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Phbdavaa otovinýcfiii' Mluoviini jsou nyní zatýkán
Rytíři Kolumbovi otevřeli domovinu vManile SEDMDESÁT OSM

OBETl P02IT1 LI111

HU DŘEVNÉHO

Prodavači dřevnáho alkoholu

kterýmž zavinúna smrt

množství lidí jsou zatýkáni

'Mnoho jiných osob osh

plo —Jsou to první dů

sledky prohibiee

Vu- - Villí V V ") urnuiiil

Počet obětí dřevného alkoholu stále stoupá —Ob
— Sedmdesát osm osob zemřep

během posledních čtyřicíti ošij?

hodin a jiné postiženy byly ochy +

nou a raněny slepotou následkem- -

vinění z vraždy bude vzneseno proti proda-
vačům otravných lihovin

požití kořalky obsahující dřevr
alkohol dle zpráv získaných 7

ze sedmi východních měst Clí

caga
mil že hostince budou zavřeny —

Sedm osob bylo zatčeno a jsou ob-

viněny z vraždy Jedna žena ze-

mřela v Meriden Conn náslťd- -

Nej větší počet obětí požití

New York X V 29 prosince
— Federální agenti včera večer

zalkli pět mužů o kterých tvrdí
i jsou náčelníky snrpanisované

bandy jež jest zodpovědná za roz- -
t --ř-

J - jih ííst travného likéru je v státech novíí '

anglických a sice šedesát — Dykení alkoholové otravy
ženy v Chieopee Falls Mass ?Distrikt ní ná vládní Choemaker

z Waro oznámil že v Iladley ze

mřeli Iři lidé následkem alkoliolo
é otravy a dva z nich před smrtí

i i ! vy

lézají se v seznamu obětí f
Ve spojení s úmrtími v novoat

glických státech a šesti v Ne

Yorku policie zřízenci vnitrozen? "

scciii prodeje liliovin onsanuji-fícl- i

dřevný nlknhol v přti
stá-loc-

h

Jeden za zatčených ozna-

čen lvi jako král této bandy Dva

z mužů vzatých do vazby ozna-

čeni byli jako obchodníci z New

Yorku

Po deset dní od oznámení prv-

ního úmrtí následkem dřevného al

sdělili že zakoupili lihoviny v ho-

telu Hadley Ed Lyons majitel Rytíři Kolnmbovi nedávno otevřeli svoje úřadovny v Manila P I jež znázorněny jsou naším ob

rázkem V této domovině zřízenci této organisaee postarají se o pohodlí a pobavení amerických námořhotelu doznal že zakoupil pět gar ké daně n agenti dpnrtmen4"
spravedlnosti pátrají po Adolíf
Paranelim importéru a kommi

níků a vojákůlonů likéru od A Perryho z Chieo

pee který po té byl zatčen na ob
Zabavené lodě iPřestěhování mrtvol sionáři který je obviněn z prodfvinění z vraždykoholu plukovník P li Porter UDĚLENI ODMĚN

NÁMOŘNÍKŮM BU-

DE VYŠETŘOVÁNO
vydány Angliíz Francie schváleno j-

-
iiiiiiiřii-i- i mihu oiniviieiio hkinspektor vnitrozemské dane v

l'U

V Chieopee třicet řtyři muži

X w Yorku a II li Dobbs zvlá

Síní federální 'agent vedli vyset Postřelil švakrovou iev orle í i prosince
dvě žení- - 7iniřfli v Sni-ínfílr- la sám se zastřelil — Sedm bývalých německých lotíování na tlieorii že jed který

Vyšetření toto provede di nyní zakotvených v přístavištizpiisolm tak mnoho smrt i v nnvo-iiiiirliekve- b

státech a v New Yor

muzi a jedna žena v Holyoke še
mužů a v Oreenficld' Mass jede
muž V Hartford třináct osob 7ž

v New Yorku formálně byly přeYork Neb 29 prosince — ( kongres i odbor váleč-

ného loďsta dány dopravní radou Spojených

Washington D C 29 prosince
— Vykopání a doprava domů ve-

škerých mrtvol amerických vojá-

ků pohřbených v různých částech

Francie mimo tak zvané "pásmo
armád" v němž zahrnuta jsou ve-ške-

bojiště a pokročilé posice

bylo schváleno francouzským mi-

nisterstvem vnitra dle oznámení

Hllis z tohoto města se zastřelilku měl svůj původ v tomto mě

stě Zatření k nimž vřeni došlo mřelo následkem této otravy' Ch 5 '
když se před lim pokusil o usnír Států anglickému ministerstvu pro

námořní dopravu v souhlasu s rozbvla v ríiznveh částech cení sve švnkrové lfi-b-t-
é Rnth cago oznámilo osm smrtí násletí j

kem požití otravných lihovin D'íí '
provedena
měsla kazem podepsaným presidentem

Wrashimgton D C 29 prosince
— Plné vyšetření kontroverse

udělení vyznamenání za
unirt) oznámena bvla z NewnrlWilsoiiem Při předávání tom ne

Andrewsové jež vážně raněna
nalézá se v zdejší nemocnici El
lis v sobotu odpoledne vyšel na lij

N J Tři další úmrtí v Clevelaii- - -došlo k žádným formálním cere
Tři ze zatřených jsou Adolf Pa-nare-

obehoilník vínem a likéry válečné služby námořním dňstojjez získal odhor války ou nripati-níh- o

Kcncrála AVilliam D Coířne-- lě následkem požití dřevného av K

dvoří svého obydlí kde vypálil híkftm jež vyvolána byla nedáv
nioniim Anglicka lodní mužstva

byla umístěna na paluby lodí a koholu přivedla počet obětí otravdvě rány po své švakrové Poode
ným-

-

protestem podadmirála Sra nynějšího velitele ameriekých

vojsk ve Francii Do seskupení n vlajka americká nahrazena byla irých lihovin v tomto městě na ěti
náct za jediný měsíc Dvě úmrl

K

íSimse proti předběžnému seznamu
vlajkou anglickou Předány byly

šly asi padesát yardů vehnal si

kuli do spánku a zemřel v něko-

lika okamžicích Má se za to že
zjištěni francouzských mrtvých vyzuta menaných jenž vydán by byla oznámena z Pittsbnrghunásledující lodě: ílraf Walderseefrancouzská vláda nejeví ochotu

dovoliti dopravu amerických mrt Dva muži nalezeni bjdi mrtvi í ♦ -
odborem lodsjva bude provede
no kongresem i odboremspáchal čin svůj y návalu šílen Pretoria 'Kaiserin Auguste Victo

ria Zeppelin Mobile Prinz Friedství dva vážiiě nemocni byli nalezen
'

Vtiarn w' ll n tra Tnltw nlln! n 1 !? 1
vých idomů než z oblastí v zátylí

Po oznámení že sekretář Da rich Wilhelm a Cap Finisterre Po

jedenáct posledních týdnů anglicniels nařídil aby námořní radaUherští sociali- -
kari maji za to že jedná se tak-- '

o oběti dřevného alkoholu Maji- -

tel hotelu popřel že bv bvl mibl+
ká mužstva byla připravena kejíž v čele stojí podadmirál Knight

Oenerál Connr vyslovuje naději
že francouzská vláda brzy zmírní

rozkaz dle liěhož nesmí dojiti ku

vykopání a převezení mrtvol z ar-- 1

mádního pásma po tři roky Mrt

se rnovu shromáždila a zrevido vstupu na tyto lodě Jak se vyroz v v 71 T

žňm těm prodal nějakou whisku íumívá lodě tyto zůstanou v zdejvala svoje odporučení o udělení

st protestují

Berlín 29 prosince — Apel k

lělníkňm v celém světě zvláště so

uai ureaniKum lanev ze sve zase--- 'voly které nebudou dopraveny
ších přístavištích asi dva týdny
aby přijaly náklady Po té odje )y k analysi

"

do Spojených Státu dle přítomno

zásady budou-přestěhován- y z rů dou do anglických přístavišť kdecialistům ve Snojeiiveh Státech
budou zremodelo vány Kolčak nředal vp-- kAnglii Francii a Itálii žádající zných malých hřbitovů v různých

částech Francie nenalézajících seaby se svým vlivem přičinili o to
lení Semoniovr rf

armádním pásmu a znovu pohř Bývalý korunníaby jejich vlády učinily kroky v

zájmu zastavení "hromadného ben v na hřbitovech v Sursnes ne- - ' -— ídadivostok 29 prosince --£
"'

vraždění" komunistů a socialistů lab-k- Paříže princ půjde také

před tribunál Admirál Kolčak vrchní velitel vA

škerých #ruských vládních sbon1
v li lirách byl rozeslán ústřední
radou rakouských sociálních de-

mokratů Praví se že několik ti UUJU uruu uuisf V1KUIU vzua#Londýn 29 prosince — BedRuští rebelové
síc lidí obviněných z účasti na ko řich Vilém bývalý německý ko

se činného velení následkem špat '

zdraví a jmenoval generálř tf-munistických snahách režimu Te- - runní princ lnuté se nalezati takeupálili hlídku
ly Kuna bylo popraveno na zá tl ' vmi f wjhv AVUA tS--

mad vseruske vlády dle depeše!

vyznamenání prohlásil zástupce
Lufkin republikán z Massachu-

setts členi výboru domu zástupců
pro námořní záležitosti že společ-

ný výbor bude uvažovati o této

jakmile kongres se znovu

sejde

Zástupce Lnfkin oznámil že se-

kretář Daniels admirál Knight
admirál Sims a jiní námořní dů-

stojníci budou povoláni před spo-

lečný výbor který nepotřebuje
zvláštní autorisace k zahájení vy
šetřování Změny provedené se-

kretářem Danielsem v seznamu
těch kdož mají býti odměněni ja-

kož i odporučení rady samotné
budou vyšetřeny

S předběžným seznamem osob

odporučených k vyznamenání by-

la projevena nelibost z několika
stran Revise tohoto seznamu se

stala nutností Při revisi toho'toj
seznamu budou' uváženy všechny
až doposud získané námitky n zno-

vu uváženy budou rekordy těch
kdož k vyznamenání odporučeni
byli

kladě rozsudku vojenských soud
v seznamu osol) o jicliz vydáni
před tribunál bude žádáno Fran-

couzi dle neúřední zprávy o ne
Vladivosfok

'
29 prosince — kterou získal zdejší zástupce gene?

— 'i - a f-- v %
ců řízených admirálem Jlorthym

raia démonova JJepese citujícídávné schůzi anglických právníkunynějším velitelem uherských
vojsk Edouarda Ignáce podsekretáře

Dva důstojníci a jeden voják kte-ř- í

střežili malou stanici nedaleko

Chabarovská byli upáleni po-

vstalci Rebelové zřejmě zbytek

vojska které se nedávno vzbouři- -

"V zájmu sjednocení všech branf

Tohtr RnmarH'lli "jVohrobník a S

K Saleeb}' lékárník

Oiicopep Mass 2!) prosinec—
Maršál Spojených Státu Ed J
Tjyden ynk] čtyři muže na fede-

rální zatykače z nichž dva jsou
obviněni z porušení prohibiee vále-

čné a dva z nezákonné dopravy li-

kéru ze státu do státu K zatčení

těmto došlo při vyšetřování pří-

čin úmrtí více jak 'padesáti šesti

osob v Connecticut údolí od vánoč-

ního drift následkem požití dřevné
ho alkoholu který obsažen byl v

roztoku který prodáván byl jako
whiska M

Ofyři další úmrtí se udála od ne-

dělního rána následkem alkoholo-

vé otravy a ťo tři v Ifolyokc a je-

dno v Chieopee tak že celkový po-

čet úmrtí v Coiinectieut údolí) ne-

počítaje v to Hartford dosáhl pa-

desáti dvou v následujících osa-

dách: Chieopee 36 počítaje v to
"

dvě ženy ITolyoke 9 Springfield
4 zahrnuje v to jednu ženu

fíreenfield 1 Thompsonville
Conn 2 a HadleyConn 3

Ze zatčených mužů na federální

zatýkaje jsou John Nasaizwski z

Chieopee a ITarry Shapiro ze

Springfield řidiči nákladních au- -

lomobilů obviněni z přivezení li-

hovin do údolí a Adam Ostrow-sk- i

a John W Ktarzyk oba z Holy-ok- o

byli obviněni z porušení zá-

kona o válečné prohibici Dudou

vyslechnuti spolkovým komisařem

v pondělí ráno Všichni propuště-
ni byli na záruky v obnosu $r00

Maršál Alfred Caron z tohoto
města odebral se včera do "New

- Iíaven Conn se zatýkači na ob-

vinění z vraždy proti čtyřem mu-

žům kteří bylitam zatčeni Zatý-kaě- e

tyto vydány byly v důsledku
informací získaných od Williama
Bakera z Chieopee který obviněn

byl z vraždy a od Shapiro
Několik dalších onemocnění ná-

sledkem požití dřevného alkoholu

bylo oznámeno v neděli ale po-

čet úmrtí byl menší než v pátek n

v sobotu zvýšil se však-- v Holy-ok- e

'-

Hartford Conn 29 prosince--
IMčct úmrtí následkem požití al-

koholu dřevného zůstal na třiná-

ctí jak oznámeno bylo v sobotu
Další dva případy osob otravou

francouzského ministerstva spra-
vedlnosti Bývalý "korunní princ

nyeh sil bojujících k zajištění HattAmerický Dreyfus
jak se praví bude obviněn z kri

ší politické organisaee jmenuj
generála Semonjbva vrchním voj'"

o pod vedením generála flajdy v

počtu asi 210 mužů podnikli útok itelem s hlavním stanem v Trkuťf '

byl omilostněn
New York N Y 29 prosince

— války Maker prominu!
žalář přisouzený řadové

minálních přečinň zahrnuje y to

plenění a násilnou loupež spácha-

né vb Francii Jak se zdá na kon
na posádku o 2r mužích a zapálili sku a zabajkalských ruských V(y'"

jónských distrikte'h Všichni vo' 'vozy v kterých toto mužstvo žilo

Část vládního vojska vzavši dvěmu '

vojáku Lawrcnee Perlmuttc jenští velitelé budou mu podřízef
'

ni" istrojové pušky a několik ručnic

připojila se k povstalcům a prchla
rovi z New Yorku jedinému členu

amerických expedičních sboru

který odsouzen byl pro velezradu
dle zprávy z Washingtonu získané

—
:nimi do hor '

2idé houfně stěhuií p
kongresníkem Isaaceni SieRclem z

New Yorku který se o přínad

ferenci této nedošlo k žádným dal-

ším rozhodnutím pokud se týče
bývalého císaře Plný seznam li-

dí o jichž vydání budie žádáno

byl dohotoven jak se sděluje a

kroky budou učiněny za tím úče-

lem aby se zajistilo jejich vydá-

ní Jedna anebo dvě otázkj% ku

jejichž rozřešení dosud nedošlo

budou předloženy premiéru Lloyd

(jleorgeovi a premiéru ('lomen
ceauovi kteří sejdou so v Paříži v

příštím měsíci

Brzké nové volby
mhtdého židovského vojýia zajír

Protest proti pří- -

řčení Haliče Polsku
v Československu

nial Perlmutter který sloužil u

medikálního odboru Devátého pě Vídeň 29 pmsince — Z Prahy
oznamuje že československýSf

šího pluku byl usvědčen že po-

skytl cenné informace Němcům v

době kdy byl válečným zajatcem
premiér Tusar slíbil že volby do

Byl postav?!! před americký vo
národního shromáždění budou se

konati v několika týdnech Voleb

se do Palestiny
"

i -

New York N Y 29 prosince '
— Velké množství židů stěhuje g'

"

do Paliwtiny v předpokladu 'ž(V!
Anglie co nejdříve přijme mandá
nad Svatou zemí a že sen o ná í
rodním domově židovském se brzy'
iiskuteční dle kabelových zpráv
?de získaných Zprávy tyto sov '

časně sdělují že světová konferen1 '
ce zionistů jež měla se konati '

Basileji dne 18 lelna byla odloy'
žena vzhledem k možností vyjed
navání o mandát nad Palestinou"

Londýnská depeše časopisu JewisJ V

Morning Journal sděluje že vjv
jedná vání Tureckem bude zaháf '

jenský soud v Koblctwí když při
pojil se po příměří k americkému

těchto súěastní se Němci a jiní ná-

rodové obývající území Českoslo
vojsku a s rozsudek schválen byl

venska
fiejvyšíím velením Dle prohláše
ní p Kiegela který projednal ce-

lý tento případ 8 provost marfiá-le- m

generálem Crowderem nebv- -

Washington D C 29 prosince
— Protest proti akci svrchované

rady v Paříži jež přiřkla manda-tárn- í

moc po dvacet pět let Polsku
nad východní Haliči jejíž obyva-
telstvo z 65 procent je tvořeno

byl učiněn Julianem m

diplomatickým zástup-
cem ukrajinské lidové republiky
v memorandu adresovaném sekre
táří Lansingovi Bačinský žádá
za přiznání práva nebeurčení třem
a půl millionu ukrajinského lidu
v Haliči který prostřednictvím
svého zákonodárného- - tělesa vyslo-
vil se pro jednotu k

ukrajinskými
provinciemi jižního Ruska z nichž

utvořena byla ukrajinská lidová
republika

Povodně v Belgii

Wilson jest dnes
šedesát tři roky stár

Washington D C 29 prosince
— Presidentu Wilsonoví jsou dnes

právě (53 roky Jeho dcery paní
William B MeAdoo a paní Fran-

cia B Sayre vyslovily tužbu aby
mohly navštívit! otce v den naro-

zenin a bylo jim to osobním léka-

řem presidentovým dovoleno Pod-

admirál Orayson osobní lékař pre-
sidentův oznámil že stav Wilso-nů- v

se valem lepší a že je stále
dobré nálady

lo dokázáno že Perlmutter dal
Brussel 29 prosince — Velké

povodně a záplavy jsou oznamo

Němefim pravdě odpovídající in-

formace a že byl proti němu toli-

ko jden avědek kapitán Wílliam jono no Novém roce a že anglicky
1

'

vány ze vSceh ěáatí Belgie Rekaalkoholovou ' postižených byly o- -

Helda zvedla' w o hohí stop a řeH řiordon zajatý spolu h nímznámeny nemocnicemi Čtyři z os-r-

onenflionělých nalézají se v po-

stavení kritickém
kdežto dvou xvédkň pmlle zákona

mp delegáty budou premiér Lloyi
Oeorge lord Curzou a Arthur ť
Balfour kteří všichni vyslov
svojrt sympathie s hnutím zícz!
Rtů — " T

je třeba uH kterýkoliv Američan
ka Hambre víee jak sedm Nížily
v Charleroi a Mons jsou' zaplave-

ny Biliíé deště pejístavajíNáčeloík policie Farrell ozná-- můžie býti iwvědčen z velezrady


