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Palác Devonshirský bude proměněn na americký hotel OBČANSKÁ VÁLKA

V MNOHÝCHrej J?í3i!-?UJ- I : (h IObnovená agitaco spaittóv-cúzd- á

se být nyní uážnojšírn

nebezpečím německé říše
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: J1-- - ""Plti i ípi Am% 4Německá rada uvažuje o krocích v zájmu úklid
není země — Situace zdá se velmi vážnou

zvláště v industriální oblasti

Občanský zápas v Sasku

a Durynsku a jinde vá-

žná povstání

Stuttgart 22 března — Sou-

kromé depeše sdělují že občanská
válka je v plném proudu v Sasku
a Durynsku Vládní autority
eeiisorují časopisecké zprávy aby

zabránily šíření se poplachu
V Bavorsku Wuertembersku

Badrnsku a v některých krajinách
na severu došlo k povstání Lo-yáli- -í

vládní vojska postupují ny-

ní do střední části Německa

Paříž 22 března — Deset ti-

síc ozbrojených dělníků je soust ře-dě-

v Ilalle nad Sálou dvacet
mil severozápadně od Lipska a

mosty na jižní straně řeky Nee-ka- r

byly uzavřeny tak aby zabrá-

něno bylo šíření se neklidu který

povstal v továrnách v Mannheimu

Dělnici jak se sděluje znacne Ml

štáb říšské obrany s nimi vyjed Iii in nmm i ' 'J n i íim

i

snížili svoji výkonnost aby sešili

li svoje požadavky v zájmu zvý
Scní právomoei dělnických rad —

Až doposud nedošlo k žádným ne

pořádkům avšak vojenské auto

rity učinily všechna potřebná o

patrnostní opatření

Proslnlv Devonshirský palác v Piceadilly v Londýně domov vévody z Devonshire jak se ozna-

muje má být i zakoupen Američany kteří z nčho mají v záměru utvořiti obrovský americký hotel

Fotografie naše ukazuje vnitřek plesové a koncertní síně v tomto krásném paláci

Posily docházejí generálu šl
MOSUD SMLOUVY Mt- -V Německu vede seWatterovi který bude velitelem nedojde k vyřízení mírové otázky

nemůže dojiti k obnovení náleži-

tých obchodních styků s

Berlín '22 března — Vláda

presidenta Kberta která opustila

Berlín před týdnem kdy Dr W

Kapp se svým reakcionářským

vojskem vstoupil do města jest

opětně v kontrole kapitolu Presi-leit- ř

Kbeit a členové jelio min-

isterstva vrátili se do Berlína v 11

hodin dopoledne v neděli ze Stutt-

gartu n krátee po té stav obleze-

ní před tím vyblášený byl zru-

šen

Činnost podniků veřejnosti slou-

žících byla obnovena a očekává se

že normální život v Berlíně bnde

brzy obnoven ačkoliv delší dobu

bude trvati náprava materielní a

morální škody Kabinetní rada

uvažovala po eelé odpoledne o

krocích jichž je třeba k obnove-

ní normálního stavu To bude vy-

žadovali jak se všeobecně uznává

opatrné jednání poněvadž
neod-vis- lí

socialisté a dělníci žádají

značné koncese

Situace v některých částech ze-

mě zdá se být i neobyčejně váž-

nou 55 industriálních distriktů v

vládních vojsk o 10000 mužích ROVÉ DOPOSUD JEST
která jsou soustřeďována proti ru ZNACNE NEJISTÝnyní boj mezi komu-

nisty a koalicí
dé armádě jež se zmocnila Esse

nu 1'řední zpráva sděluje že

většina vojáků říšské obrany prch
la z Essenu avšak někteří přece

Doposud nebylo zjištěno
co president má v zá-

měru učinitijenom byli dopadeni a odzbrojeni

nává Bolševické živly mezi děl-nictve- m

činí ale dohodu obtížnon

Berlín 22 března — V Berlíně
obnoven byl téměř normální život

a zprávy o nepokojích a výtržno-
stech docházejí z měst mimo ka-

pitol hlavně z industriální obla-

sti v Porýnsku Došly zprávy že

v mnohých těchto městech došlo

k zřízení lokálních sovětských
vlád a komunistických režimů —

Do jaké míry podařilo se radiká- -

Iňm zmocniti se kontroly není ur-

čitě známo ale dle zpráv docháze-

jících dá se souditi že dochází k

vážným výtržnostem všech druhů
mezi dělnickým živlem v těchto

místech

Obavy před útokem komunistů
'

kteří dle došlých zpráv byli na

pochodu na Berlín vyvolaly znač-

né nap jetí a policie a vojenské

autority učinily všechna opatr-nost- ní

opatření Dvojité opevnění
z ostnatého drátu zřízeno bylo ko-

lem vnitřní části města až po
Schlosenbere Toto ©pevnění jest

a někteří i zastřeleni Všechno

Paříž 22 března — Situace v

Německu se rychle vyjasňuje Zá-

pas vede se nyní mezi bolševiky

zvanými spartakovci anebo komu- -
nasvědčuje tomu že generál SI

Wattcr budě" moci zahájit i svoji

isty a mezi umírněnou a na pra-- 1kampaň asi za čtyry dny n

Washington I) C 22 března
— Versaillská mírová smlouva n

konvence o Svazu národů nalézá

jí se nyní v rukou presidenta Wil- -
o nakloněnou koalicí právě ntvo- -

enou isevynoua zua se nyu na
'uns i'o president vv nson aia vstraně bolševiků poněvadž
úmyslu s mírovou smlouvou není

Senátor Newberry
shledán byl vinným

Grand Ropids Mich 22 března
— Truman II Newberry mladší

spolkový senátor z Michiganu byl
uznán vinným porotou ze zločin-

ného spiknutí v r 1918 k poruše-
ní volebních „ zákonů Byl odsou-

zen sudím Clarence W Sessionem

k dvouletému vězení a pokutě v
obnosu $10000 Newberry propu-
štěn byl na záruku do vyřízení je-

ho apelu svrchovaným soudem a

ihned vydal prohlášení v kterém

praví že má v úmyslu podržeti si

místo v senátě Spojených Států
leč by toto těleso rozhodlo jinak
anebo nejvyšší soud schválil roz-

hodnutí první instance Stejný o-s-

padl na senátorova bratra J

ova vláda nebyla s to obhájit! se
Poríní a Ruhrských uhelných po

nikomu známo Administračníproti Kappovu ireakcionarsUemu

Bern 22 března — Pravá bol-ševic-

hrůzo vláda je v Lipsku
dle depeší zde získaných Plenřní
a násilnosti radikálů jsou ozna-

movány také z Rulirského distrik-

tu kde komunisté zmocnili se

kontroly Zprávy sdělují že po-

kojní občané v Lipsku byli pře-

padáni a olupováni na ulicích

lí přicházejí zprávy že Spartakov
nutí které bylo slabší v počtumilirnřnií v agitaci V celé řa

dě- - míst zvláště v Rnhrském dis stoupenců Není o tom pochybno-

sti že byla to generální stávka

vůdci jsou toho náhledu že presi-

dent Wilson sotva pošle smlouvu

zpět senátu a ponechá věc tuto ku

rozhodnutí lidu Spojených Států

Dojde-l- i' však k vrácení smlouvy

triktu Spartakové! mají úplnou
terá zdolala Kappovo hnutí a

le všech pravděpodobností bude

ní pokračováno s radikály jako do senátu její odpůrci budou pro
- r

sesíleno strojovými
'
puškami a

kontrolu V distriktu tomto je

jich síla odhaduje se na 70000

V soustřeďování loyálního vlád

nílio vojska se však všude pokra
ůdci jako tomu bylo vždy před střeženo silnými vojenskými hlídni připraveni

Senátor Lodge prohlásil že v kamiím v případech velkého lidového

pnpaue vraceni smlouvy presijo a má se všeobecné za to že

iejkh příchod na scénu nepokojů
nutí Ebertova vláda je nenavi-ěn- a

téměř ve všech vrstvách ně

Španělsko mělo osm
kabinetů v posled-

ních dvou letech
Madrid 22 března — španěl-

sko mělo osm nových vlád s pa-

desáti změnami v úřadech mini-

strů v posledních dvou letech —

V jediném posledním roce čtyři

Proklamace presidenta Eberta o
dentem Wilsonem senátu zahra

íS Newberryho a patnáct ředite- -

1 ° 1 Y _ 1 ' i T 1 Jbude 'mít i v důsledku obnovení kli niční výbor znovu zahájí vyšetřo- -meckého lidu Radikální živel děl- -
stavu obležení Berlína nepochyb-
ně měla za následek zmenšení nelín uuiupuiie zanrimje v 10 xreu

ický nenávidí ji pro přijetí zá formulace mírové smlouvy aivani
i icrieka ( odyho z Noav lorku a J

kmín rlli4 1 if(ni l"rt- It 7 í II (

du Radikálové dožadují se dura

zní resignaee Gustava Noske mi pořádků Také urovnání stávky
která v době krátkého trvání re

kona o dělnických radách a pro J-
- I1 Kjnga z Detroit Oba posléze

mírové konference O tento pro-- ! w'
jmenovaní obdrželi nejvyssi trestíiii i" i' i

rveprolití ku kterému došlo přinistra národní obrany ale má se

za to že setrvá ve svém úřadě až žimu Kappova způsobila mnoho
demonstracích v lednu tohoto ro

i stejně jako jejich náčelník C A
do obnovení pořádku a klidu ku Noskeova bezpečností policie

lUKlU OJIO JI lliivc tiuciiu u vnun

president Wilson prohlásil že po-

skytnut bytí nemůžeProlilnšiiie rc že v novém ka- -

kráte změněn byl kabinet a v mi-

nisterstvech byly čtyřicet čtyři
změny Každá téměř z těchto
změn vyvolána byla vojenskými
juntami Tyto junty původně

nenáviděna a prohlašována za

binetě nalézati se bude činný za
'vražedníky" Obchodní a prů

st unce dělnictva Carl Rndolph myslové zájmy nenávidí vládu pro

nepořádků značně přispělo aspoň
k částečnému obnovení normální-

ho' života Očekává se že dělnic-tv- u

dostane se značných koncesí

avšak uy to dosud nebyly oznáme-

ny Radikálové snaží se udržet!

stávku v proudu dokud vláda

neposkytne záruky žádaných
koncesí

byly orpanisovány proti favoritiLesien předseda federace odbo

Ployd z Detroit odsouzen byl také
na dva roky do vězení v Leaven-wort- h

ale jeho pokuta byla o po-

lovinu menší Bratr senátorův

byl odsouzen k pokutě $10000 a

byl jedním ze čtyřech jmenova-

ných který do vězení odsouzen

nebyl Jedenáct ostatních odsou

velké zdanění Stanovisko šlechty

Tři směry jak se praví jsou

nyní otevřeny presidentu Wilso-nov- i

kdy senát zamítl smlouvu a

připravuje se k přijetí mírové
o které počne se uvažovati

nepochybně dnes s plnou nadějí
na úspěch Resoluee podobná mí- -

a vojska bylo naznačeno jasně
srnu a nespravedlnosti v armádě
Členové těchto orsanisncí těžce

Kappovou rebelií Celá země je
nespokojena s mírovou smlouvounesli ze místa v generálním Stá

1
ni udělují se toliko oblíbencům

zeno bylo k menším trestům Ně- -
současné vlády Jednou z prvních

rových orgiinisací Praví se že

jmenován bude kancléřem

Stuttgart 22 března — Vládní

oznámení právě vydané udává

podmínky dohody které docíleno

bylo mezi kancléřem Bauerem a

jinými vládními zástupci na jed
né straně a vůdci stávkujících v

Berlíně na straně druhé

v i i i
k terx pouze odsouzeni k pokutě !l

poněvadž nebyla založená na čtr-

nácti bodech presidenta Wilsona

na základě kterých Německo při-

stoupilo na příměří Vyplenění

akcí těchto junt jimž předsedají
jiní odsouzeni jenom do vězení —lUAVlia V UUlliO Mim II JV L

iwnipH
i

níkem Tinkhamem z Massachuplukovníci nej vyšší důstojníci Všichni ostatní obžalovaní bvli
jimž dovoleno je do nich vstou

podmínek mírové smlouvy ver--
propuštěni beztrestně

piti bvlo rozhodnutí že žádný z saillské dle náhledu velké většiny

Kancléř Baner zahraniční mini-at- r

Mueller a ministr pošt a tele-

grafů Giesberg přijeli do Berlína
v sobotu ráno Všichni tito mini-

stři brali účast na vyjednávání
za účelem urovnání dělnických ne-

snází K žádným rozhodnutím p-

ohledně řízení záležitostí Německa

v budoucnosti nedojde dříve do

cnů nesmí dovol iti aby jeho

setts
President může buďto mírovou

smlouvu poslati znovu senátu

může záležitost ponechati do

rozhodnutí ve volbách anebo vy

idí musí nevyhnutelně vésti kProhlášení obsahuje osm bodů

na které vláda přistoupila aby Přes 2000 obětí
zruinování Německa Vojenské ú- -jméno objevilo se na nominačním

seznamu pro místa na generálnímdocílila zastavení všeobecné stáv
spéchy ruských bolševiků měly německé revoluce

Londýn 22 března —- Dva tištábu Bylo v úmyslu vy volatí jednávali o separátní mír s Něme- -
také značný vliv na veřejné míněky Jsou to následující body

Revise kabinetu takovou situaci alty po úmrtí ne síce osob bylo usmrceno v bojíchní v Německu poněvadž obchodní

naděje Německa vedou směrem k

meckem Kongres nemůže učiniti

ničeho i s ohledem na mírové re-

soluee o kterýéh bude se jednati

bo odstoupeni přítomných členůOdzbrojení a potrestání těch v německém revolučním linutí a

nebylo žádných důstojníku pro Rusku při výtržnostech v minulém týdnu
dle odhadů v Berlíně jak sdělujegenerální Stáb Dvacet tři důstoj ez souhlasu presidenta Kdyby

kdož se podíleli na Kappově(revo
luci

měny v personálu jistých fede

rálních úřadů

níci ale odepřeli vyhověti tomuto bylo rozhodnuto vyjednávati o se

kud president Ebert a jiní členo-

vé ministerstva nepřijedou do

Berlína V některých kruzích se

předpovídají značné změny v slo-

žení ministerstva Ze Stuttgartu
bylo oznámeno že schůze národ-

ního shromáždění jež svolána by-

la na úterek do Berlína byla od-

ložena na čtvrtek Bursa bude o- -

závazku a následkem toho byl parátní mírové smlouvě s Něme
korrespondent Exchange telegra-
fické kanceláře z tohoto města —

Ebertova vojska bombovala ve
Vražda starosty ckem bylo by nutno dle projevevyzváni aby vystoupili z armádyRychlá demokrátisaee celé ad

Důstojníci tito byli nuceni obha
-

Corku dosud záhadou řejné budovy v Lipsku aby z nichných náhledů stanovití také mo-

dus vivendi se spojenci s ohledemjovati svou čest před soudy

ministrace

Přijetí nových sociálních zá

konň
vytlačila dělnické sbory a v bo- -

Čestné vojenské soudy ale rozho tevřena znovu dnesíicn těchto několik set osob bylo
na mír versaillský existující mezi

nimi a Německem a upraviti růzOkamžité znárodnění uhlodolů Cork Irsko 22 března — Sendly proti nim Vády pod tlakem usmrceno dle jiné depeše Ex-

change telegrafické kanceláře znící se vztahy vzhledem k zříeniiberálň socialistů a jiných po saeni vražda lorda mayora ior- - Brzká dohoda mezi' jakož i jiných industrií'

Zahájení kampaně proti speku separátního míru zvláště pokudkrokových živlů ve sněmu slíbily ku MacCurtaina zůstává doposud Berlína Při pouličních bojích v

Jugoslávií a Albániíz4'iišiti tato rozhodnutí čestného se týče záležitostí náhrad a obnolantfim s potravinami a kořistní Berlíně ve čtvrtek bylo 100 lidízáhadou a autoritám dosud nepo-

dařilo se vnésti do ní žádného vy Praví se že smlouva toliko ssoudu ale shledaly úkol tento nekůru usmrceno a 200 poraněno Essen
nalézá se dosud v moci komunistů Washington D C 22 březnaRozpuštění neloyálních vojen Světla Vešlo však ve známost žeobyčejně obtížným neboť junty Německem neměla by žádné ceny

V přítomné době Spojené Stá — Brzká dohoda mezi Jugosláviíhrozily že odepřou svojí podpořískýeh jednotek a nahražení jich kteří prohlásili tam sovětskoupřed dvěma tlny obdržel výhrůŽ

ný dopis který iovažoval za žertvládě To by znamenalo 'že(emOKrailCKVmi M fcnuinui cun i

nichž nečinilo by se třídních roz
ty nemají žádných konsulů a žá-

dných pověřených zástupců v Ně-

mecku a žádní nemohou býti'do
případě povstání anebo sociální re
voluce armáda byla by bez vůddílů St Paul Minn má

Dvě hodiny před zavražděním

lord mayora konstebl Murtag
člen královské irské státní poli-

cie byl zastřelen na ulicí Pova

Německa posláni dokud otázkaDokument končí prohlášením eň Junty staly se důležitým či
234595 obyvatelmírová nebude rozřešena Ameri"Dovídáníe se že Gustav Noske nitelem politickým a brzdou vše

Washington D C 22 březnaho radikálního zákonodárství —ministr národní "obrany a Dr K

a Albánií v záležitosti urovnání

problému Adriatiku je předpóvíj
dána v diplomatických kruzích —

Jihoslovanský zahraniční ministr
Trumbič a albánský ministr zahra-

ničí Koniísa konferovali po celý

minulý týden v Paříži a definitiv-n- í

dohoda mezi těmito dvěma bal-

kánskými zeměmi nejvíce intere-sovaný-

v otázce Adriatiku bude

nepochybně brzy oznámena jako
krok k novému urovnání

cký komisař v Berlíně nemá žád-

ného diplomatického postavení a

všechny diplomatické záležitosti

— Ccnsovní úřadovna právě oznáJsou ve skutečností velkou bratrIíeine pruský ministr vnitra se

skou společností jejíž {lenové

žuje se za silně pochybné že vra
žda spáchána byla Sinn Eeinisty

poněvadž lord mayor sám hlásí

se k Sinn Feinistům"a mnozí oby
vatelé Corku jeví obavy před re

vzdali svých úřadů mila že při posledním soupisu na-

počteno býlo v St Paul Minn
234595 obyvatel což je o 19851

jsou projednávány prostřednicpřijímají rozkazy jenom od předNoske před avýra odjezdem do

sedajících plukovníkft vé vSeehBerlína prohlásil že obnoví pořa tvím Španělského vyslance v Ber
líně který pověřen byl péčí o azáležitostech armády ijrnonnK'dek v Německu co nejdříve čili o 92 procent více nežli v ro

ee 1910
presalicmi které mohou postih-nou- ti

celé Irsko merícké zájmy y Německu Dokudrozkazy krále gcnciáli a vládyZprávy z Mannheimu praví že


