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NĚMECKÁ VLÁDNI
VOJSKA ODRÁŽEJÍ
ÚTOKY KOMUNISTO

Kolem sta osob usmrceno při

tornádu Mořím v nsdúli po-

stiženy části středozápadu Ji

Město Wesel je dosud pe-

vně v moci sborů vlá-

dy Ebertavy

Haag 29 března — Vládní voj-

sku učinila v sobotu ráno výpad
z města Wesel a zatlačila nazpět
sbory Spartakovcň osm kilometrů

jihovýchodně od města dle zpráv
ze spolehlivých pramenů právě
sem došlých Posily dobře sorga-(lisované-

vládního vojska dosta-

vily se do Wesel u od Borkeas —

Boje jsoii v proudu nedaleko ho-

landského pomezí Zprávy že ko-

munistická vojska vnikla do mě

Velký počet obětí a značné škody oznamovány z

Illinoisu Indiány Missouri Wisconsinu
- Georgie a Alabamy
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Chicago lil 2') března ~ Tor-mul- a

je? zasáhla šest t ií t ú stře-

dozápadu a jihu v neděli odpole-

dni zavinila smrt kolem sta osob

způsobila Škodu nu majetku jež

jde do millionů a vyvolala zma-

tek v telegrafní a železniční slnž-li- ?

v značně rozlehlých obl lstech

Největší škoda způsobeni: byla
v předměstích Chicaga n v samot-

ném Elgin
' 111 usmrceny byly

dvacet tri osoby a velké množství

stí čtyři lidé byli usmrceni více

jak 100 poraněno a 1000 připra-
veno o přístřeší
Severovýchodní Illinois jak se

zdá utrpěl škodu největší Torná-

do postihlo několik osad v Indiá-

ne Missouri a Wiseonsinu Zprávy
z některých venkovských distrik-

tů v Illinoisu a Indianě jsou ne-

úplné a jeví se obavy že seznam

usmrcených bude značně rozmno-

žen liž dojdou zprávy ze vzdále-

nějších distriktů Telefonní a te

Nová parlamentní budova Kanady kterou nahrazena byla budova zničená požárem před ně

kolitfa lety byla v minulých dnech otevřena Obrázek náš anázorúuje vnitřek zasedací síně poslanecké

sněmovny

ně s nimi sympatisovalo tolik li

dí jako se socialisty jak naznače

sta Wesel označeny byly za ne-

pravdivé Časopisecké depeše
že zmatek zavládl v ko-

munistické armádě
Paříž 29 března — Výkonná

rada dělnická v Essenu poslala
skupinu reportérů na frontu ko-

munistů v pátek aby ukázala ná-

silnosti udánlivě spáchané vlád- -

ním vojskem v bojích o město
Wesel Komunisté slíbili ukázati
zohavené mrtvoly komunistických
vojáku s? žádné takové nebylo
možno nalézt i Bylo po té pro-hlášen- o

že nepochybně byly již
pohřbeny Historkám o násilno-

stech a nkrutnostech vládních

vojsk se ale mezi komunisty vše-

obecně věří a ošetřovatelky odp-
írají práčova ti na pokročilých po

Ukrajinci zaujali
město Oděsu

RADIKÁLOVÉ PRÝ
PLÁNUJÍ REVOLTU

i VE SPOJ STÁTECH
no bylo ve volbách kdy na jed-

noho organisovaného člen připa
dlo šest jiných hlasů získaly by
3465000 hlasů Komunisté jsou

nejsilnějšími v Pensylvánii s 133

legrafní spojení přerušeno bylo s

většinou osad jež nalézaly se v

pásmu bouře a v celé řadě přeru-
šeno bylo osvětlování

Mimo' Chicago osady Tauconda
Mel len ry Woodstoek Algonquin
a Marengo pocítily plné účinky
bouře ale komunikace s nimi by-

la přerušena Kdgerton Ind osm-

náct mil od Fort Wayne bylo' té-

měř úplně zničeno dle došlých

se jich dosud pohřešuje Z Atlan-

ta Oa dochází zpráva že počet

mrtvých v Georgii a Alabamě bu-

de nejméně třicet šest

Zřejmě jednalo se o tři rozdíl-

né bouře z nichž jedna hnala se

směrem severním do Illinoisu n

vyčerpala svoji sílu na březích je-

zera Michiganu severně od Chica-

ga druhá postihla fleorgii a Ala-itam- u

a třetí přehnala se India-noi- i

a vnikla do Ohia a Michiga-

nu

V předměstích fhieuíra usmrce

Paříž 29 března — Oděsa vel-

ký ruský přistaví při Černém mo-

ři zaujat byl Ukrajinci pod ge-

nerálem Pavlenkou velitelem

národní armády dle in-

formací získaných ukrajinskou
iinssi v Par izi

odbočkami Při nedávné schůzi v

Detroit je střediskem ra-

dikalismu —Cleveland

je druhým městem

New York" N Y 29 března —

Detroit bylo usneseno zahájiti ú

silovnější kampaň jakmile počasí
dovolí Zdá se že komunisté ma-

jí dostatek peněz k vedení své

propagandy
'

sicíchMiahy radikálu pracujících
- Komunistická armáda není tak
dobře sorganisovaná a vycvičená

Uhři mají v plánu
- vojenskou diktaturu

zprá v Několik osob bylo poraně-
no v Ossian Tnd Značná žtráta

flá majetku byla způsobena v jak udávaly první zprávy JejíVyvrací zprávy o

postupu bolševiků síla není taková jak rozhlašováno

bylodo světa Armáda tato se-

stává asi z 10000 otrhaných a na

polo vyzbrojených bývalých vojá

na polské frontě
Vídeň 2!} března - Admirál

Horthy uherský regent má v zá-

měru vydat i proklamaci zavádě-

jící vojenskou diktaturu v zemi

dle informací získaných z Buda-

pešti Generál Soos ministr vál-

ky má se státi hlavním vojen-

ským náčelníkem Uherska dle

těchto zpráv

harmonii pod různými jmény za

účelem vyvolání revoljíee a zříze-

ní diktatury prolétá riátu ve Spo-

jených Státech budou zdvojnáso-

beny tohoto jara dle informací

jež byly získány hlavní úřadov'
nou Národního výboru sjednoce-

ných Američanů Jakkoli radiká-

lové byli sklamáni fiaskem oce-

lářské stávky kterou označovali
za počátek revoluce byli značně

povzbuzeni vývojem posledních
a věří že mohou vyvolati

revoluci ne později než v roce

1922

Příště začátek učiněn bude v

ků kteří všichni oblečeni jsou
části svých starých uniforem —

Všichni mají pušky trochu patron
a něco řezem pokrytých ručních

granátů Na přední linii je roze

staveno množství kulometů a vlá

Washington D C 29 března
-- - Major generál Sigismund

Brynk vojenský přidělenec pol-

ského vyslanectví prohlásil že ča-

sopisecké zprávy sdělující že bol-

ševici zmocnili se množství vesnic

při řece Sluč po útoku zahájeném
na frontě 250 mil dlouhé a že pol-

ská vláda přestěhovala se ve čtvr-

tek z Varšavy do Brombergu v

Poznaňsku 25 mil severozápadně
od Toruně je dlužno vzíti s reser

dní vojska zřídila střílny hned
nim Střílí se sice celé dnyMezi spojenci

vládne jednota ale střelba komunistů je nepřes-
ná Cílení vojsk vládních je

Evanston Wilmette a jiných před-

městích na severním pobřeží a

také Bellwood Maywood Edge-broo- k

Norwood Park a jiné osa-

dy na západ od Chicaga byly zna-

čně poškozeny Žádné ztráty na ži-

votech nebyly oznámeny z posléze

jmenovaných míst avšak mnoho

osob bylo poraněno padajícími
kusy dřev a sklem

Tornádo které zasáhlo Elgin o

polednách přehnalo se směrem se-

verním V chicagském území pá-

smo zkázy je 20 yardů široké a

míli a půl dlouhé V desíti minu-

tách 175 obydlí v chicagském dis-

triktu bylo zničeno a 400 poško-

zeno

Atlanta O a 29 března — Nej-

méně dvanáct osob bylo usmrceno
v tornádu kterým postiženo bylo
La Grange Oa v neděli v pozd-

ních odpoledních hodinách dle

zpráv zde právě získaných Tele-

fonní zpráva praví že počet mrt-

vých odhaduje se' až na třicet —

Okresního domu a kostelů užívá

New Yorku místo v středozápadě j

poněvadž radikálové počítají žel
Dvě děla a čty

Paříž 29 března — Premiér

Míllerand postavil se na obranu

vládní zahraniční politiky ve své

řeči pronesené v poslanecké sně

ři děla byla postavena
do posie k bombardování Weselu

ale vládní aeroplany rozházely výmovně Vod pověd' na ostrý útok
strahu že komunističtí rukojmí

bývalého premiéra Barthon-- a

prohlásil premiér že není ničeho již jsou v moci vládního vojska

vou Žádné úřední zprávy toho

smpslu nedošly Poslední zpráva

polského ministerstva války sděli-

la že všechny útoky zahájené bol-

ševiky na polské frontě byly od-

raženy Vzhledem k činnosti bol-

ševických propagandistň v Něme-

cku a jinde je nutno přijmouti
zprávy o bolševickém postupu s

největší reservou

budou zastřeleni bude-l- i stříleno
pravdv na tvrzení že mezi spojen

na město Wesel V důsledku této
ci není jednotnosti Míllerand

výstrahy komunisté na město ne

střílípřipustil že Německo je pomale
v plnění závazků jak vyznačeny

Důstojníky komunistického voj
byly smlouvou versaillskou Pro-

hlásil že vláda bud o trvati na tom
ska jsou poddůstojníci staré ně-

mecké armády a žádný bývalý
pruský důstojník se mezi nimi ne

se jako nemocnic aby Německo splnilo svoje závaz-

ky do poslední písmeny Spojen

cům bylo nutno naznačit že ne- -
nalézá Náčelníkem štábu rudé

armády je bývalý slévač ve zbro

no bylo dvacet osm osoo a způso-

bena yjřlkt škoda na majetku V

Klpin III Skoda smrští způsobe-

ná odhaduje se na $4000000 Z

La Orange Cla poéet mrtvých
se až na třicet a velká škoda

oznamována —- Vena majetku je
West Point Oa pět osob bylo

Z Agrieola Ala bylo
oznámeno pět usmrcených V Zu-

lu Ind tři lidé byli usmrceni a

velká škoda způsobena na majet- -

ku Z Greenville a Union City

() oznámeno bylo patnáct mrt-

vých V Ilart Midi jedna oso-

ba usmrcena Vre Flint Mieh

sedm osftb bylo usmrceno Gěiioa

O oznamuje několik usmrcených

Z Nashville O došlé zprávy udá-

vají počet usmrcených až na dva-

cet V East Troy Wis jedna

byla usmrcen t V St Louis

Mo rovněž jedna osoba byla

Chicago III 29 března — Nej-lepš- í

Číslice jež bylo možno získat

do 1 hodiny ranní udávají sedm-

desát devět usmrcených v neděl-

ní bouři' kterou postiženy byly

státy Illinois Indiána Missouri

Michigan a Wiseonsin Třicet pět

smrtí způsobeno bylo tornádem

'kterým postiženy byly části Geor-

gie a Michiganu
Chicago III 29 března — Ko-

lem osmdesáti známých mrtvých

sta raněných a ztráty na majetku

za několik millionň dollarů byly

ponechány ve stopách tornáda

které přehnalo se severovýchod-

ním Illinoisem a částmi Indiány
Missouri Michiganu a Wisconsi-- u

v neděli

Klgin III západní předměstí

Chicaga severní pobřeží a západ-

ní předměstí nalézala se v pásmu

bouře jež zničila sta budov vy-

vrátila stromy a ochromila želez-

niční službu a telefonické a tele-graf- ní

spojení než vyčerpala svo-

ji sílu na břehu jezera Michigan-

ského jehož studený vzduch za-

stavil funrSC

Prudkost tornáda byla hlavně

počítána v Elgin a Mel rose Park

zvláště v první jmenovaném mí-

stě kde mnoho osob bylo usmrce-

no na sto poraněno a kde fikoda

se odhaduje na $4000000

V Melrose Park západní od

Chicaga sedm lidí bylo usmrceno

a čtyři fce pohřešují Dva lidé v

Chicagu samotném byli usmrceni

a aul ňvneet ooraněno kdežto v

jovce a generálem velícím vojsku
je bývalý dělnický vůdce Rudá

zmírněné splnění smlouvy versaii-lesk- é

je otázkou života aneb smrti

pro Francii Prohlášení toto by
vojska nemají náležité organisaee
a maji znacny neuostateK

lo odměněno velkým potleskem —

Premiér ve své řeci byl přerušo-

ván radikály

Detroit Mich 29 března —

Více než dvanáct měst v Michi-

ganu" bylo odříznuto od spojení
telefonního mocnou větrnou bou-

ří a sporé zprávy naznačují že

značná škoda byla způsobena v

některých Částech státu Bouře by-

la zvláště prudkou v oblastech
Battle Oček a Lansing

a v městech dále na východ až po

Bay City a Saginaw Oznamuje se

že města Ionia a Howell byla také

postižena

Krajina jež nalézá se v moci ko

munistů má rozlohy asi 10000

čtverečních mil na nichž bydlí asi

"Noční jezdci" opět
zahájili činnost

Mayfield Ky 29 března — Po

třinácti letech klidu došlo k ob-

novení činnosti tak zvaných "noč-

ních jezdců" Asi 200 až 300 pě-

stitelů tabáku tyto dny v noci při-

jelo k zdejšímu skladišti tabáku
a zapálili je Obnovení nočních

útoků je výsledkem boje pěstite-

lů tabáku v této části státu proti
klesajícím cenám tabáku Pěstite-

lé tabáku konali v minulých dnech

schůzi na které se usnesli že ne-

budou prodávati tabák za cenu

nyní nabízenou V těchto dnech

dvacet pěstitelů tabáku z Mc-Crack-

okresu bylo zahnáno ji-

nými ozbrojenými pěstiteli tabá-

ku když pokoušeli se dopravit i

tabák do Peducah

Německo má vážný
1000000 obyvatel Je to nejprů- -

metropole může být i vyhladověna
aby kapitulovala všeobecnou stáv-

kou ve čtyřech dnech Radikálo-

vé počítají také na to že finanč-

ní panika v několika následujících

týdnech pomůže jejich věci Pa-

nika vyvolala by bídu mezi děl-nictve- m

a tak spíše by je nakloni-

la revolučním doktrínám
Detroit stal se hlavním středi-

skem radikalismu ve Spojených
Státech dle těchto informací V

městě tamto nalézá se třiaosmde-

sát radikálních organisací které
vesměs jeví značriott činnost —

Cleveland nalézá se na místě dru-

hém jako radikální středisko a

následován je New Yorkem a CJii-cage-

ačkoli velká města všech-

na mají velké a činné radikální

organisaee
-

Důsledek nedávného zatýkáni
radikálů byl že radikální organi-
saee přijaly různá jiná jména Ko-

munistické organisaee
'
přijímají

různá jména jako Mezinárodní

vydavatelská společnost Meziná-

rodní obranná liga a podobně
Dělníci Světa působí

pod jakýmkoliv vhodným lokál-

ním jménem
Počet stoupenců revolučního

Iniutí je těžko odhadnout i avšak
informace o množství členů růz-

ných organ isací jsou definitivněj-
ší Socialistická strana měla 81-00- 0

členů ale ve vjbách 1916 zí-

skala 597000 hlasů Socialistic-

ká dělnická strana má asi 14000

členů Nestranná liga jež je
také za radikální

má 200000 členů
' Komunistická strana jedna z

néjéínnějších radikálních organi-sac- í

má 688 odboček v dvacíti pě-

ti státech které mají dohromady
200000 členů Celkem v zemí je
deset radikálních organisací jež

mají 495000 členu Kdyby poměr

myslovější část země Praví se že
nedostatek potravy

i

Londvn 29 března — Anglic
lmmimit ifllrnmii vníclm valí noiu v tfc vvJ7U ani

ká vláda se dovídá že vyživovací sto ruských důstojníků kteří do
Německa byli porláni Nikolajem
Leninem

situace v Německu je špatná a'že

potraviny bude nutno poslati do

Německa co nejdříve má-l- i byt i

zabráněno dalším nepořádkům —

Anglická vláda nepochybné da

souhlas k pomocným opatřením

Situace ve Vídni jejiorší než kdy-

koli před tím Čechoslovákům Grand Island má
1 3960 obyvatel

Jihoslovanňm a Kiimunům bylo

naznačeno že musí opatřit! Vídni

Francie má vážnou
náboženskou otázku

Paříž 29 března — Otázka ob-

novení diplomatických styků
Francie Vatikánem dostala se

opětně do popředí zájmu Jest to

hlavní Alsasko a Lotrinsko dvě

katolické provincie které Fran-

cie získala v důsledku světové vál-

ky které na obnovení těchto sty-

ku naléhají Premiér Míllerand
se domníval že vyhne e alespoň

pro dobu přítomnou řešení této
ale z jmenovaných provin-- '

cií přichází tlak v zájmu obnove-

ní styků % Vatikánem v době co

možno nejblížíí Je přirozeno že

přání těchto provincií má znač-

nou váhu a že francouzítí státníci
věc dlouho odkládat! nebudou

moci '

potraviny okamžitě jinak že bude

přikročeno k vymáhacím opatře

Amerika v zájmu
ochrany Arménie

Washington D C 29 března
— Odporučení aby vláda Spoje-

ných Státu' opatřila nové repub-
lice arménské dostatečné množství

zbraní a střeliva aby dala se vy-

pravit! pevná arnienská armáda

bylo učiněno v sénátním podvý-
boru který vede vyšetřování po-

měrů na Blízkém Vrýchodě Po-

slání amerických mariňáků k

amerických zájmů podél
železnice z Batumu do Baku také

bylo odporučeno Záležitost tato
bude předložena výboru pro za-

hraniční záležitosti

ním Všechny tvto země maji do

statek potravin avšak z obav

před špatnou úrodou nevyvážejí
ničeho ae země Hedláei prosperu-

jí a neosívají více nežli je třebft

Washington D O 29 března
— Censovní úřadovna oznámila

počet obyvatel v následujících
městech: Grand Island Neb

13960 o 3634 či 352 procent ví-c- e

nežli v roce 1910 Seottsbluff
Neb 6912 zvýšení o 5166 či o

2959 procent Hastings Neb 11-64- 7

zvýšení o 2309 čili o 247

procenta

ku krytí jejich vlastních potřeb
a tak úrody v těchto zemích kte-

ré byly druhdy Bpýchary Evropy

uejsou valnéDunning severozápadním předmě


