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Občané Toleda jezdí v autech nebo chodí pěšky
Mis

Uhelná situaco dosud jest
vážná a stávka může so

Tr i ' l Ti

PRUDKÁ BOUŘE
V OBLASTI JEZER
ZAVINILA ŠKODY

Osm lidí usmrceno a sta

poraněno ve větrné
bouři

: rui í-- a1

rozšířili na další doly

rte --A_Průmysl ochromen vážným nedostatkem uhlí a

Chicago lil 1 prosince — Nej-

méně osm osob bylo usmrceno a

množství poraněno v sobotu u

značná škoda na majetku způso-

bena yčtrnou bouří provázenou

plískanicí sněhem a deštěm Bou-

ře tato povstala v severozápadním

drastická opatření v zájmu úspory nařízena

ve všech středních státech

Arkansasu a přehnala se přes stře
dní údolí a jižní oblast velkých
jezer- -

Komunikace byla ochromena v

severním 'Arkansasu a v někte-

rých částech Missouri a Kansasu
v důsledku plískanice a větru kte-

rý dostihl prudkosti osmdesáti mil

Černoch lynčován
bělochy ve Floridě

La ke City Kin 1 prosince —

Farmáři ubírající se do tohoto

města nalezli mrtvolu černocha

visící na stromě při cestě Vyšetře-

ním se zjistdo že jedná se o Sam

Moselyho který lynčován byl tlu-

pou bělochů Praví se že dopustil
se urážky mladé ženy

za hodinu v Detroit Mich Všude

strhal dráty vyvrátil stromy z ko

řenů odvál postranní budovy aObčané Toledo O buďto chodí pěšky anebo jezdí v autobusech za poplatek 10 až 25 centů v
dnech poněvadž není zde žádné služby pouličních drah Odhlasovali odvolání výsady společnosti a strhl střechy Pět osob bylo

v jižním Michiganutato odstranila všechny vozy za hranice státu- -

Dva muži zahynuli v Indianapo- -V Des Moines byla
uzavřena divadla

lis Jeden z nich byl elektrokuto-vá- n

odtrženým drátem a druhýVelký zájem o pre ODBOR STÁTU PO-
SLE MEXICKÉ VLÁ- -
DÉ NOVOU NOTU

sidentovo poselství

Chicago 1 prosinec — Téměř

všechny doly připraveny byly ku

otevření včera večer na základě

zyýření mzdy o 14 procent jak

odporučeno bylo palivovým adm-

inistrátorem flarfieldem avšak ne-

ní velká naděje že unioví dělníci

poruší stávku nyní měsíc trvají-
cí n tak otázka zvýšení těžby zů-

stává dosud nerozřešena

Celá země nalézá se nyní pod

palivovými obmezeními přísnější-
mi než za války a někteří pitvor- -

néři pomýšlejí na drastické kroky

podobné akci guvernéra státu Kan-

sas Henry 1 Allena který pře-

vzal kontrolu nad řadou dolu a po-

slal federální vojska a 1200 stát:

nich gardistň k ochraně dobrovol-

ně se přihlásivších dělníku kteří

zahájí fárání
Ouvernéři a generální návlad-n- í

ze sedmi stát A konali konferen-

ci včera odporučivše dokonalejší

organisaci palivové administrace a

přísnější opatření v zájmu úspory

uhlí neusnesli se však na žádné

drastické akci neboť vyčkávají
Tia vývoj vládních plánu 'Guver-

néři shromáždí se opětně k pora-

dě během týdn

Stávka železničních přesunová- -

""i v Vnnuna f'itc lítíTÍi vnllAienn

stržen se žebříku při čemž zlomil
si vaz Jedna žena usmrcena bv- -Des Moines la 1 prosince —

la trámem strženým mocným věSuperintendent veřejné bezpečno-

sti vydal v sobotu pozdě večer roz
Washington 1) (' 1 prosince

— Přes značně studené počasí pre
trem v Muncie Ind
Skoda na majetku jde do statisident AVilson strávil v sobotu ho Američan W Wallace

nebyl usmrcen vojá-
kem v Mexiku

síc dollarů Zprávy z těžce posti-

žených venkovských osad v Mis

kaz k uzavření všech divadel škol

kostelů a obchodů tabáčnických v

městě následkem nedostatku uhlí

V neděli nebylo ve městě žádných
I 1 i r l lil ' i - i X?

dinu na jižním portiku Bílého do-

mu a po pravidelné týdenní ná-

vštěvě Dra Francise Dorcuma z

Philadelphie jeho lékaři oznámili

souri Illinoisu Indiány a Michi

uonosiuzeo manu auioruv suar
se ze všech sil aby zabránily utr

ganu dosud nedošly Bouře v do-

lejších částech jezerní oblasti by-

la nej prudcí za řadu posledních
let Parolodě většinou zadrženy

další zlepšení jeho stavu Presi-

dent pošle svoje poselství kongre- -pení lidu

u pnuti utery dle oznámení z

Přelíčení s uher-

skými terroristy

Budapešť 1 prosince — Velký
zájem jeví se o přelíčení s terro-

risty obviněnými z vlády "vražd-

ami a mučením" za sovětského
režimu Bely Kuna Jeden ze svěd-kf- t

vyvolal sensaci oznámiv že

přišel z hrobu v pravém slova smy-
slu Sdělil že bylo mu nařízeno

aby vykopal si svůj vlastní hrob a

během této práce střelen byl Cser-ný-

jedním z obviněných Byv
raněn klesl do hrobu kde byl po-

nechán jsa považován za mrtvé-
ho ačkoliv rov nebyl přikryt hlí-

nou Později nabyv vědomí il

se do bezpečí Jiný svědek
svědčil že Bela Kun nařídil Cser-ném- u

jednomu ze svých hlavních
katů aby usmrtil Poganyho komi-

saře války v Kunově kabinetě —

Byv dotazován po příčině odpo-

věděl Bela Kun: "Není dosti ra-

dikálním — pryč s ním!"

hýly"v přístavech Prudkost větruYaquisové ubili
'

lého domu O poselství toto jeví se
v severní Indianě dosáhla padesávelký zájem avšak doposud nedvě stě vojáků ti pěti mil za hodinu a v Chicagubylo ničeho sděleno o jeho obsa

Washington 1) (' 1 prosince
— V mexické situaci nedošlo k žá-

dné změně a vláda pokračovala v

shromažďování dfikaiň v případě
Jenkinsově a zavraždění americ-
kého občana Wallace v Tampieo
ve středu minulého týdne Totož-

nost zavražděného muže nrbyla
dosud zjištěna

Telegram z New Yorku sdělil
že William Wallace místopresi-den- t

Gtilf Refining Co o kterém

padesáti milhu President byl požádán aby
Nogales Mex 1 prosince —

Bouře jež hnala se směrem sevyslovil svoje náhledy o mírové
verovýchodním soustředila se vsituaci jakož i o domácích pro-

blémech zahrnuje v to situaci in- -

Dvě stě vojáku a několik vyso-

kých důstojníků mexické federál-

ní armády bylo usmrceno v novém
dolejší části pobřeží jezera Super

liistriální President pracoval na ior v sobotu v noci Po bouři všu-

de nastalo chladnější počasí
útoku Indiánů kmene Yaqui v O- -

tomto svém poselství po poslednínavas jižně od Tonichi na řece
se mělo za to že byl zavražděn v

Italští socialisté
dva týdny Únava v důsledku té-

to práce jak se za to íná byla pří-

činou že nemohl přijati senátora

Tampicoj je zdráv a v bezpečí v

jmenovaném městě Zprávu o tom

Yaqui nedaleko východního pome-

zí státu Sonora dle zpráv jež zí-

skal Prancis J Byer americký získala hlavní úřadovna této spoIlitchcocka náčelníka administra- -
knnsul v Nogales Sonora

čních sil po jeho návratu do ka

žádají propuštění
ruských zajatců

Řím 1 prosince — Výkonný
pitolu Není určitě známo kdy

lečnosti Jedná se tudíž o jiného
Wallace

Jenkinsňv případ projednáván
bude zvlášť poněvadž není ve spo

Anglická vojska dojde ke konferenci se senátorem
výbor socialistické strany poslal
připiš premiéru Nittimu žádajeSenátor Newberry

"
jení s poslední vraždou Odbor stá

půjdou do Mazurska

Berlín 1 prosince — Depeše
kterou získal časopis Lokal An- -

obžalován porotou tu nařídil již americkému vysla-
nectví v Mexiku aby učinilo dota

aby ruští zajatci převzatí Itálií od
Rakonsko-Uhersk- a byli bezpodmí-
nečně propuštěni Socialisté pro- -

zy u Carranzovy vlády a poslaloGrand Kapids Mich 1 prosin Masuji ze postarají se jim o prá
zciger z Toruně cituje polský ča-

sopis který prohlašuje že angli-

cká komise v Poznani právě získa- -
řihned informace o nových fásích

Jenkinsova případu o kterých by
a zprávu že 16000 anglických vo

ce — Jruman 11 isewnerry spol-

kový senátor z Michiganu byl ob-

žalován yelkoporotou Spojených
Stárli z korrupce podvodu a spik-
nutí ve spojení s volbou' v kterf

la učiněna zmínka v mexické no-

tě odmítající žádost o propuštěníjáků je v pohotovosti k zaujetí

Obrovitý kamenný
památník ve Francii

Suipes Francie 1 prosince —

Obrovitý kamenný kříž největší
toho druhu ve Francii bude zbu-

dován jako památník těm kteří

položili svoje životy za vlast mezi

tímto místem a Souainem z kte-

réhožto místa Francouzové zaháji-
li svůj poslední nápor za účelem

vytlačení Němců z Francie Ame-

rické vojsko vstoupilo do zápasu
na právo od tohoto bojiště v ná-

poru k Argonáma vzhůru po řece

Maase Velký bílý kříž možno spa-tři- ti

z daleka ježto postaven byl
na nejvyšším bodu bojiště Stojí

uprostřed několika set menších
křížů označujících rovy důstojní-
ku a mužů Dvacáté osmé francouz

Mazurského území v Polsku kde konsulárního agenta

Ve Wallace-ov- ě případě má vlá
má dojiti k plebiscitu K dopravě

podařilo se mu poraziti Henrytohoto vojska dojde přes Gdaňsko
da všechny potřebné informace aKorda v zápasu o místo v senátě

Spojených Států Newberry uchá

ci aby mohli se sami živiti
se zůstati v Ttalii Žá-

dají také aby zahájeno bylo oka-

mžité' jednání s existujícími vlá-

dami ruskými o repatriaci zajat-
ců Rusové jsou internováni na
ostrově Asinara při pobřeží Sar-

dinie Socialisté tvrdí že s Rusy
se zachází nespravedlivě poně-
vadž Itálie nebyla ve válce s Ru-

skem Zdůrazňuje se pak že Ru-

sové bojovali po boku spojenců
proti centrálním mocnostem Do-

pis tento obviňuje vládu ze spo

nyní pracuje se na podrobnostechPředseda sibiřské
kroků které vzhledem k novémuzel se o togu senátprskou na líst-

ku republikánském a Henry Fordho kabinetu vzdal

se svého úřadu
tomuto případu násilí víiči americ-

kému občanů budou učiněnyna lístku' demokratickém Spolu s

Nevvberrym obžalováno bylo 113

osob pro stejné příčiny Jména Odbor státu je v nepřetržitém
Vladivostok 1 prosince — Ru

byla v sobotu a hrozila situaci je-

ště zhoršiti byla dnes v časných

hodinách ranních odvolána K od-

volání stávky došlo po hromadné

schůzi stávkujících v které prove-

deno bylo hlasování V pondělí

ráno všichni muži vrátili se do

práce

Alexander Howat předseda unie

uhlokopň pro Kansaský distrikt

jejíž 13000 členů nachází se na

stávce od 1 listopadu předpově-

děl že 160000 dělník A v dolech

na kamenné uhlí v Penusylvanii

vyjde brzy na stávku Podceňoval

akci guvernéra Allena který po-

volal dobrovolníky k prtáei v do-

lech Situace v Kansasu zůstává

nadále vážnou a došly zprávy o

násilném počinu z Pittsburghské-h- o

distriktu kde přesunovací traf
k dolu číslo 8 který-

-

je majetkem

Hamilton Ooal Co byla zničena

dynamitem

Téměř všude oblastní palivové

výbory ujaly se kontroly nad zá-

sobami uhlí a celá řada nutně ne-

potřebných industrií bude uzavře-n- a

V Chicagu oblastní úředníci

sorganisovali tnístní výbor obchod-

níků uhlím kteří musí opatřit!

přísežné prohlášení o svých záso-

bách a zavázati se že nebudou

dodávati uhlí industriím jichž vý-

konnost není nezbytností

T V Proctor předseda severo-

západního oblastního výboru pro-hlás- il

že tento krok vlastně zna-

mená převzetí zásob uhlí vládou

jež má právo říditi jejich distri-

buci aby dostalo se uhlí pro

potřebu veřejnosti — Do-

jde i k dočasnému zrušení palá-

cových vlaku tak aby jiné nutné

vlaky mohly jezdití Mluvilo se ta-

ké o uzavření Skol v Chicagu na

měsíc a obmezení hodin v chrá-

mech a divadlech avšak k defi-

nitivnímu rozhodnutí v této věci

dosud nedošlo

- V kansas City Omastě a Lin-

coln Neb nařízeno bylo již uza-

vření ikol a divadel a také výkon-

nost různých industrií a obchodů

obmezena byla na určité hodiny

Podobní lítalo %e i v Indianě Mů-

že dojiti i k uzavření university v

Nebrace

dvanácti nejproininentnějšíeh ne
ská telegrafická agentura v depe

spojeni v americkým vyslanectvím
v Mexiku Vešlo ve známost že

nová nota v záležitosti Jenkinso lupráce s caristickými diktátorybyla uveřejněna dokud nebude

jim dodána obsílka k přelíčení
ši z Novo Nikolajevska oznamuje : ské brigády jež zahájila nápor v

tomto místě Kolčakem a Denikinem neboť doZ rozkazu svrchovaného vládce

admirála 'Kolčaka předseda mini voluje ruské vojenské missi aby
vedla propagandu mezi zajatei za

vě byla vypracována avšak dosud
poslána nebyla

Senátoři a zástupci shromažďu-

jící se tu k znovu zahájení kongre

sterské rady Vologodský vzdal se Bývalý panovník Hnutí republikánů
v Rumunsku se šíří

Saska je nemocen
svého úřadu Oznámení toto je po-

depsáno ministrem Popelajevem

účelem získání jich do armád Kol-čakový-

a Denikinových Propa-gandist- é

jsou pak obvinováni z ne- -su jevili značný zájem o situaci
a je silně možné že bude jednánoBerlín ! prosince — Rývalý idských prostředků k získání za

Angelesův syn se saský král Bedřich August je váž jatců těchto pro svou věc
ně nemocen v Sybillenortu v Slez

o ní v obou zákonodárných do-

mech v pondělí Není známo učini-
li president o mexické situaci ně

ujme otcovy práce

New York N Y„ 1 prosince —

sku dle sdělení libereckého časo Přesunovací v Kansas
jakou zmínku ve uvém poselstvípisu Reich enberger Zeitung Býva-

lý král uchýlil se s rodinou svou i

Paříž 1 prosince — linutí za

účelem zřízení republiky v Rumun-

sku jež řízeno je generálem Fofo-z- a

Averesco bývalým ministrem

války a Take Joneseu' bývalým
ministrem bez portfolia rozšířilo
se do Bessarabie Sedmihradska a

Bukoviny dle bukurešťské depeše
časopisu Oeuvre Situace jak se

praví je alarmující pro dynastii

City jsou na stávce

'Kansas City Mo 1 prosince—

do Slezska po své abdikaci před
Alberto Angeles

22-Iet-
ý syn ge-

nerála Filipe Angelese' poprave-

ného Carranzovými autoritami v

Chihuahua Městě y úterý minulé

rokem
Předsedové železnic ústících do
Kansas City obrátili se na guver-

néry států Missouri a Kansasu se
ho týdne má v úmyslu ujmoutt se Zemětřesení bylo 1 1

práce pro kterou otec jeho zemřel
žádostí aby požádali federální vlápocítěno v Evropě

Paříž 1 prosince — Slabý o- -

do o vojsko k zajištění nenřeru- -
íené jízdy vlaku během stávky

Černý desertér v
čele Indiánů Yaqui

Douglas Ariz 1 prosince —

Americký černoch který nedávno
desertoval od Desátého jízdeckého
pluku Spojených Států jak se

stal se vůdcem bandy asi

300 Indiánů která vydala ho na

válečnou stezku a napadá osady v

Moctezuma distriktu indiáni kme-n- e

Yaqui jsou nezkrotitelnými a

mexické časopisy Houdí že jenom
úplné jich vyhlazení může zákon-čit- i

jejich povstání

třes země trvající toliko sedm se zdfjHicii železničních přesunovací!

Mírové jednání se

sovětským Ruskem

Londýn 1 prosince — Eston-

ská vláda oznámila že mírové vy- -

Železniční úředníci sdělují že bu-

dou ii činěny nokusv wlrípft 1n

kund pocítěn byl v sobotu večer
v Cannes na Rivieře Silnější o- -

to jest zříditi v Mexiku "demo-

kratickou vládu jež respektovat!
bude mezinárodní závazky a vlast-n- í

svoji ústavu" dle oznámení

právě uveřejněného Jako nová

hlava Angelesovy rodiny mladík

nejdříve musí postarat i se o exi-

stencí své matky neutry a mlad-

šího bratra Jakmile toho docílí

odebéře se do Mexika a převezme

zápas

I #' ——

bu s loyálními přesunovaěi a rfítřes pocítěn byl o půl hodiny po
ženci z jiných odborů Asi 1500zději ve Foix čtyřicet pět nul již-

ně od Toulouse na úpatí Pyrcnejí bude zahájeno v Dorpatu v úterý
j n ji e ±t~iJenom malá Skoda způsobena by

dělníka je postiženo touto tlr-ko- u

jež nebyla autorisována ná-

rodními úředníky unie
uiie í pruKiiii-i-

v

uie Biieiem jisuro
vé depeáe z Moskvy 'la v obou těchto místech


