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Wikon jest: proti plánu řešera otázky Ádríaffca
STÁVKA DĚLNÍKŮAeroplan přistávší na ulici města Oaklandu
NA TRATÍCH DRAH
BYLA ODLOŽENA

Prosidcnt VVilson proti plá-

nům spojeneckých vlád na

úpravu otázky Adriatiku

Svolána byla zvláštní
konference na den

23 února

NcbuJou-l- i Spojené Státy v této věci vzaly v po-

radu přestanou e zajímati o záležitosti Ev-

ropy v budoucnu

I)elrit Mich 10 února —

Stávka :'00000 členů Bratr děl-

níků na tratích a v železniních díl-

nách jež byla prohlášena na úte-

rek byla na neurčito odložena A

E Barkerem mezinárodním presi-

dentem unie v rouIiLhu s žádostí

presidenta Wilsoua aby došlo ku
odložení akce až do všeobecné kon
ference rienů výborů železničních
unií jež byla svolána na den 2:1

února Předseda Barker o této

otázky Adriatiku Někteří úřed-

níci vyslovili náhled že president
Wilson měl v úmyslu učinili ráz-

ný krok v záležitosti vyjednávání
o líjeku které se již dlouho vleče

Aeroplan poručíka L'v Pickupa úředního pilotn Durantova aviatického pole sestupuje na Clay

ulici v Oakland Cal za několik (divil po zhotovení léto fotografie aeroplan uklouzl na kluzkém dláždě-

ní vrazil do obruby chodníku a značně se při tom poškodil
akci uvědomil generálního sekre
táře železnic zvláštním přípisem
Současně rozeslal Barker tele-

gramy všem sekretářům asi 0000
místních odboček unie V telegra

Taft obhajuje
Roberta Lansinga mech těchto zmiňuje se krátce o

jež vedly k vydání roz-

kazu stávkovního a poslání výkon

Gaby Deslys zane- - i HOLANDSKO NENÍ
chála velké jmění PROTI EXILU BÝ--

VALÉHO CÍSAŘE
Paříž 10 únoru — Skvělá ky- -

tice květin k pohřbu fiahv Deslvs ' 4

proslulé hcrečUv „ tanečnice bvla Spojenci poslali nOVOU

ného výboru do Washingtonu —

St Joseph Mo 10 února —

William Iloward Taft bývalý pre-

sident Spojených Států prohlásil
že veřejnost bude stát i na straně

Tento výbor po poradách s vyso

notu Holandsku vesekretáře státu Lansinga v jeho
kými úředníky kteří jsou upřím-

nými přáteli železniních dělníků
rozhodl se odporučiti odloženívěci Vilémakontroversi s presidentem Wihn- -

nem která měla za následek re- -
stávky

signaci páně Lansingovu "Mám Předseda Barker současně na
za že sekretář Lansing jednal značuje že může dojiti k svolání

llaaíj 10 února — Holandsko

nepochybně nebylo by úplně
neochotno vyhověti zdvořilé žádo-

sti spojenců aby postaralo se o u- -

sem dopravena z Londýna aero-idanei- n

Její domov byl v pravém
slova smyslu zaplněn květinovým

dary od ŇVi přátel a soust rast né

kabelocrainy dosml přicházejí ze

všcidi částí světa Dary od býva-

lého portugalského krále Mauuela

nebudou pohřbeny s ní dle jejího
posledního přání Praví se že od

úmyslu tohoto bylo upuštěno z v

že její rov potkal by stejný
11 iv t

zcela v mezích svého práva svolá zvláštní konvence na které bude
vaje konference členil kabinetu" se jednati o mzdové kontroversi

pnířní bývalého císaře Viléma V telegramech svých ale Barker
nenaznačil připojí-l- i se výkonný

výbor jeho bratrstva k jiným že

dále oil německých hranic než na-

lézá se nyní jak bylo právě zji-

štěno avšak postavilo by se proti

prohlásil Taft "Tyto konference

bych ale nepovažoval za pravidel-

né schůze kabinetu Dle mého ná-

hledu svolání takové schůze není

žádným usurpátorstvím president-sk- é

" : '

právomocí!í-- '

osmi jmko rov si Jiíiineineove do
poslán
ostrov

lezničním bratrstvům v konferenci

ve Washingtoně
" St ávkó vnP rozka z -vydán: brl r
pondělí minulého týdne když zá

i íakemukoliv diktátu' abv
ktřika dvakráte "ymklt Jnmnf'

i tbvl na některý hohrndskv
roce 1!)M Jsou tu v oběhu po „ I w t

nnei) jme vvsiovne jmenované mí

stupci unioví nebyli s to docíliti

dohody s železniční administrací

Paříž in února — IVnueíi
Millerand )i Lloyd (leorgc poslali

presidentu Wilsonovi notu #U11

ně kompromisu v otázce Adriatiku
u trvají na svém stanovisku vy-

jádřeném v notě poslané jihoslo-vank- é

vládě dno 20 ledna v kte-

ré dúvá se jí na výběr aby buďto

přistoupila ra kompromis anebo

přijala provedení smlouvy londýn-

ské dle sdělení Perlinaxe v časo-

pisu Echo de Paris
Pari 10 února — Hugh ('

Walkiee americký vyslance ode-

vzdal v sobotu v zahraničním
memorandum presiden-

ta Wilsona dle sdělení časopisu

Tcmps v něm americký president

prohlašuje že nemůže schválit!

Lloyd (leorgem navrhované urov-

nání otázky Adriatiku jak předlo-

ženo bylo Jugoslávii Časopis po-

dotýká že memorandum stejného
znění předloženo bylo také zahra-niěníin- u

ministerstvu v Londýně

Ve svém memorandu kritisuje

president Wilson
i t plány Lloyda

'

(TéórŘef jali sděleny byly jiboslo-vensk- é

vládě svrchovanou radou

'dne 20 ledna President podrobil

tento plán náležitému rozboru a

prohlašuje že s ním souhlasit i ne-

může Jmenovitě staví se proti

myšlenee aby Jugoslávii poskytl
se výběr toliko mezi kompromisem

a provedením londýnské smlouvy
Vedle toho shledává president Icn-t- o

plán v nesouhlasu s memoran-

dem vypracovaným v prosinci

Lloydem Cieorgem a Clemenceau-c-

za spolupráce amerického zá-

stupce

President v memorandu svém

pak naznačuje že v případě rozře-

šení otázky Adriatiku bez konsul-fae- e

s vládou Spojených Státu a- -

pierieká vláda shledá nemožností

tiby se zajímala o evropské zále-

žitosti Memorandum toto prostu-
dováno bylo náčelníky spojenec-

kých vlád dříve nežli francouzský

premiér odebral se z Londýna do

Paříže Premiéři vypracovali od-

pověď na notu presidenta Wilso-

na v otázce Adriatiku a tato bude

poslána do Washingtonu prostřed-
nictvím amerických vyslanců v

Londýně a v Paříži dle sdělení
člena štábu premiéra Milleranda

který v neděli večer přijel do

Polk bude asi ná-

stupcem Lansingovým
ve vyjednávání o zvýšení mzdy

jež bylo zahájeno v létě Dělnietvo

věsti že bývalý portugalský král
navštívil (íaljy inko}mito a [dakal
nad dívkou která všeohccně ozna-

čována byla za rozhodujícího čini-

teli' v ztrátě jeho triinu S výjim-

kou doživotní renty pro matku ce-

lé jmění v obnosu frilíOOOlH) zane-

chané herečkou věnováno bude na

stavbu vzorného nsylu pro dítky
bez matek v Marseille ve Francii

žádá přídavek a hla-

vního zvýšení má se dostati špat-

něji placenému dělnictvu

Washington I) (' 10 února —

Podsckretář Polk John W Davis

Národní shromáždění

Československé re-

publiky o rozpočtu

Washington I) (' 10 února —

Kabelogram Československé Infor-

mační Kanceláře z Prahy sděluje:
V debatě rozpočtové ujal se slova

za republikánskou stranu ěesko-slo- v

venkova poslanec Hnídek

jenž proln-a- l zahraniční politiku

vlády a prohlásil že národ česko-

slovenský bude za všech okolností

provozovat mezinárodní politiku
společnou s Francií Je také t ro-

ba orientace směrem na východ

slpvanský a jistě po vyřízení těšín-

ské otázky dojde k srdečnějšímu
poměru k Polákům s jíimiž nuUxfl

utvořit hráz proti Německu K

Rakouské Republice bnde-l- i tato

dodržovat smlouvy a loyálné se

choval ke své československé men-

šině bude i Republika Českoslo-

venská loyální Ostatní řečníci
se debaty zdůrazňovali

přátelský vztah k dohodě a všem

demokratickým vládám Přijat
rozpočet ministerského předsedni-
ctva ministerstev vnitra národní

osvěty a školství — Dr Krami ř

prohlásil že Československá Re-

publika by považovala za nedů-

stojné československého národa

aby Němci byli jakkoliv zkracová-

ní na svých právech v CS Republi-
ce Nebude se nijak mstít Něm-

cům za to že ve válce byli z rakou-

ských Němců nejzuřivější Dosta-

nou vlastně větší práva než mají

vyhrazena mírovou smlouvou ale

československý národ jim nadbí-

hat nebude — V debatě poslanec

prof Srdínko dokazoval jak Něm-

ci zcela zbytečně do světa rozhla-

šují nepravdy o domnělém útisku

Statistika nákladu na university

dokazuje že německý student sto-

jí Republiku Československou

1004 korun ročně český však jen
745 korun Vydání pak na něme-

ckou universitu v Praze a na ně-

meckou techniku je v rozpočtu če-

skoslovenské Republiky třikrát
tak velké než v rozpočtu starého
Rakouska

vyslanec Spojených Států v Anglii
a llurh'( Wallaeo vyslanec ve

Bývalý císař KarelFrancii jsou jmenováni jako mo

žní nástupci rcsignovavSího sekre zatoužil po trůně

Budapešť 10 února — Právě
došlo zde k odhalení podrobností

táře státu Roberta Lansinga Nej-vět- ší

naděje zdá se míti Polk po-

něvadž je dokonale ve veškeré zá-

ležitosti svého úřadu zapracován
Je známo že Polk má v úmyslu

vrátiti se do soukromého života a

věnovati se právnické praksi ale

sto

Londýn 10 února — Spojenec-
ká svrchovaná rada poslala do

Holandska notu v záležitosti býva-

lého císaře Viléma jehož vydání
spojencům bylo nedávno odepře-
no holandskou vládou Nota pode-

psána byla premiérem Lloydem
(Jeorjem jako presidentem rady
Paříž 0 února — Xoty Němec-

ku a Holandsku schválené v schů-

zi svrchované spojenecké rady v

Londýně tvoří důležitý krok ku

smíření a dohodě dle sdělení časo-

pisu Malin

Praví se že nota Holandsku
možnost odepření vydání

bývalého císaře Holandskem s pod-

mínkou že jeho residence bude

přestěhována na lízemí mimo Evro-

pu ku příkladu do holandských
Východních Indií
Nota poslaná do Berlína dle

sdělení Matinu žádá o vydání je-

nom těch Němců obviněných z

přímých zločinů a připouští že

Německo mělo by značné obtíže s

vydáním těch jichž zodpovědnost

je vzdálenější a všeobecná

Odpor bývalého německého cí

nezdařeného pokusu bývalého ra-- v

koňského císaře Karla o vstup do

Uher na falešné průvodní listiny
a o uchvácení uherského trůnu Do

mnozí soudí že dá se pohnout i k
kumentární důkazy jež jak se o- -

znamuje jsou v rukou vlády napřijetí úřadu sekretáře státu po-

něvadž jeho vztahy k presidentovi

jsou dobré
značují že měl v úmyslu překročit
hranice pod jménem Kašpar Ko-va- cs

jsa provázen jinými třemi

jichž totožnost doposud
nemohla hýti zjištěna Po vstupu
na uherskou půdu měl bývalý cí-

sař v úmyslu proklamovati svůj
návrat v tom předpokladu že bý- -

valí jeho poddaní budou ho podpo-

rovat i

Hraběnka Szecbenyi
souzena o rozvod

Mudapešť 10 února — Pývalá
slečna (Jlatlys Vainlerbiltová ne-

bude míli příležitost státi se krá-

lovnou Uiivl'skoil cickóliV O jeji
manželu hraběti Sechenyiovi se

mluví jako možném nápadníku
maďarského trůnu IIrahé připra-
vuje rozvodní dokumenty které

odevzdány budou jeho manželce v

Americe co nejdříve Hraběnka

Szechcnyiová vrátila s edo Ameri-

ky v září minulého roku se svými

čtyřmi ilítkami YÁ války hra-

běnka věnovala'svAj palác pomoc-

né práci v které sama brala účast

kdežto její manžel jako rakouský

důstojník bojoval proti její vlasti
Válka a potomní revoluce v li-

brách přivedly brahěte_ který po-

cházel z jedné z nejstarších rodin

uherských na mizinu Americký

majetek hraběnky Szechenyiové

mající cenu asi +8970000 zaba-

ven byl kustodem majetku cizinců

poněvadž byla manželkou nepřá-

telského cizince Hned po příjez-

du hraběnky do Ameriky se vy

President Wilson

žádán o vysvětlení

Wasbinjílon D C 10 února—

Presidcnťbyl požádán o sdělení

přijatou senátem jakou

dohodu byla-l- i jaká učinil s an-

glickými autoritami ohledně dis-

posice německých lodí prodejem

saře k nabídce svého syna býva- -

ého německého korunního prin

O obsahu této odpovědi nebylo
ce který nabídl se vydati sám za

ostatní byl tak tfílný že poslal v

té věci přípi-- í holandské vládě dle

berlínské depeši jež cituje sděle

námořní dopravní radou kesolu-e- e

byla podána senátorem Prande-ře- e

republikánem z Conecticutu
ní toho smyslu otištěné v Oazette

který prohlásil že z dobrého pra
mene zvěděl že president vešel v

Těšínská komise pro-

ti polskému štvaní

Washington D C 10 února —

dorozumění ohledně disposice ve

Osmidenní další lhůta

povolena Uhersku

Paříž 10 února — Uhersku po-

volena byla další osmidenní Unita

k uvážení mírových podmínek
svrchovanou radou spojenců a je-

dna spojenecká mocnost je naklo-

něna povoliti "značné zmírnění"
v podmínkách smlouvy dle sděle-

ní časopisu Matin Časopis tento

také oznamuje že italský premiér
Nitti sdělil ve schňl rady že v

případě nutnosti trvání na prove-

dení londýnské smlouvy Itálie po-

volí Dalmácii autonomii

Dva lidé usmrceni v
odvážném přepadení

San Franciseo Cal 10 února

škerých německých lodi jez se do-

staly do rukou SpojenýehStátň za

války
' Kabelogram Československé Infor-

mační Kanceláře sdáuje: V po-

slední době rozmohlo se surové

štvaní Poláků proti Českosloven

skytly pověstí o rozvodu avšak

všechny tyto pověsti byly hraběn-

kou samotnou vyvráceny Od ná-

vratu svého do Ameriky hraběnka

žije ve ville v Tuxcdo Parku se

svými dilloimi

Velká dražba kože--

sin zakončena

nic zjištěno a bylo naznačeno že

nebude uveřejněna dříve než až

po dodání presidentu Wilsonovi —

Ve francouzských kruzích se1 po-

važuje za jisté že nový tento vý-

voj odložil opětně na nějakou do-

bu vyřízení otázky Adriatiku —

Italské kruhy v Londýně jak se

oznamuje jsou vzrušeny značně

odporem presidenta Wilsona pro-

ti navrhovanému kompromisu
New York N Y 10 února —

Frank Polk aktu jící sekretář stá-

tu potvrdil pravdivost pařížských
depeší sdělujících že minister-

stva zahraničních záležitostí an-

glické a francouzské vlády byly
že president Wilson ne-

může schválifi jejich plánů na

otázky Adriatiku

Washington I) (' 10 jí nora" —

Úředníci Pílého domu odepřeli Jio-voři-
ti

o prohlášení pařížského ča-

sopisu Temps že president Wilson

ve svém memorandu londýnskému
ministerstvu zahraničních
tostí a francouzsko zahraniční ú- -

ské republice tou měrou že doho-

dová komise jež dříve zdála se na-

držovat! Polákům byla nucena
štvaní polského Těšínského

Denníku Polský zástupce komi

— K odvážné loupeži za bílého
dne při níž dva muži byli usmrce-

ni a jedna žena postřelena došlo

zde v sobotu v úřadovně Liberty
Hond Brokerage Co na Turk uli-

ci ve středu obchodní části města
zatím co zástupy lidu kolem se

Dvěma nemaskovanými lu-

piči usmrceni byli U R Stroud
jeden z majitelů a li A Bohlman

který přišel do úřadovny aby po-

žádal o práci Paní M Lasaterová
knihvedoucí byla postřelena Lu

se Dr Ouenther oznámil dohodo-

vé komisi že jejím stanoviskem
nesouhlasí

Připuštění Švýcarska

bpojenci zadají
1

- Německo o vydání
obchodních lodí

Londýn 10 února — Dle sdě-

lení amsterodamského korrespon-dent- a

Exchange telegrafické kari-eelář- e

byla získána z Berlína de-oeš- e

že Knojenecká nota bvla ode

piči po té pronikli zástupem lidu

Amerika v popředí
budování loďstva

Londýn" 10 února — Amerika

zaujala předáctví v budování 'lo-

dí jak naznačují záznamy Lloyd

Registeru V roce minulém bylo

spuštěno na vodu ve Spojených
Státech 57 procent lodí zbudova-

ných v celém svitl Celkem vybu-

dováno bylo mimo Anglii 5524107

tun což je o třikráte a třetinu ví-

ce nežli bylo vybudováno v An-

glii ♦ -

St Louis Mo 10 února — Ví-

ce jak za $2700000 kožešin bylo

prodáno v dvanáct dní trvající
dražbě uspořádaná Mezinárodní

kožešinovou bursou která zakon-

čena byla v sobotu Praví se že

byl to největší prodej v historii

tohoto obchodu Kolem 1 100000-00- 0

kusů kožešin čili asi polovina
viditelné nvřtové zásoby byla v

tomto prodeji zakoupena různými
obchodními domy Zvýšené ceny

byly zaznamenány téměř u všech

druhů kožešin

- do Svazu národůk svému automobilu a zmizeli Má

se za to že jejich automobil byl
Jíern ňvýcarsko 16 února —také ukraden Několik automobi

President Motta četl v parlaraenlů pronásledovalo bandity avSak

těmto brzy podařilo Re cmizeti vvzdána německé vládě % požadav-

kem o vydání zbytku německéhořadovnř dal na jevo svůj nenouhlas
tu telegram oznamující přijetí
Švýcarska do Svazu národů ke zá-

rukami jeho vojenské neutrality

některé postranních ulic Policie
u posledními návrhy na urovnání obchodního loďstva zahájila po pachatelích pátrání

(L


