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Kde Gabriela DAhnunzio semůže utkat sAmeričany NOVÉ NÁVRHY NA
ZAKONCKNÍ stávky
V U HLOD O LECH

Presidentova nabídka ná-

čelníky uhlokopů
schválena

HfldDjo na Itóó stioni
stMy ulilo[opň v dOslodliu

távrliu nrosiilonta Uilsona

V-- ''

Lewis a Green spolu s generálním návladním na
čeště do konference v Indianapolis — Gar-

field proti zdražení uhlí
"

Washington D C 8 prosince
Generální návladní Palmer ozná-

mil že docíleno bylo dohody mezi

vládními úředníky a Johnem h
Lewisein aktnjícím předsedou a
Williani drceném sekretářem a

pokladníkem sdružených uhloko-

pů dle které návrhy na zakonče-

ní stávky předloženy budou ve

Washington D (V 8 prosince
—Vládní návrhy na urovnání

pflm a dokonalé vyšetření ziskň

majitelň dolft mzdových a život-

ních podmínek zvláštní komisí

stávku v úterý anebo ve

!:mx
--wvr

stávky uhlokopů zahaleny jsou do schůzi výkonného výboru uhloko- -
Mid závojem záhady který slibuje

pn v utery v Jndianapolisstředu a že iihlokopové budou o-

Návrhy tyto pocházejí od přesi- -petně v práci ne pozdčji než v pá
tek aspfň v Illinoisu dle prohlá den ta Wilsona a je jich cílem ry- -

_t ' '
-- " -šení Dr F O Honolda sekretáře tm

sdružení majitelů dolů v Illinoisu
"Zdá se býti nyní jisté že stáv

Pohled na přístaviště v Splitu v Dalmácii kde kapitán Gabriele D'Ammnzio může naraziti na
Američanů pokusí-l-i se o provedení svých plánů o připojení celého pobřeží Dalmácie k Itálii
námořníci konají policejní službu y Splitu „

se zvednouti až v Indianapolis v

: úterý kdy federální "soud a náčel-

níci sdružených uhlokopft americ-

kých tiudou povoláni aby o nich

uvažovali

Generální návladní Palmer se

svým zvláštním příručím sudím

Amesem nalézali se včera večer
' na cestě do Indianapolis na
iiém vlaku s Johnem' L Lewisem

aktnjícím předsedou a William

ka bude urovnána v tomto týdnu
a že uhlokopové aspoň v Illinoisu

vine zuKoucci siavKy a úprava
celé kontroverse dle vydaného

které však nenaznačuje
jaké povahy jsou tyto nové nabíd-

ky Lewis a Green budou žádati

aby proposice byla přijata
Oznámení generálního návlad-

ního praví že byla konána v této
záležitosti konference v úřadov

budou zpět v práci ne později než

pátek" pravil Dr Ilonnold — UHELNÁ SITUACE

ZLEPŠENA V NĚ

Uhři touží po ob--

novení monarchie
Povinná služba vojen-

ská v Československu"Zprávy které jsem získal ne

KOLIKA STÁTECHzdají se naznačován nic co by
mohlo zraěniti můj předpoklad žekem unie uhlokopft jichž tajná ná-

vštěva a podobně tajná konferen stávka urovnána bude na základě
Praha 8 prosince — Pražské

lifity přinášejí zajímavé zprávy o

situaci v uherském kapitolu Ji

nách odboru spravedlnosti a ili

se jí Vedle generálního ná- -Garfieldova plánu Palmer a Tu

multy vypracovali jisté podrobno

ce v sobotu s p Palraerem a Jose
fem P Tnmultym sekretářem pre

vládního presidentův sekretář Tu

Dr Garfield nedovolí žá-

dné zvýšení ceny uhlí

veřejnosti

stý korrespond(nt pražských listů
multy John L Lewis a William

Londýn 8 prosince — V minu-

lých dnech konala se y Praze důle-

žitá porada poslanců a čelných či-

nitelů pod předsednictvím mini-

stra národní obrany Václava Klni
fáče na níž jednalo se o vypraco-
vání plánu k změní národní ar-mád- y

V poradách těchto bude s?e

sti které nebudou oznámeny dřísídenta Wilsona měla za následek

prozatímní dohodu k urovnání
měl rozhovor s čelným monarchi-sto- u

uherským vrátivším se prá-

vě ze Švýcarska Maďar doko

Green V konferenci této předlo-

ženy byly definitivní a věcné ná
ve než až na konferenci v India

napolis"stávky Před svým vstupem na

vlak prohlásil generální návladní
vrhy presidenta Wilsona ÚředníciChicago 111 8 prosince — Zvý

šení těžby měkkého uhlí v několi
Dr Ilonnold oznámil dále že

majitelé dohV požádají železniční
nale seznámený se situací domácí i

zahraniční vypravoval že dosta- - uhlokopů uvolili se po té svolatiže je téměř jist že zakončení stáv
ka státech dle zpráv ze soboty schůzi všeobecného mzdového vý

pokračovat a jednat co nejrychle-
ji taktby mohlo dojiti k odvo

administraci o poskytnutí železniky je v dohledu Bylo zjiítěuo že ne-- u se kdykoliv císař harel m
trůn na což prý má dobré vyhlíd

boru zástupců všech distriktníchčních vozů tak aby uhelné zásobude po svém příjezdu do India dům již na jaře Potřeba silné ná
vedlo k zlepšehí národní situace v

značné míře Značný optinjisra se organisací a členy mezinárodního
'napolis konferovati se sudím An- - rodní armády je všeobecně uznáby bez dalších odkladů mohly bý-

ti dopravovány do míst kde uhlí
ky bude moci za to děkovati je
nom své tchýni yévodkyni 2 Pa"n jevil mezi vládními palivovými ú

vána nebof Československu hrozí
ředníky a některými majiteli dojeví se naléhavá potřeba V továr

doposud nebezpečí jak se štranymy která vytrvale pracuje y je-

ho prospěch S ní pracuje kníže Maďarů tak i Poláků Bylo roz
lů přes to ršak další obmezení v

zájmu úspory uhlí byla uvedena v

náeh v Chicagu pracuje se dále je-

nom šest a půl hodin denně Ob Windisehgraetz jehož- - tajemník hodnnto přidržet i se systému po

výkonného výboru sdružených
na úterek dne 9 prosin-

ce o 2 hodině odpolední do" In-

dianapolis y které nabídka tato
bude uvážena Generální návlad-
ní bude meškati v úterý také v

Indianapolis

Oznámení toto přišlo jako pře

platnost Celá řada osobních vlachody počínaje dneškem budou o- - vinné služby vojenské a přirozerwdávno meškal ve Vídni a Buda-

pešti Monarchistické hnutí prýtevřeny toliko šest hodin denně ně take budou zřízeny sbory zá
ků na drahách vládou kontrolova-

ných byla dočasně zrušena Celá

řada továren byla uzavřena v Chi
učinilo znacny pokrok netoliko v ložní Československá armáda

D'Arinunzio chystá jednotlivých zemích ' rakouské ire-- i dobe míru ma míti 112550 mužů
avšak o délce služby nebylo dosudcagu a velkých městech středozápubliky nýbrž iná Slovensku' Ny- -další překvapení padu Nedojde-l- i k zmírnění ob rozhodnuto Francouzská voieníií hlavní propagandá byla pře-íese- na

do Budapešti kde prý
Londýn 8 prosince — Gabriele

dersonem od federálního distrikt-níh- o

soudu y
Palivový administrátor Dr Qar-fiel-d

znovu prohlásil že jeho sta-

novisko ohledné ceny uhlí je ne-

změněno Garfield prohlásil v so-It- u

že ani cent nesmí býti při-

pojen k cenč uhlí k financování

zvýžení mizdy uhlokopům většímu
než 14 procent které navrhl a jež
je možno platiti ze zisků majitelů
dolíi Prohlásil dále že vláda sto-- :

jí za ním v tomto stanovisku

Vyjímaje sobotního oznámení

že na schůzi zástupců uhlokopft
předloženy budou "definitivní vě-en-é

náyrhy presidenta Wilsona

mající za účel rychlé urovnání

stávky" není nic nového známo o1

povaze této proposice Bylo jen!

mezení vzhledem na naděje na za ská komise odporučme aby doba

kvapení poněvadž nebylo známo
že náčelníci unie uhlokopů byli
povoláni do Washingtonu ke kon-

ferenci a že uvažuje se o nové pro-posi- ci

Bylo sice známo že gene

D'Annunzio velitel povstalců ye končení stávky 400000 dělníků vjsou znamenité vyhlídky na zdar služební trvala dva roky k čemuž
Rjcce a jeho stoupenci v Itálii u

bylo by třeba 7193 důstojníků ačinili přípravy k rozsáhlému zá
Chicagu 200000 v Detroit a množ-

ství v jiných velkých městech ce-

lého středozápadu ocitne se na zaměru v zájmu své věci jmenovitě
2800 poddůstojníků Z poslane-
ckých kruhů vyšel návrh na služ

rální návladní jednal s presiden-
tem o uhelné situaci během dne

této práce Mezi uherskými ty

není však jednoty v ná-

hledu kdo by měl být uherským
panovníkem Jedna strana-j- é ve

prospěch arciknížete Josefa a jiná

útoku na Split v nedaleké bu hálce '

avšak nebylo ničím naznačeno jadoucnosti dle soukromých zpráv
bu čtrnáctiměsíční při čemž bylo
by třeba usilovnějšího výcviku a
většího počtu důstojníků Odhadu

Washington D C 8 prosince kého druhu je tato poradaz dalmatských pramenů pravidel- -

Po vydání tohoto oznámení ú- -
ně dobře informovaných Oiní se

pokusy o vyvolání povstání na ředníci odepřeli mluviti opovazc

— Palivový administrátor Dr
Garfieldoznámil že federální vlá-

da nedá svolení k žádnému kom-

promisu v zájmu zakončení stávky

je se ze pn tomto plánu bylo by
třeba 9000 důstojníků a 7600 pod-

důstojníků Byly sice navrženy
'erné Hoře a v Albánii současně

pro syna císaře Karla Otona Pra-

cuje se pilně na tom aby všechny

strany se dohodly na bývalém cí-

saři Karlu Pražské časopisy také

přinášejí zprávy o horečné činno-

sti polských monarcjijstů Polští
ínonarchisté prý pracují za tím ú- -

nových návrhů Všeobecně se má
ale za to že zvýšeny byly naděje
na rychlé zakončení stávky

uhlokopů který by znamenal že

zvýšení výrobního nákladu nesla

by veřejnost jMajitelé dolů dle V Chicagu množí vLeverova zákona" nemají práva

zvýšili cenu uhlí k tonui

take kratší lhůty služební v trvá-
ní šesti a osmi měsíců ale návrhy
tyto byly zavrženy neboť se uzná-

vá že kratší doba než čtrnáct mě-

síců nebyla by praktická Teíito
WSíém zAal ly v phuuosti po do
bu národního nebezpečí a po té zří-

zena byla by milice nepochybně po
způsobu Švýcarském

se derme zločin
má toliko palivová administrace a

čclem aby některého z Habsburků
dosadili nn polský trůn Monarchi-st- é

v minulých dnech konali taj-

nou schůzi y Krakově které
se hlavně- - stoupenci šlech-

tické strany a polští národní
'

Chicago 111 8 prosince --~- Chi4 ta proaatím' nevidí Žádné příčiny
k zvýšení ceny uhlíT cago s 3000000 obyvatel mávícc

vražd v roce nežli Anglie SkotS

Prohlášení toto bylo učiněno po
té když z několika států bylo o- -

sko a Wales dohromady s 40000-00- 0

obyvatel dle prohlášení II W
Simse předsedy chicagské komise

známeno že pomýšlí se na kom- -

t7 Němečtí zajatci jpromis dle kterého uhlokopům
pro vyšetření zločinnosti Zločin

na Sibiři hynou
nost v Chicagu dle jeho prohlá-
šení je vysoce sorganisována Ob

zvýšeny byly by mzdy o 25 a více

procent Dr Garfield se nevyslo-
vil proti takovým kompromisům
avšak důrazně naznačil že v žád-

ném případě tento kompromis ne-

smí se dítí na účet veřejnosti :

Tokio 8 prosince "— Německý

mezení v důsledku nedostatku u-h- lí

tuto zločinnost ještě zvyšují —
V první den obmezení osvětlení lo

se v Chicagu padesát šest zlo

Francouzský hadrář
' stal seí zámožným

Paříž 8 prosince — JLstý sbě-

ratel hadrů a kostí který do ne-

dávná vydělával jenom na skrov-
né živobytí značně zbohatl obcho-

dováním s americkými armádními

potřebami přivezenými do Fran
cie Zakoupil značný počet kabá-

tů do deště za 2OO0 franků ve
vládním prodeji a' vydělal na nich
160000 franků Výdělek tento ne-nech- al

zaháleti nýbrž zakoupil
značné množství obuvi a dek ná
nichž znovu vydělal značné pení-
ze Má nyní na bance uloženo
značně přes 1000000 franků

pomocný t výbor utvořený němec-

kými osadníky v Japonsku pro

t
s

í
poskytnutí pomoci německým vá--

činu zahrnuje v to deset loupeží
a dvě vraždy Vraždy jsou v Chi-

cagu na denním pořádku Nemine

"

zjištěno že zástupci uhlokopft při-

jeli do Washingtonu v sobotu o

polednách a zňstali v poradách s

generálním návladním až do půl-

noci Z budovy odboru spravedl-
nosti odebrali se do domova svého

přítele a neukázali se až včera ve-

čer kdy vstoupili do vlaku Na

dotazy novinářů odpověděli že ne-

mohou ničeho připojili k tomu co

obsaženo bylo v prohlášení gene-

rálního návladního Ani v táboře

majitelů dolů nebylo nic známo o

povaze nových návrhů a přiroze-
ně i zde jevil se o ně velký zájem

Následkem toho dostalo se do
oběhu mnoho různých pověstí —

Pravilo se že uhlokopům dostane
e většího přídavku než o jakém
mluvilo se v dřívějších vládních
návrzích' Jiné pověsti udávaly 4e

téměř opakování arbitrační nabíd-

ky Dr Oarfielda bylo prozatímně
přijato náčelníky uhlojkdpft

Přes tyto naděje na brzké za-

končení stávky palivová admini-

strace pracovala na plánech v záj-

mu ušetření každé libry uhlí By-

lo naznačeno že nelze upustit! od

těchto obmezení i vzhledem k na-

dějím na brzké zakončení stávky
jež může učinit! těžbu jihli normál-
ní v několika dnech Palivová1 ad- -

ministraee prostřednictvím vých
oblastních Výborů pokračovala v
obmezování palivových zásob pod-

nikům jež se nenalézají na prio-

ritní listině a redukování osobní

služby na Železnících

Chicago 111 8 prosince —

Boukromé zprávy z Washingtonu
naznačily že proposice palivového
administrátora Dr Oarfielda na

zvýkcí uzdy oH irocat uhJcko--

s útokem na Split a také Bulhaři

jsou vyzýváni aby podnikli útok
na Jihoslovany Stoupenci připo-

jení Dalmácie k Itálii poslali zvlá-

štní misse do AJbanie a na Černou

Horu aby vyvolaly nesnáze ale

není známo s jakým úspěchem še

setkaly V téže době děla a vále-

čný materiál dopravený "byly do

BUharska k použití proti Jihoslo-vanůi- n

Pozorovatelé událostí při
Adriatiku soudí že nejedná se to-

liko o práci Gabriele D'Annunzia

nýbrž že s ním ruku v ruce pracu-

jí také jeho stoupenci v Itálii Sdě-luj- e

se dále že 30000 jihoslovan-skýc- h

vojáků v Dalmácii je připra-
veno bojovati proti Italům při
nejmenší provokaci Všeobecně se

má za to že Srbsko je připraveno
k použití všech svých zdrojů ku

obraně toho na co činí si opráv-
něné nároky Situace je krajně vá-

žná á pařížské depeše naznačují
že svrchovaná mírová konference
snaží se ze všech sil ahy docílila

uspokojivé rozřešení otázky Adri-

atiku' "~-

Původce carovy
smrti popraven

Kodaň 8 prosince — Sovětské

autority nařídily popravu člena
sovětu v Jekatěrinburku Jachon
tova který je považován za zod-

povědného za popravu bývalého
cara Mikuláše a jeho rodiny v Je-

katěrinburku v červnu roku 1918

dle sdělení depeše éásopiau Polití-ke- n

z Kovna Jechan tov byl n

k mrtí a popraven v Per-

mu poněvadž nařídil popravu ne-j- u

k torna oprávněn

ečným zajatcům v f Sibiři ozna

muje že poslal kabelogram něme-

ckému presidentovi Ebertovi v
téměř dne aby nová vražda neby
a oznámena

kterém upozorňuje ho na hrozné

poměry existující mezi těmito1 za

jatci Depeše tato praví: "Tisíce

jich zmírá hladem cholerou a ty- -
Gabriele D'Annunzio

má v plánu nájezdyfm Je mezi nimi nezměrná bída

v

a velkých obnosů peněžních bude
třeba jinak dojde k hrozné kata-

strofě Pomocný výbor poslal již'a

Rázná nota bude

poslána Německu

Paříž 8 prosince — Německo

bude vyzváno důraznou notou
kterou právě svrchovaná mírová
rada připravila aby bezodkladně

vyhovělo požadavku spojenců o

podepsání protokolu dle sdělení

časopisu Excelsior Časopis tento
současně sděluje že% dovídá se z

dobrého pramene Že Washington

poradil Berlínu aby zaujal smíř-

livější stanovisko Nebude-l- í rati-

fikace uskutečněna 31 prosince
praví časopis Echo de Paris pak
některé klausule smlouvy stanou
se nepraktickými a spojenci bu-

dou nucení předložití Německu

nový protokol což přirození vy-

volá (U13 Odil&dy

velké obnosy prostřednictvím Čer
veného kříže ale tyto nedostačují
k odstranění jejich bídy žádejte

Vojáci v Pobaltí

německými občany
Berlín 8 prosince — Německá

baltická vojska pod generálem šl

Eberhardtem která vracejí se do
Německa budou považována za
nčmecké občany a ďostaneV jim
podpory a šatstva až do získání
zaměstnání dle poloúřcdního ozná-me-

ní

Když před krátkým časem
německá vláda byla dotazována

po postavení těchto vojáků pro
hláaila U jedsá se o desertéry

Paříž 8 prosince — Jihoslovan-k- á

delegace v Paříži tyla infor-

mována že Gabriele D'Annunzio
velitel Bjeky má y plánu podnik-nou- ti

nájezdy na Kotor a Split
jakož i území proti Lublaní dle

prohlášení které vydala Deset
tisíc IVAnnunziových dobrovolní-
ků má se na těchto nájezdech po-dílc- tí

Delegace oznámila že in-

formovala svwíiovanoii radií o
rozkazu jihoslovanským oddílům
aby odrazily branně jakýkoliv ú-t-

ok

na jihoslovanskó územt

také přísluiné činitele aby docíle-

no bylo jejich repatriace Požádej-
te japonskou yládu aby vzala ty-

to zajatce dopri péče Nechf časo-

pisy vydají výzvy k sbírkám ve

prospěch těchto zajatců a peníze

posílejte prostřednictvím ivýcar- -

skébo vfňszsttví -- !


