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Sprcha pro námořníky našeho Atlantického loďstva PROTEST PROTI
PONECHÁNÍ CAŘI-HRAD-U

TURECKU
ňovolia proti prohibičnf-m- u

zákonu propukla v oliro-s-u

Iron ve státu Michigan

Ponechání Turků v Evro-

pě znamená nebezpečí

pro mír

Okresní úředníci postavili te na odpor federálním

úředníkům a nedovolili konfiskovati vina

Revolta bude potlačena

Londýn 23 února — Několik

londýnských časopisu přineslo ve

liké ohlášky s ohlavením "Nebez-

pečí pro světový mír" jimiž vy-

zývají se odborové organisace a
široká veřejnost vůbec uby půso-

bily svým vlivem na členy posla
necké j)ěinovny k zahájení po-

tíc bnýt h kroků v zájmu zvrácení

rozhodnutí dlo kterého má býti

Vzorky vína které získány by-

ly při nájezdu před nějakou do

bon ukázaly žo víno obsahuje 14

procent alkoholu dlo sdělení Gro-ve-- a

Scalcucciové doznali že ví-

no vyrobili r nákladu hrozinek

Cařihrad vrácen krvavému pan-

ství Turků Proti myšlence o po-

nechání Turků v Evropě mluvilo

se v neděli s mnohých-protestant--

skveh i katolických kazatelen
i Rozhodnutí svrchované mírovéOtázka Adriatiku

dá mnoho starostí
i irtMiiini i ii itid itf v li - 'Tiiiiiiiiii Wigni láj i iwifinrrrn "i i n rrr

Tito námořníci našeho Atlantického loďstva které nalézá se právě v Giantanamo na Kubě libují
si dpnně ve sprchové lázni

iAdmirál HorthyŽELEZNIČNÍ OSNO-V-A

BYLA PŘIJATA
DOMEM ZÁSTUPCŮ

rady dle kterého turecký sultán
má býti ponechán na trůně v dě

vyvolalo netoliko překva-

pení v celé Anglii nýbrž i rozhod-

ný odpor a vlivní členové parla-

mentu jmenovitě vikomt Bryee a
T J Q'Coiinor zahájil kampaň
prot i tíjkové zásadě Této kampa-

ni dostává se plné podpory vliv-

nými časopisy jiko Spectator
Manchester Guardian a Westmin-ste- r

Ciizette vedl? célé řady ji-

ných

Časopis Times prohlašuje se vší

rozhodností "že 1u řecká vlajka

Další odklad v

poslání noty ve věci
Adriatického moře

Paříž 23 února — Obsahnje-l- i

nota presidenta Wilsona poslaná

jako odpověď na komunikaci spo-

jeneckých premiérů nějaký prak-

tický návrh na rozřešení otázky
Adriatiku a tento ukáže so přija-

telným pro obě sporné strany za-

váže si americký president všech-

ny spojenecké diplomaty velkými

díky Otázka tato jež způsobila

již tolik nesnází diplomatům spo-

jenců je věcí které by se všichni

rádi zbavili Ultimatum posláno

bylo jihoslovanské vládě jenom z

toho důvodn že nezdálo se naděje
na uplatněni jiného nežli kompro-
misního řešení Tento kompromis

Ve mzdovém vyjednává-
ní bude pokračováno

po
1 březnu

regentem Uherska

Pasilej 23 'února — AdmirTtl

Mikuláš Ilorthy vrchní velitel

armády byl jmenován jak
se právě sděluje regentem uher-

ským národním shromážděním —

Admirálu Ilorthovi se přisuzuje
zásluha o ustálení politické situa-v- e

v I"hráeh v různých dobách a

praví se že je také dobře zapsán
u spojeneckých zástupců v Buda

Washington D ( 23 února—
Nota presidenta Wilsona v záleži-

tosti otázky Adriatiku nebyla po-

slána spojeneckým premiérům v

sobotu juk bylo očekáváno nýbrž
bude kabelována do Evropy teprv

turecký panovník a turecká vlá-

da nemají déle místa v Evropě"
Některé časopisy prohlašují že v
kabinetu není jednomyslného sta- -

Washington D C 23 února—
Kompromisní Esch-Cumminso-

osnnvd hvla v sobotu sohválnfl
počátkem tohoto týdne Praví se1

Chicago III 23 února ~"Re-volt- a

proti prohibiei" vypukla v

Iron okrotil v korní části polostro-v- a

Michiganského n okres tento

vedený svým ná vlád ním jo v

odboji proti federální

autoritě dle zprávy kterou do

Washingtonu podal major A L

Dalrymple federální ředitel úřa-

dovny pro vymáhání prohibiee

pro střední státy
Prohibiční agenti vedoucí dru-

žinu michiganských státních kon-steb- lů

byli Zadrženi dne 19 úno-

ra úředníky Iron okresn a víno

které sknnfiskovali bylo jim ode-brán- o

dle informace kterou při-

nesl do Chicaga včera Leo T

flrove z Marquette prohibiční in-

spektor pro horní část poloostro-

va

Major Dalrymple obrátil se na

generálního návladního Palincra

prostřednictvím přírnčího ředitele

úřadovny pro vymáhám prohibiee

aby vydány byly zatýkací rozka-

zy na návladního Iron okresu dva

policejní úředníky a tři jiné ob-

čany Iron-Rive- r hornického mí-

stečka -

Zatím co ve Washington? kona-

ly se přípravy k provedení rázné-

ho kroku v teto záležitosti Dal-rypl- e

vydal rozkazy aby tlupa

vybraných prohibičníeh agent A se

sorganisovala Dnen tato vyzbro-

jená tlupa vydá se na cestu do

Iron aby obnovila znovu ú-et- u

pro zákon

Michiganské státní autority bu-

dou požádány o pomoc a spolu-

práci v této výprav?" Útok na L

J Orove a jeho družinu proveden

byl dvě míle od města kde před
několika dny kapitán Marseh člen

státní policie byl postřelen pod-

loudným obchodníkem s lihovina-

mi

f flrove provázený poručíkem R

G Stropem a státními policisty
Masterscm a Kindem zmocnili se

jedenácti sud A vína ve Virgil do

že v notě této sice president zdů

razňje ayoje stanovisko jako_jejd{gnjjct zástupcůt který přijal koiw noyiska kiéífi věci Earl Curzon
pešti yl vrchním-vel- í-ní plánavrhoval-ntby-pobřež- í

ťerenční zprávu po čtyřhodinovédiné na jehož záklndě je ochoten sekretář zahraničních záležitostí a

liberální křídlo nejsou pro podr-

žení Turků v Evropě kdežto1 se-

kretář pro Indii E S Montague

tělem rakousko-uherskéh- o váleč-

ného loďstva Po bolševickém pře-

vratu postavil se v
armády' s kterou po

svržení krvavého režimu Bely Ku-

na a evakuaci uherského kapitolu
Rumuny vstoupil do Budapešti

přijmout! řešení tohoto problému
avšak neuzavírá dvéře dalšímu

vyjednávání O

uveřejnění těchto not se ny-

ní vyjednává s cizími vládami Si-

tuace v Itálii jak sem sděleno by-

lo je vážná a dělničtí a socialisti

se všemi konservativci mezi ni

miž jedinou výjimku činí Curzon

jsou pro ponechání sultána v sta-

rém tureckém kapitolu nad Bos-pore- m

Pravidelně Curzonovy ná-

hledy na východní otázky mají

čtí vůdci naléhají na brzké rozře- -

0 + III O 1

sem otázky Aunatiku lito vůd-

cové svalují značnou vinu na Ga

briele D'Annunzia a prohlašují že

kdyby tento odbojný básník opu

Dalmácie bylo přířéeno Jugoslávii
vyjímaje několikh strategických
ostrovů při tomto pobřeží a Rjeka
učiněna autonomním státem Itá-

lie projevila ochotu zříci se částeč-

ně svého mandátu nad Albánií

Neodyislý stát Rjeka měl býti sp

jen s Itálií korridorem Železnici

mezi Rjekou a Lublaní měli získa-t- i

Jihoslované a Svaz národů měl

bdíti nad obchodními zájmy Ju-

goslávie a Uherska v přístavišti
Rjece Jugoslávii bylo pohrože-

no že v případě nepřijetí kompro-
misu uplatněna bude smlouva lon-

dýnská Dle této smlouvy jež by-

la tízavřena v Londýně v roce

1915 před vstupem Spojených Stá-

tů do války mělo se dostati Itálii
Tridentska a Istrie mimo Rjeku
a větší části pobřeží Dalmácie s

přiléhajícími ostrovy V důsledku

londýnské smlouvy moře Adriati

váhu avšak Montague opírá svoje
stanovisko o íakt že vytlačení tu-

reckého sultána z Evropy mělo by
za následek nesnáze mezi moslemi-n- y

v Indii

stil Rjeku celá věc byla by vyří
zena v jednom dni S demobilisa- -

cí se v Itálii nikterak nepospíchá Za to T P 0'Connor je ve svém

odporu proti ponechání tureckéhoponěvadž se jeví obavy že svízel-- 1

ná otázka Adriatiku může vésti k

nové válce
sultána v Cařihradě rozhodný a

debatě Dům zástupců přijal k ní

zprávu 249 hlasy proti
50 což je většina 90 hlasů '

Nebylo pochybnosti o konečném

rozhodnutí o této otázce ačkoliv

odpor organisované práce proti
byl různě vykládán Kon-gresní- k

Kitehin demokrat z Nortb

Caroliny prohlásil že oznámení

oposice dčlnictva mělo účmek do-

cela jiný nežli zástupci dčlnictva
očekávali a mělo za následek že

několik kongresníků kteří měli v

úmyslu hlasovati proti osnově —

hlasovali pro ni

Kongresník Esch během deba-

ty prohlásil že železnice budou

vráceny soukromým majitelům '1

března bez ohledu na to bude-l- i

přijato potřebné zákonodárství
varoval před porážkou před-

lohy naznačiv že taková porážka
by znamenala zkrachování polo-

viny železničních společností ve
třech měsících

Washington D C 23 února—
Železniční administrace dala uji-

štění organisacím železničních děl-

níků že vrácení železnic soukro-

mým podnikatelům diie 1 března
nebude mít i žádný' vliv na mzdové

vyjednávání jež jc nyní v prou-

du Federální správce drah Ili-ne- s

naznačil ž sice dne 1 břez

soudí že snahám po zbaveni Ev-

ropy krvavého panství Turků do-

stane se podpory také veřejností

Jack Johnson vydá se
v ruce spravedlnosti

Chicagolil 23 února — Dis-

triktní návladní Charles V Clyne
získal právě sdělení "že Jack John-

son druhdy přeborník v rohování

vydal se z Mexiko Města na cestu
do Laredo na pomezí Texasu kde

se vzdá federálním autoritám —

Johnson jak se sděluje poznal že

nad Spojené Státy cení a vrátí se
do Chicaga aby odslonžil si trest
vězení v délce jednoho roku a je-

dnoho dne ve federálním vězení v

Leavemvorth pro porušení Manno-

vá zákona Po nějakou dobu vy-

jednával Johnson s Clynem ve vě-

ci svého návratu Když prchl v

roce 1914 ze Spojených Států ne-

chal propadnouti záruku v obno-

su $15000

Úřady pátrají po
americkou 0'Connor lituje že

Amerika není s to při jmouti man
otravných olivách

Chicago 111 23 února — Fe dát pro Cařihrad neboť to znacké stalo by sc čisté Italy kontro
menalo by spravedlivou a plně ne

derální a státní potravní inspektolovaným mořem President Wil-so- n

proti tomuto kompromisnímu
strannou administraci tohoto dů

plánu má vážné námitky Těmto
ři v padesáti dvou městech osmi

států snaží se horečně nalézti a

zničiti množství tuctů lahví zra- -

ležitého města proti které nemo-

hlo by býti žádných námitek se

strany evropských národností "na
námitkám popřál průchodu ve své

vch oliv obsahujících smrtonosnotě která působila jako bomba

Spojenci odpověděli na presidento- -
sebe vzájemně nevražících 0'Cou- -

ný bacillus botulinus jenž povstal
nor žádá aby Cařihrad byl dán

pod ochranu Svazu národů nev
následkem rozkladu Až doposud

zjištěna byla jenom jedna bedna

vu notu zdvořile avšak snažili se

vyznačiti přednosti kompromisní-
ho plánu poukazujíce jmenovitě

na okolnost že italský korridor k

boť mezinárodnění úžin Darda- -

lu vzdáleném asi dvě mile od Iron

okresu Víno toto vyrobeno bylo

Johnem Petrem a Štěpánem
Scal-cucci- m

bohatými Italy kteří vla-

stní jatky a smíšený obchod v Iron

River flrove nechal naložili ví-

no na saně a nastoupil cestu ke

Caspian
Když saně dojely do Iron Ili-ve- r

zastaveny byly okresním ža-

lobcem P A MeDonoughem pří-ručí-

šerifa Chardem a Jesse Al-

lenem z Iron okresu policejním
náčelníkem C H Sensibou a poli-

cejním kapitánem Claude Brown-'er- a

z Iron River McDonough sdě-

lil prohibičnímu inspektoru že je

otravných oliv v Kilispell Mont
nellských nepovažuje za zárukuVelký náklad na opra-

vu německých lodí dostatečnou
Rjece je maličkostí proti vzdání rna dojde k rozpuštěný různých fese nároků na celou Dalmácii kte

rou navrhuje Itálie Premiéři spo derálních komisi avšak zástupci
federální administrace železnic Sopka Kilauea opět

jenců také naznačili Že nárokům

načež výstraha poslána byla do ji-

ných měst Olivy tyto připrave-

né jistou společností v Californii

rozprodány byly zdejším velkoob-

chodem do celé řady měst Jedná

se o druhý které jsou v obchodě

pod jménem "Batavia" "Fern-del- l'

'a "Richellieu" Na lahvích

je jméno chicagské velkoobchodní

firmy Sprague Warner & CÓ a--

Washington D C 23 února—
Koigres musí povoliti potřebné
fondy na opravu bývalých němec-

kých lodí které dopravní námoř-

ní rada pokusila se odproclati dle

zahájila činnostprovedou až do konečného rozhod-

nutí vyšetřování a uvažování ve-

škerých sporů C S Lake a J A

Itálie dlužno věnovati pozornost

poněvadž země tato vstoupila do

války v době jež nebyla méně kri

tičtější nežli ona v které do vál prohlášení předsedy této rady p
Payne-- a Předseda rady odhadu

zatčen pro dopravu lihovin a na-

řídil svým pomocníkům aby se
Franklin byli jmenováni k vyše-

tření a odporučení konečného roz-

řešení všech těchto otázek
ky vstoupily Spojené Státy

je že $75000000 bude třeba ku

opravě těchto lodí jichž většina se

zmocnili vína

é Grove postavil se na odpor a
však jméno vyrabitelů v Califor-

nii se tu nenalézá
nalézala v transportní službě

VvníSpojenci jsou nyní

Hilo Havajské ostrovy 23 ra

— Sopka Kilauea která na

sklonku roku 1919 opětně uvede-

na byla v činnost vybuchla nyní
v takové míře že překonala pro-

slulý výbuch v roce 1868 Žhavou

lávou valící se po úbočích hory

zapáleny celé lesy tak že plameny

bylo možno spatřili na vzdálenost

dvacíti mil Okolí této sopky ne-

ní obydleno a tak žádné ztráty na
životech se neudály

oznámeni o

výsledku censu

však byl přemožen Víno bylo
bratrům Scalcucciovým vráceno

McDonoughem který jak zpráva

praví poradil jim aby k němu po-

stavili ozbrojenou stráž s rozkazy

aby stříleli kdyby federální agen-

ti znovu se pokusili víno zabaviti

Washington D C„ 23 února—

Dnes koná se pohřeb
Roberta Peary-h-o

Washington D C 23 února- -

S veškerými vojenskými poctami

pohřben bude dnes na Arlington- -

Holandsko žádá

jisté výhrady před
vstupem do svazu

Haag 23 února — Zreduková-
ní vyzbrojení "rychlé zřízení mezi-

národního justičního trilunálu a

První oznámení o výsledku sčítá
ní obyvatelstva v censu právě pro
vedeném vydáno bylo v sobotu —Po získaní teto zprávy major
Bylo oznámeno že počet obyvatelském národním hřbitově na Vir- -Dafryple požádal generálního ná

vládního Palmera o rozkaz v záj okamžité připuštění všech civili- -čínských výšinách za řekou Poto v městě Cincinnati je 401158 což

je zvýšení oproli poslednímu soumu vydání zatýkaeieh rozkazů

pro mír se sovětem

Paříž 23 února — Premiér

Lloyd George je nyní ve prospěch

zahájení vyjednávání s Ruskem

prostřednictvím Maxima Litvíno-

va bolševického zástupce v Ko-

daní a je v tomto stanovisku pod-

porován italským premiérem Kit-ti- m

dle sdělení řasopisu Echo de

Paris Paul Cambon a Phillipe L

Berthelot členové francouzské de-

legace na svrchovaná rad? y Lon-

dýně nemají žádné právomocí k

vstoupení do takového vyjednává'
ní a premiér Millerand nachází se

nyní v Paříži v

sovanych národností do Svazu ná

spolkovým komisařem v Mar pisu o 37567 čili o 103 procenta rodů byly požadavky připojený
mac podadmirál Robert Peary

ob-

jevitel severní točny Pohřební ob-

řady provedeny budou kapitánem
Carollem O Wrightem kaplanem

quette Mich Orove oznámil že

distriktní návladní Byron II Wal- -

V městě Washingtonu napočteno
bylo 437414 obyvatel což je zvý-5e- ní

o 103345 čili321 procenta

mi k resoiuci která přijata byla
druhou komorou holandského par-
lamentu jež schválila vstup Ho

Joe Štecher vyhrál nad

řeckým zápasníkem

New YorkX Y 23 února —

Jóc Stecher světový přeborník
volného stylii porazil zde Jima
Lóndose řeckého přeborníka pěst-

ní zákleskoil po zápasu který tr-

val dvě hodiny patnáct minut a

třicet pět sekund [ „

ker v Grand Rapids nařídil komi
washingtonské námořní stanice—

saři aby nevydával žádných zaty landska do Svazu národu BěhemVýsledek censu ve velkých měs
kačích rozkazů dokud je jemu teeb amerických bude oznámen

nejdřív© a po nich přicházeti bu- -

Rakev arkttekého cestovatele a

výzkumce pokryta bude americ-

kou vlajkou kterou před lety R

Peary vztýčil na everoí točně
nepředloží kterážto procedura tr--

debaty bylo vysvětleno Že tyto po
žadavky nejsou vlastně výhrada
mi nýbrž pouhými návrhyvati bude od pěti do patnáctí dní dou na řada venkovské distrikty


