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Éávkovm sitaace jesfc doposmdl velice vážimá

Scěnn z jmních povodní v novoangltckých státech DOPRAVAOSOBNl
POSTIŽENA JE STÁV-

KOU PftESUNOVACO

Neúřední 7pnivy udávají

počet stávkujících na
40000 mulů

Prvnf dQložitújšf Iprulom

v ncautorisovanó stúvco

železničních posunovačů

irT"''"1 ——
Seit iet prciunovaěů v Columbus O navrátilo ic

do práce — Odbor apravedlnoiti chystá te k
brzkému zakročení

4-- ~ KW ViiSrmW [i UA i

Chíenpo lll„ 12 dubna — Ně-

kolik dalších železničních tfedi-

sek blo potiJeiui stávkou píeu-noVřč- ú

u v mnohých inMcch mílo

lo vliv i nu dopravu nb zvláště

v NVav Yorku Z některých

byli onňlíKlio že stávkujíc1! vra-

cejí se v malých kupináh znovu

do pláce Znučné rorlohy icmh

nebyly dotčeny vůbec tnu'o v- -'

on kt"roii unioví úředníci o a

čili rí pokus o uvrženi nrí a

nové ovgnnlsaee

vlakových zřícncfi prohlásil }c

obdržel velké mnoitví zpráv od

předšed rt odboček orjfatiixaee 0- -

ztiainu jících že situace se značné

Přesnnovaéi v novoimcliekých
zlepšila

NVw York 12 dubna — Želez-

niční nádraží podobala se vojen
státech ve všech jihovýchodních
státech jakož v údolí horní Mis

ským kasárnám v sobotu večer v
sissippi a Missouri zůstali v práci

důsledku obmezenl osobní dopro-v-

na železnicích VSude na lavl- -
Novoanglieké státy postiženy byly v minulých dnech jarními povodněmi které zaplavily části

celé řady mést Na obrázku nanú spatřujeme scénu z osady záplavami postižené

Zaměstnanci v Denver St Paul a

Mincnnp'lia odhlasovali formálně
že zůstanou v pnou Naproti tocí"h v čekárnách odpočívali muži

ženy a ď"ti kterým nepodařilo sc
mu několik ret mužů v Clevchin- -

t 0 f i I „ _lzískati vlaky k odjezdu Restau
ne skpc uriuiovcn nrairsiva vla

Služné námořníků
musí býti zvýšeno kových zřízenců postavilo se pro-

ti ústřednímu vedení a zastavili

ranty' v nádražích nebyly s to ob

sloužit i všechny zákazníky

Operační úředníci ustali na

svých místech po celou noc Zvlášt-

ní železniční vozy 7ia nádražích se

prací

BELGIE POSLE

ODDÍLY VOJSKA
DO FRANKFURTU

Německá vládní vojska

nezahájila evakuaci

Ruhrské oblasti

Zprávy o počtu stávkujících by- -

ly zmateny vzhledem k rozdílům

číslic uniových úředníků a stávkustaly prozatímními úřadovnami ře

jících Neúřední číslice z různých
středisek stávkou postižených

nunačily že asi 40000 mužů jest
na stávce Vedle toho velké

množství dělnici vu v ocelárnách

jatečních závodech a jiných indu-

striích jež závisí na nepřetržité

Washington D C 12 dubna —

Kongres musí učinili opatření pro

zvýšení služného námořním dů-

stojníkům i mužům má-l- i ameri-

cké loďstvo uchráněno býti před
katastrofou dle prohlášení pod-admirá-

Washingtonu náčelníka

navigační úřadovny před senát-

ním výborem vyšetřujícím spor
Simsův s Dariielsém- - Cizí zemé

zvýšily platy avým námořuíkůin
dle vdélcní jmenovaného podadmi-rál- a

"lak vyrozumívám tato

zvýšení placena bylu hlavní-- z pe-

něz vypůjčených od Spojených

Hiátů" Výboru bylo naznačeno

ž od července 1(J1'J dochází k čet-nýi- n

desercím vzhledem k malým

[datům V poslední polovici l'Jlí

opustilo loďstvo 4l!i(! mužů zahr-liliji- c

v to 1000 poddůstojníků V

Jména přivezených
mrtvých vojáků ne-

budou uveřejněna

Washington I) C 12 dubna
— Válečný odbor nemá v úmyslu

uveřejňovali seznamy mrtvých vo-

jáků jak budou dopravováni do

této země z Francie Sekretář

války Buker jak bylo oznámeno

nepovažuje za rádné uveřejúovntl

jmen a adres mrtvých juk dopra-

vováni budou z Anglie a Francie
vzhledem k tomu že všechna jme
na byla již jednou uveřojnřna v

pravidelném scznniriu Ztrát "Tuk-mil- e

mrtvoy zesnulých vojáků bu-

dou vykopány v Evropž a dopra-

veny do této země" praví úřední
oznámení "nejbližší příbuzní' vo-

jáků budou o tom uvědomeni a od-

bor války posic mrtvoly buďto do

domovů anebo na národní hřbito-

vy k pohřbení Má se zu to že u

veřejňováiií 50000 jmen americ-

kých mrtvých kteří maji býti do-

praveni do této země vyvolalo by

jenom bolestné vzpomínky a při-

pravilo by nový žal zarmouceným
rodinám"

lopravé uhlí a surového matená-- u

železnicemi ocitlo se na zahál- -

ditelů dohlížejících na prače v

nádražích zntírn co superinten-

denti u jejich pomocníci pracovali

na výhybkách a při sestavování

vlaků Peiinsylvania železnice by

la nucena zruáiti dvacet čtyři via- -

k- y-

WashingtoTi I) C 12 diibnu

— Generální návladní Palmer ho-dl-

předsevzít! otázku vládní akce

v neautorisované stávce železnic-nic- h

zřízenců hned po svém návra-

tu do Washingtonu v pondélí —

ťředníci odboru spravedlnosti by-

li pilné zamést nárií shromažďová-

ním podrobných zpráv zMianých

telefonem a telegrafem ze všech

důležitějších železničních středí- -

_i I I ' !l ! '

se —

Chicago 111 12 dubna — Prv-

ní důležitější průlom v neautorWo- -

Vlítli-- StáVCC ŽeleZIliČUÍcll zříZCIieft

která zuhájena byla v chicagském
terrnínAlnTio distriktu před dvřrnn

týdny udál se v Columbus O

kde 600 pfesunovaěů zaměstná-no-

u Penusylvanía železnice

návrat do práce Vedle

toho 600 strojvedů a topičů kteří

ocitli se na zahálce v důsledku

stávky vrátí ne do práce
Ačkoliv nebylo řádného všeobe

vného vracení se do práce mezi

40000 muři kteří zastavili práci
v různých železničních střediscích

pícce došlo k celé řadě menších

prřilomft v radách stávkujících a

velké množství zaměstnanců vrá-

tilo se do práce v Chicagu Kansas

City v Californii a několika jiných
místech a úřednicí bratrstva pro-hlašu- jí

že nebezpečí dalšího rozsí-len- í

stávky již minulo Vůdci

Hlávkujících trvají všuk na pro-

hlášení že atávkft u stále Síří

V Chicagu zákaz dopravy nákla-

dů byl řruien Nov York Central

a Chicago Milwaukee & St l'aul

WezOktnii V celé řadě důleži-

tých železničních tředisek vyslo-

vili se železniční zřízenci hlasová-

ním proti zastaveni práce Velké

rozlohy zenié jsou nadále nedotče-

ny stávkou jmenovité utáty novo-auglick- é

jihovýchodní státy a hor-sk- é

státy
Osobní doprava hýla postižena

jenom' málo všude vyjímaje New

Vork odkudž bylo oznámeno b

doprava je 50 procent pod normá-

lem Obavy před nedostatkem po-

travin v New Yorku byly zapla-

šeny dopravou značných zásob po

New York Central a New Ilavcn

železnicích Nékolík tisíc zamést-nanef- t

zastavilo prácí ve východní

částí New Tersey státu kde dopra-

va náklad ft byla značné postižena

Mužstvo cbícnkébo expresního
vlaku Erie železnice opustilo vlak

v 1'ort Jnrvis N Y„ devadesát

míl od New Yorku v nedélí večer

Dvé utř a padesát cestujících o

se ve vlaku

Z Washingtonu bylo oznámeno

ž otázka vládní akce ve stávce

bude předsevzata generálním
Palmerem po jeho návra-

tu do Washincrtonu v nondřlí Od

Sbory "povstuleckých" železni

čních zřízenců posíleny byly v so

botu asi o 8000 mužů když pře

Iirussel 12 dubnu — Jlťljjieké

dčlostřelectvo a pěchota nastoupí
cestu do oblasti Frankurtu z Hnis-sel- u

po zvláštním vlaku v úterý
dle právě vydaného oznámení —

Heljfícká vojska zůstanou v Kuhr-k- é

oblasti až do vyklizení tohoto

území viěmeckou říšskou obranou

Zdejší francouzský vyslnm-- c vy-

slovil úřední díky Francie za sta-

novisko Helgie které označil za

důkaz Holidárnosti obou ťlchto ze- -

mí'

Essen 12 dubna - Německa

vládní vojska dosud okkupují di-

strikt Kulirský a nečiní žádného

pokusu o evakuaci přes určité

znění francouzského ultimata —

Vojska udržují liiii vedoucí mě-t- y

Isolohn Welgeu Hiirseld a

Littyrg pět kilometrů od Uarmcn

a nalézají se ve městecli v této o- -

snilo vůči v dvacíti dvou městech

zastavili práci a počet stávkujících
ne také roziunožM ve velkých že

ciiičních střediscích Více jak -

000 dělníků připojilo sc k stávkul"dnu bylo deserci H')H a v únoru

7b'5 Rekrutování se také nedaří jícím v Toledo Detroit Coluiiibus
Hek I rcuiiici jiroiuasiii vr nn

vzhledem k malým platům fndiauapolis Fort Worlh a jiných
městech

V chicagské oblasti naproti tvr-e- ní

ředitelů železnic a úředníků

vy tyt nasvědčují že situace je

velice vážná Co v záležitosti té-

to vláda vykonali hodlá íebylo

ničím naznačeno Veřejnoct vsak

brzy seznámena bilde se zamýžlc
nou vládní akcí

Havíři v Kansasu
bratrstev kteří se spojili k zlome

zastavili práci blasti Komunistieliá vojska kon-- j
ní neautorisované stávky Že stáv-

kující se vrací do práce n že do- -

iruva na železnicích pozvolna při- -

ehází do normálního stavu byloPíttsburg Kuns 12 dubnu —

Arméni obrátí se na

presidenta Wilsona

se svou žádostí
prohlášeno úředníky sdružení chiKolem 4000 havířů v distriktu čí- -

slo 14 sdružených havířů americ cagských nádražních zřízenců žo

zastavení práce je téměř úplné:ých nechalo prácí v sobotu po u- -

íederální intervence a možnostvěznění pro neváŽnost k soudu

použití státní gardy Illinoisu kupředsedy Alexandra Ilowata mí

trolují dosud llugcii Schwclm

íJumrnersbadeu Parmén u Elbr-fcl- d

Neočekává se Že dojde k postu-

pu kterýchkoliv vojsk nyní ačko-

liv Ebertova vojska mohou přesu-nout- i

se na jih přes to že tento

pohyb byl zakázán francouzskou
vládou Přes to že říšské obrané

je známo že porušuje smlouvu ne-

činí žádné snahy o evakuací Od-

haduje že 30000 vojáků nalé-z- á

so v neutrální oblasti

Washington I) C„ 12 dubna—

ochraně majetku byly předpovídá- -stopředsedy Augusta Dorchy-h- o

vckrclářc Tiiomas Ilarveye a au- - uy po nk"í distriktního návladní-li- o

Charles F Clyne-- n který po
"flodcnní konferenci se svým Štá- -

Němci budují veli- -

0 ké vzducholodě

Ženeva 12 dubna — Němci

pracují velmi pilně na budování

obrovských obchodních a osobních

vzducholodí dle zprá došlých

z Komanshorn První zkouška k

dvěma obrovskými stroji provede-

na byla v těchto dnech nad jeze-

rem Hodamským a setkala se

plným úspěchem Vzducholoď

Nordstern přelumávající Zeppc-lí- n

Podnsee plula po půl hodiny

okolo jezera mužstvem" o sedmí

členech V téže době obrovský
% motory o 1000 koň-

ských silách vykonal cestu n dva

lítorn H 15 Fostera Čtyřicet do-

lů čilí více jak polovina v distrik

Washington I) C 12 dubna
Pět set arménských vysloužil

cft z Evropské války kteří bojo-

vali jako Amej-íčau- é v armádě

Spojených Států přijdou do

Washingtonu ve středu aby žáda-

li presidenta Wilsona a kongres o

uzaání neodviídostí republiky Ar- -

icm n členy odboru sjravedlnostitu 'bylo uzavřeno následkem této
novohil do své úřadovny Johnafávky Howat neučinil žádného
Oraunnu-- a vůdce stávkujících —

Clyne rozhodl se k tomuto krokubor
'
spravedlností shrornňžďujc

nového prohlášení vyjímaje toho

?e on a ostatní úředníci distriktu

nezměnili svého stanoviska k in- -

htanovisko opojených htaui v je-- j
mem-k- Budou pochodovali z

f Jn ion nádraží k budově odboru po získání instrukcí od generální-
ho návladního Palmera

zprávy ze atavkovnien íjisiriKin
Pět tisíc zamřstnanců byloposti-žen- o

zastavením práce Železnic:- -
ustriálnírnii soudu Sudí W L státu kde přijatí budou sekretá-

řem Colbym' jménem presidentaHuggíns od índustriálního soudu
níeh přesunovačň konduktorň a

terý zahájil vyšetřování iiořněrň 'o té budou pochodovali s vojen- -
cíti cest lijícími Oba tyto stroje v uhelné industrii vyslovil nadé Američanka prchla

brzlařa rennsylvanía železnice v

Pítt Cuíni terminálu v Tiedéli ve kým doprovodem ke kapitolu
před nedávnem byly zhotoveny ve

jí Ž manželky horníků poslech kde pamětní spis bude odevzdán ze sovětského Ruska

jicn vztazích k vývoji situace v

íJuhrské oblasti je naěně rozdíl-

né od stanoviska Anglie a žádné

prohlášení stanoviska podobné
vydanému Anglií nebude

učiněno v době přítomné
Postavení Anglie a jiných ev-

ropských spojenců jak naznačeno

bylo v odboru státu činí nutno-sl- í

aby docíleno bylo dohody me-

zí nimi v této důležité věcí a aby
bez dalších odkladů došlo k pro-

jevu definitivního stanoviska Vý

předsedovi senátního výboru pro
1'Vídrichshavcn kde továrna na

aeropJany byla značně rozšířena

od doby uzavření příměří Němci

nou výzvy soudil a dostaví se do-

brovolně aby svědčily o domácích
'

u školních porněrv-c-
1

hraniční záležitosti Lodge-ov- í a Feodosía Krym 12 dubna —

Po dvouletých útrapách v sovětpředsedovi výboru domu zástup
fa jí výsledky těchto zkoušek a

ú Porterovi ském Utisku podařilo se paní EliŽádné zprávy o nich neobjevily se

Cukr v letě bude zabeth Ilollingerové ze Svraeusev Časopisech
N Y„ uriíknoiití z jíhoruského ne- -30 centů libra Nedostatek potra

sledky přítomného nedorozuměníGenerál Deníkín
vin v New Yorku

čer
Hedm set stávkujících prcfeuno-vaé- ů

v Milwaukee odhlasovalo v

nedélí že do prócé se nevrátí —

Chicago Mílwaukee & St Paul že-

leznice nepřijímá nákladů které

podléhají snadno zkáze hlavu?

potraviny Ve Wcllsvílle O 250

nádražních zřízeiicfl vyfilo na stá u

v nedélí Daláí zaméstnaneí

zanechali práce v oblastí Pítts-btirgh- u

a 000 lídí zanechalo práce

r Peorla V dis-

triktu kde 2000 lidí nacháí se na
stávce ocelárny počal odkládat!

délníctvo na dobu neurčitou

Samuel Oomners předseda A- -

Chícatfo 111 12 dubna — Vodjel na Maltu
mezí Hpojencí mohou býti daleko
sáhlé a je nutno aby došlo k do
hodě co nejdříve

řad zájmů které seznámeny jsou New York N Y„ 12 dubna

Londýn 12 dubna — Oenerál Následkem stávky nádražních a
Franci m nedomýšlela že jejíDeníkín bývalý vůdc protiboj

se situací byla vydána výstraha
že lidé budou nucvní platítí 25 až

í0 centů zn libru cukru až nade-

jde sezona nakládání ovoce — Na

přístavních zřízenců zásoby po
travin došlé do města byly nekrok povede k nedorozumění seševíckých sborů v jižním Kuku

spojenci Takový náhled je vyslovydal %t na cestu po parolodi na patrné Všechny potraviny rázem
podzim minulého roku vláda moMaltu dle depeše došlé i Caříhra- - vystoupily v ceně Nebudedi sláv

přátelského pásma a tiehýlítí se k

zdejší odbočce amerického červe-

ného kříže Je jednou z velkého

počtu txprehlíkň kteří v poslední
době uniklí sem z oblastí jež za-

brány byly bolžflviky Paní ííol-língero-

která žíla v Ituaku
dvacet et nalézala se v Kyjevě
l'dyž město toto zaujato bylo so-

větskou armádou Dyla zatčena

bolševiky ale později propuštěna
Poměry v Kyjevě staly ho nesne-

sitelnými a proto pří první pří-

ležitosti unikla Pěšky íla do

a odtud do Novoro-síjsk- a

kda o ní pečováno bylo A

ineríekým červeným křížem

vován těmi kdož jnou seznámení

francouzským stanoviskem Tidu Deníkín prchl do Caříhradu ka urovnána dnes anebo v úterý
rnerícké federace práce který v mcxTXKa a'iminiirace vyzaoa si

to pozorovatelé praví dále žeta
novinko premiéra Lloyda íeorg

po anglické válečné lodi kdyi je
ho vojska byla poražena ovřt zapůjčení lodí a nákladních auto

a vlády Spojených Sfitft je věcí mobilů a poén? dopravovali po

bia zakoupili kubánský surový
cukr za sto liber a tak zaji-

stili zásobu ale nyní kubánští lé

cukru žádají ♦1655 což

znamená 20 ccntft za libru pro ob-

chodníky Prv( m fa nebylo na

Kabt vyrrto no tolik mkrn jak
očekávalo ~

skýmí armádami l'o vysioupení
v tureckém kapitolu nepřátelské které řraneío musí vénovatí vel

nedělí přijel do Cle velandu pro

hlájiíl U stávka je ve J kým omy

lem 1 federace bude podporo

ntl bratrští- - r jjíeh ápa# pro
fi "Dovitalwrkýro" itávkujícím

traviny do města sama Zásoby
maa vajec a mouky nejsou velkékou pozornost Franci muaí sítanovísko obyvatelstva přinutilo

jej aby hledal útulek m nnjjrlieké poěínatí nyní vlíe# opatrní aby a mfiž dojití k vážné situací w
budou li záhy obnovenyvál#čně lodí převjeáiii roztrže i AngliíWt O předseda hntntvt


