-
žeiící k rakouské polní nemoc I dělné přeletné službě do Ameri 

• nici. která padla do zajetí, 
, kdvž bvlv strávilv noc na mo-
| krém nádraží v Terstu, žádaly 
j Angličany o pomoc. Bvla jim 

poskytnuta potrava, přístřeší a 
pak poslány do svf-ch domovů 

i v automobilech. Ve Vídni briti 
: cké automobilv, které pMvážeií svobody, 
potravu zajatcům a britickým 

j civilistům, isou den co den ob-
j léhánv zástupem lidu, který vy 
slovuje závistivé poznámky o 
tom. jak Angličané dostávají 
tolik potravy zdarma. Zámož
ní lidé. i šlechtičny v kožeši
nách i diamantech, přicházen 

ky, který by snadno unesl až 
100 cestujících. 

Nové létadlo jeho jest 130 

ačkoliv z hlavního stanu gene j 

rála Pilsudského v paláci Bel- j 
vedérském se to popírá. Hnutí:  

bvlo zahájeno obsazením všech 
^tý.tních úřadoven a hlavního i 
stanu varšavské posádky na Sa i 
skřm jiáměstí. Hlavního stanu, 
bvlo používáno knížetem Sapie 
hon a ioho štábem. Jeho náčel 
níkem bvl plukovník Jar»sajrtis, 
ktf»rý měl ooatřiti několik plu
ků knížeti k disposici, ale tyto 
plukv se neobievilv. Plánv kon 
sprvativcii a liberálů neuskuteč ( 

nilv se neien proto že rebelům . 
ripnodnvpo se penevála 
PHqiiHsV^ho. r^'br? blavně nro» 
fo?P Ir Štá- , 
bn. dát! vój» j 
sko k politickým fičelům. j i 

Po fca+čeM odebralo 
«;e nřVnHV v převle. 
čení do civilních ša+ů do hotelu 

VYJEDNÁVÁNI O ZASTAVENI ZBYTEČNÝCH 
BOJ0. 

Varšava, 8. ledna. (Opožděná zpráva.) — Mtsto Tflna 
upadlo v moc bolševické armády v síle několik tisíc mužů, jež 
vypudila polskou milici. Po vzetí následovala řež občanské
ho obyva, z části proto, že Poláci se bránili a zatkli | 
zastřelili členy místních bolševických výborů. £ 

Polské vojsko, jež nemělo děl a jen malou zásobu 
tron, pod velením generála Veitka. ustoupilo k Lanovarovu, 
kde odzbrojeno Němci, posláno do Bělostoku, když jim bylo 
vit odebráno, i osobní majetek, zahnáni pak na polské ězemí. 

Lvov, kde se Poláci brání p řoti Ukra jincům, jest prý pro 
dobu přítomnou v bezp< , j§ 

Amsterdam, 9. ledna. — Německé vojsko dobylo zpét 
důležité německé křižovatky Bencova, před tím částečné Po
láky obsazeného. V německé moci zůstalo původně je nádrik 
ží, o jehož dobytí se Poláci marně pokoušeli a konečně doifl* 
ceni město vykliditi. 

Polské vojsko postupující od Kolmaru v severním Po-
Miaňsku, bylo poraženo německými dobrovolníky, kteří do
byli jmenovaného města za velice těžkých ztrát obou válčí
cích stran. Němci se zmocnili po tuhém boji Weísenhochu v 
kolmarském distriktu. Depeše zaslána Frankfurter Zeitutt* 
gu z Poznaně ohlašuje, že bylo zahájeno vyjednávání mez! 
německou a polskou vládou, aby na příště zamezeno bylo 
kačdé sbytečné krveprolévání. 

ULTIMATUM TURECKÉ VLÁDĚ. 
Londýn, 9. ledna. — Spojenecké vlády ozhámily Tura 

cku. že jakmile turecké vojsko v Medině ihned nesloží zbra 
ně, že budou veškerá opevnění v Dardanelách okamžitě zni 
čena. Turci jevili velice slabou ochotu vyhověti podmínkám 
uloženým jim povoleným příměřím a největší posádka v Me 
dině v Arábii zpečuje se složití zbraně. Vojenský velitel to 
hoto Turkum posvátného města, Fakhir paša se stále vymlou
vá a jeho otálení vedlo spojence k podání ultimata cařihraé 
ské vládě. 

JAK ODBYL WILSON HRABIVOST 
ITALSKÉHO DIPLOMATA. 

MACKENSEN VĚZNĚN V 
SOLUNI. 

Londýn, 9. ledna. — Maršá
lek Mackensen, bývalý vrchní 
velitel německé armády v Ru-

íč Rnirlick^ voiákftm a prosi ™nsku' dopraven byl silnou 
íe. abv iim něco odorodali. francouzskou stráží do Solune 
Mnozí nedovedou pochonlti,! f'laštn,m 

V
v ak,e,m » ,ta,m drza" 

že se mohou takové věci dávati Je ?e 
i
Vaz^' MarSalek marně 

protestoval proti svému preve-

stop široké a opatřeno jest kry p.enerá,R Senfivskébo a nařídi 
tem poskytujícím ochranu za ]f> ío1 q na Sagké 

povětrnostní nepohody. Prope- ^dví do hlavní-
lery hnány jsou třemi motory hn cfnTM1 fltráSíni. „bv 

j ípbo nri^vodcp. co$. tito 
j nčinili. Na to chorál řekl kní 
žpfi. že ner»rnnftíčí armádu k 
ťí^elfím po^.tíekÝm. Generál 
PiUiid«kÝ odpbral sp večer o pá 

zdarma. V Terstu missie kona-
j la práci konsulární. V Záhře
bu učinila konec vznikající re
voluci tím. že náčelníky ieií po 
zvala do kávám v, kde se o ce
lé věci promluvilo a urovnala 

zení. 

SMRT VYSOKÉHO MUŽE. 

V městečku Seville, O., ze-
se v dobrotě. Kdekoli se anflrlie- niřel včera obr M. Bates, pova 
ké vojsko obieví, nastává klid žovaný za nejvytáhlejšího člo 
i no neookoifch sebe větóích. 'véka v naáem státu. 
Nel7«lfmavě1ši «Vot svěřen bvl 
Amrličanflm ve Vídni, kdež bv-
li požádáni, nbv odvezli srb
ské korunní kle«otv » ostatní 
nivHivv rp/ítW do RWe^radn. 

f^řadv wdali i<m ie 
dobrovolně 7 hndow mi«i«*ter-

Méřil se
dm stop pět palců a podlehl 
chřipce ve věku 74 roky. Byl 
znám téměř celé America, 
poněvadž cestoval s Barnumo-
vým cirkem. Jeho zvěčnělá pr
vní žena byla rovněž obryně, 

té hodině ke knížeti Saniehovi svobození 2 rruského jha iwíd-
a měl s ním o«trou rozmluvu, lil se rod v Haliči.) } 

Paříž, 9. ledna. — Výborná anekdota koluje zde o roz
mluvě presidenta Wilsona s baronem Sonninem, italském mi
nistrem zahraničních záležitostí, jenž požadoval přímluvu 
prvnějšího, aby Itálii bvla přivtělena větší část bývalé rakou-
sko-uherské říše. 

Právě před schůzí «• zmínil sám italský král, le se New 
York stal domovem 800.000 Italů. 

Sonnino požadoval rakousko-uherské území z dftvodn, i* 
jest většinou obydleno Vlachy, načež mu Wilson měl odpo-

, věděti: 
Lituji, ale nemůžeme vám. barone, dáti také New York. 

lení Polsky a marném boji za; to odstraniti z Ukrajiny svoje 
zásoby. V Kijevě padlo bolšev! 

na rákladě níž k^íže Raoieha 
svob'1. že umístí od svého poku 
sn. kdvž mu bude zaručeno, že 
nebude 7,ntčen ani on. ani dfl-
«!toíníri ieho. Z^rovpíí bvlo slí 
bfiTio. 7atčení miní«t>i budou 
pronu?f2ní svobodu. Oble
vilo se. že Paderev'sVi o tomto 
noknsu věděl a odpiel do K^a-
Vovo. abv riobvl přítomen. PU-
sudcVí \^'slal noslv za Pid#»-

I Jména měst Vilna, Lvov a Ki 
jev jsou psána krvavými písme 
ny do historie a rovněž celá řa 
da menších měst a míst, leží
cích mezi nimi, trpí hrozně od 
bolševiků. Dle spolehlivých de 
peší, došlých do Varšavy, bol
ševici mimo drobnou válku pro 
vádějí hrůzy muk středově
kých. Poláci statečně hájí Lvov, 
ale Ukrajinci, podporovaní ny 

kům do moci zásob v ceně 18,• 
000,000 rublů. 

•'[WS§ !W5J 
NÁRODNÍPROHIBICE. 

23 státních zákonodáren 
vysujení Unie. 

Do" včerejška 23 Stá ti pro
hlásilo se pro prohibiční doda
tek amer. ústavy a dnes slibuje 

rewsVim. no s ním poradil ní Němci, zvolna ničí město. Ob ! tak učiniti stát Nebraska, zítra 

! Stra Vtflw. Vrte* bvlv uto»e«v za to však druhá Batesova 
od nnd^iirtVa roku 101R. 
bvlo Srbsko rakonsk 
šikem napadeno á sp 

kdv 
voj

ín an žel ka byla sotva 4 stopy 
vysoká a velice slaboučká, Ba
tes vážil 865 liber. 

o novém kabinetu. 
(Kníže Sanieha pochá-fcf z 

mocné kdvs šlechtické rodiny 
litvínské a hali^^ké, jež se od-
vozuie od litevTského velkovévo 
dv Oedimi^a a kt^rá bvla spří
zněna s k^álovík^m rodem Ja-
g-eloncfl. První předek íeho vv 
stiinuie nod iménem Sanieha 
již kolcem 14. století. Rod bvl 
na v<'5? moci za pakování pol

ského kríle a osvoboditele Vfd 
ně Jana Soběšk&ho> Po rožde-

léhatelů je 50,000 a velí jim j státy Wisconsin, Minnesota, 
generál Holubovič. Z města mo i0wa a Missouri. Pro vysušení 
hloprchnouti jen málo civilních |Soustátí na kost do vieréjJka 

obyvatel, protože doprava po 
železnicích je špatná. V mě
stě je hlad. 

Kijev, hlavní město Ukraji
ny, je zachvacován čím dále 
tím více bolševismem. Vůdce se 
paratistů, Petlura, prý má taj-

hlasovaly státy Ohio, Kentu
cky, Virginie, Mississippi, jižní 
Karolina, sev. Dakota, Mary
land, Montana, Arizona, Dela
ware, Texas, jižní Dakota, Mas 
sachus^etts, Georgia, Louisi** 

nou smlouvu s Trockým a Leni- Florida, Michigan, Co^oi*. 
nem a rudá vojska prý se hrnou do, Maine, Tenneflata^ Idahfe 
z Ruska na jih. Němci nejsou s z&P- Virginia. 


