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Hl&vm město Mexika s&iJijj&to bylo povstalci
KROKY V ZÁJMUZujímavý ohriiek pouličních bojů v Berlíně
OCHRANY AMERL-CAN- O

V MEXIKU

Maiiňáckr shory Spoje

MNOHO POLITICKÝCH VÉZNO BYLO

POVRAZDÉNO VE VEZENÍ V MEXIKO

MĚSTEM ODCHODEM FEDENlLti

Generál Francico Murguia Carranzův velitel v

Mexiko Městě nařídil povražděni politic-

kých vězňů ve vězení Santiago
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nýrh Států v pohotn
vosti v Key Wfst

Wnshiímioii D C 10 lačljui
Vzhledl in k tiilini že životy a

meriekýi-- občan ň mohou hýli
v revoluci propuknuvši

v Mexiku vbobi iimmMiIi t'JOO n

luei iekýin tmu imiKňio aby smi

středili s I Key West kde lnu jí
hýli v pohotovosti pro jakékoliv
Zakročení jež jevilo by se nul

KI IW Tex 10 května

(lenerál Knineiseo Millenia Cm

ruiiův voicuskv velitel Mxilvo

ny Odlmp loďstvu neoznámil

ni" tiaiídil pnsláiií Inrpédttlmreň
do nieie'i-- Mid Na ccMé jsou
IslicťWiMiil ťutiuím I tli n ('tise
1 1 I I a Huslier naléfijí se dosud

v Key West

rfediií potvreiií pní v e Me

xiko Méstu zaujato hýlu povstal
ci o piileilnáeh V pálek dne 7

Vw ífí) -

května hilu získáno V depeši od

Po získání zpráv o Šíření se re-

voluce o útěku presidenta Car-rau- y

z Mexiko Městu a přeruše-
ní komunikace mezi Mexiko Mě-

stem o Washingtonem administra-

ce rozhodla se učinili opatření pro
ochranu amerických občanu již

mohou se ocitnout i mezi dvěma

Ko!ontfii rlntlnviMiil ImMiciii hojTi pru vilfl ih'1m íiJWckrlm vojsku m SpurtuUuvri v I r í

Ulin#ti'k Iimiío rlioliiviMt lvl na PnMMím tiAinřni f ktd1 Nvli-n- livlv priMlkř )mij
famerického vyslanectví v Mexiku

Městě" Včera V městě nedošlo (

žádným iicpofYnlkfiin a cizincům Moover o příčině
nedostatku cukru

Belgičtí královští
manželé přijeli do

OBREGON A GONZA-LE- S

VSTOUPILI DO
nebylo ublíženo dle sdělení této

depcíe (lenerál Oaeinto Trevino

Anglie v neroplanupo nhsiizen! niěNtn vydnl prokla-mač- i

kterou rámcuje obyvatel Washington D (' 10 květnaKAPITOLU MEXIKA
stvu VNcekn nrava Ulic iu iv no llerbert lloover bývalý

administrátor v telegramu
senátoru Capperovi z Kansnsu sva

Další města a území v

Mexiku připojila se k

revoltě

Undýn 10 květnu ~ Beljf

ký král Albert íi královna Alžb?-I-

přijeli v sobolu do Londýnu po

neropliinu Přistáli ve' Kuního-courI- i

v Kenlii vykonavše cestu

t llrusselii do jineuoviiného místa

a tři hodiny a Íi7 minut Helirlětí

královští manželé sněnstní se v d

lerý veselky buly Cytithiu Cnrzo

nové dcery nnidického ininistri

ahraiiiěiiích záležilostl % poruěí-ke-

Oswfthlein Knilildem MosleV

soupeřícími stranami
Sekretář loďstva Daniels vydal

v sobotu pozdě večer rozkaz uby
mariňáci nalézající se ve službě v

loděnicích na lieaurue islandu

Philadelphii! byli v pohotovosti
pro mexickou službu Hned po

vydání tohoto rozkazu transport
ní loď llriiilerson vydala se z

Charleston S C„ do Philiulelphia
aby nalodila marifiáky u dopra-

vila je do Key West kde vyčka-

jí na další rozkazy Mariňáci bu- -'

doii pod velením podplukovníka
P M Hiiiiuoiui

Vládu nemá v úmyslu postlat i

silné branné sbory do Mexika X

islboru vúlhv bylo oznámeno ž „

nekonají se žádné přípravy pro

luje vinu za přítomný nedostatek
a vysokou cenu cukru přímo na

administraci Kdyby administra-
ce byla přijala odporučení cuker-

ní ekviilizaění rady v září minu

lého roku a zakoupila surový ku

bánský cukr za (i a púl centu li

hru americký konsiunent dnes by
měl dostatek cukru zu 12 rentň li

hru lloover prohlašuje že mí 1 nu

ee mohla hýli také zlepšena kdy-

by byl Generální návliidní Přdmer

lirovedl svoji hrozbu h zakročil

proti kořistiiíkňm Cukerní speku
lacc je světovou bolestí a zasluhu

cm ělfiiem parlnmentii

té obnoven Myl jmenován nový

náčelník policie a nový vojenský
velitel města

(lenerál Obrcjfon hyl tni cestě

do města ml západu kdežto Keně-rá- l

(ioiiules vstupoval do něho od

jihu Další informace sdělily že

Tnmpico je v moci revolucionářů

hVdciáluí generál Orocn uchýlil

tte na federální lodici laliseo a ťe

volnění autority v Tampico zaru

Pily všechnu občanská právu

Němci požádají ó'

vySetření událostí

v Saarském území

Ilcrlín 10 května — V odpo

věd' na intcrpellaci jisté poslán-kyn-

ve Wuerleniberskéni sněmu

premiér Dlos prohlásil že němé

cká vláda bude požádána ahy v

konferencích ve Spa přivedla nu

přetřes otázku "éerné hanby"
vzhledem na nepřetržité útoky

francouzských barevných vojákfi

Města před opuštěním kapitolu

který je nyní úplné v it i p

Vslnicekých sborů provedl hro
tinnliM' povraždění politických věz

li ň v Santiago vojenském vězení
1 hllIlctillU VVllíllll'lnt zdejší ú

řndovnoU povst itlril Patnáct me-

xických generálů nalézá se mezi

Usmrcenými V celém městě vy-

volán hyl nas nad tímto krvavým

epilogem Cnrranznvn režimu pru
ví hnletin

K A Dow nmerieký kousni v

Innrez sdělil že obdržel zprávu
že Murguia prchl Mexiko Města

Icho informace neudá viily jména

generálů ( kterých došla zprávu
že hy povražděni a stejně také

nebylo udáno kile k hrouiadlié po-

pravě došlo

Zpráva že president Curruiizii

zatčen hyl v Kspernnzu Mát Veni

Crn zůstala nepot viciin Nepo-

tvrzená zpráva udala že dopaden

hyl generálem (liuithilupe Sancho

zem

laircdn Tex 10 května (Je

nerál Heynahlo darmí velitel IV

leráliilch sborů v Nuevn iinrerto
distriktu je dnes uprchlíkem mi

liliierické půdě Po porážce Nvéhn

vojska it thihytf Nnevo líiiredo

revoliieiniiáfNkíiiil shory v ímmIcIí

ráno (larxa uchýlil se na nmeric
koii piVlu n nalezl ťilulck na me-

xickém kmiHiiláté

(lenerál (larza uníMH hvéiiin

vojsku ahy postavilo fte na nilhod-lan-

odpor proti reynliieionáíiiin

avňak po krátkém hoji Hcznal h

mlpor je marný a unikl v aíitpino-hil-

Myl pronásledován revolu

cionári avňak pPcn to podnfilo se

mu píchrodit řeku (irande 5 mil

na západ od Nnevo haredo u lo-sta-

se na americké nenil leho

aiitoinohil provrtán hyl velkým

poetem kulí

Když povstalci zmocnili se né-st- a

ohyvaHstvn impofáilnlo veli-

kou oslavu Kapely podiodovnly
méstem lirujlet ohlíhené pochody
zn jásotu ohyvatelHtva 1'cdro (Ion-zale- s

vfidee povstalců j" právtil-ke-

i liaredo Tex Nřkolík npreh-líkf- t

uteklo se do Laredo v nedéli

veéer ale jinak nehylo tu žádné

lliare Mex„ 10 květnu — (!e-lier-

Alvaro Obřežou a generál
Pablo (iouzalcH obu kandidáti pro
lířnd presidentu Mexiku vstoupí
!Lv sobotu do Mexiko Místu v ée-- I

svých armád dle oznámení ge-

nerálu dosé (loiizulese Kscobarn

velitele vojenského distriktu

Zpráva že generál Al-

varo Obreifon nachází se s vojsky

sesílení vojka na pomezí anebo
NejvětSí hotel světa

bude v Chicagu

Chicago III 10 květnu - Plá-

ny nro stavbu největšího hotelu

je si náležité pozornosti Americ

pro jakékoliv možné vojenské
ve velkém měřítku na me-

xickém území dědinou příčinou

vydání přípravných rozkazů nia- -svými před mexickým kapitolou
světa jenž má zaujímali Iři blo

došla V sobolu dopoledne Před ťifiákíiiu na Leamie Islandě jest
tím došla zpráva že Mexiko Mě snahu 'po zabezpečení ochrany a- -

sto zaujato bylo vojsky (jenerála ineriekýni občanům v mexických

přístavištích Až dosud se neuva

čky při jezeře Michigan a Hheri

dan cestě byly tu právě namítne

ny Db' oznámených plánů hotel

má seslávatl z pěli oddělení s

Kiljícwaler hotelem jako

ká administrace měla by zahájili
vyjednávání s jinými národnost-
mi aby docíleno bylo dohody dle

které zastaveno bylo by přepláce-
ní při nakupování zásob cukru —

lloover soudí že mělo by také za

vedeno hýli přidělování cukru
industriím jako vyrn-bitclů-

cukrovinek a podobným

podnikům

Heujamina llilla
(

liná zprávu sdělila že president
žovalo o ochraně amerického ma-

jetku poněvadž to by vyžadovalo('nminzil rozhodl se upustili odjedním z těchto oddělení Hotel
íoslání vojska do vnitrozemí a ne

kampaně v severních mexickýchmá míli '1000 pokojů a stavební
na německé ženy a dívky v okku ní v úmyslu poslali do Mexiku

vojska tak silná aby stačila k tonáklad rozpoěten byl na WoOOO státech a nařídil soustředění

vojska v okolí Mexiko000poviinéui pásmu Zprávy ze Silur-

ského fizemí o kterých autority
muto úkolu

Místa Tcrrcoii ('nahnila Zacate- -

Rozpočet rady Pěl ze šesti ničitelů kterým na
praví Že pocházejí ze spolehli cas a Aifiins Calienles kapitidy

řízeno bylo aby odehnily se do
Levoboček arcivévody stejuojmennýidi států zaujaty by

Key West tak aby byly v poho
vyeli pramenil sděluji ze iluftlo

tu k mnoha vraždám a sebevraž
4 é I I t Id Í

Iv revnliieionaři dle došlých semArnošta zemřel tovosti pro jakoukoliv potřebu
i inu nnsieiiKeui iiiokii cernven vo zpráv Osm tisíc pravidelného voj

ska a !)000 doniohrancfi operuje
dorazilo io nienovancno prisiu-

-

jáku friincoiizských tm německé
líiidapešť 10 květnu — Smrt

žcnv a dívky Mnoho dívek pry
višlč Ilciiderson připojí se k nim

po nalodění mariňáků na Hcitffueuzavřela romantickou kariéru ba
záhadným zpňsobeui zmizelo kde

pro revolucionáře v ('hihiiahim
státí dle sdělení mexického ob
chodníku který dorazil k anieri- -

rona Arnošta Wallbiiria syna ji Islandě

Komunikace mezi Mexiko Mě- -
žto celá řadu žen a dívek znásil-

něných ěernými francouzskými vo sté vestiiěanky n arcivévody Ar
ekému pomezí se zvlášliiíui poslá

noštu Zemřelý rakouský císař stem a ostat ním světem byla pře- -
jáky spáchala sebevraždu poně

dal Icvoboěkii jmenovaného arci rušena od čtvrtka večer a odborvadž nebyla s to přežili tohoto

zneuctění státu marně pokouše] se vejiti ve

styk s americkými zástupci v me

vévody titul harouský slušnou

i dobří vzdělání Apanáž

tato li vln zredukována když ože xickém kapitolu jak pozemními

Svazu národů

Washington D C 10 května

vydání Svazu národů

od jeho orjíanísnee až do I čer-

vence bude asi ik 1 250000 Číslice

tobolo rozpočtu budou předlože-

ny ve schůzi rady Svazu národů
v flímě V tomto obnosu zahrnu-

ta jsou všechna přímá i nepřímá

vydání zahrnuje v to vydáni růz-

ných komisí Služné tvoří nejvělší

položku a sice $ MrÍK)() Mczináro-dn- í

dělnická fiřiidovnn vykauje
náklad OOOOO a vyšetřovací ko-

mise do Ruska tl0')000 V polož-

ce na dělnickou úřadovnu zahrnu-

to je l)H0000 jež zaplatí Svaz ja-

ko svůj dil vydání na mezinárod-

ní dělnickou konferenci ve Wash-Mimon-
ě

Vydání toto rozpočteno
bude na různé národy ve Svazu

zastoupené a sice dle tříd Na ze-

mě v první třídí jichž je jede
náct při vydání ti 000000 přijdi'
asi ijHl000 Pro národy v sedmé

třídfi vydání bude asi #1000

nil se s chudou dívkou a úplně

zrušena když pokusil se získat i
telegrafy Ink i jiskrovou telegra-
fií Tato okolnost podporuje do-

mněnku že president Carrauza nanáhradu Héliem posledních dvou

let žil baron Arnošt se svou man-

želkou a šestí dítkanii v mulem

Sjezd socialistu

zahájen zapěním
ínternacionály

New York N Y„ 10 květ na -S-

ocialist ická strana zahájila zde

v sobotu svojí národní konvenci

zpěvem Ínternacionály marscíllai-s-

a hvinny svobodného Kuskrt

řídil přerušení telegrafického spo-

jení aby zabezpečil si svůj útěk z

mexického kapitolu buďto do Ve-

ra Cruz anebo k americkému

ním pro Kenrriila AMolfo de la

Ifuertii tirozatíinního velitele re-

volučních sboru

Sallillo kafdtol stálil Coaliuila

fiřešel k revolucionářům dle do-

šlých sem zpráv Hevoluění hnutí
šíří se rychle jako požár a denní
nová města a lízcmí se připojují
k revoltí

Washington D ('„ 10 květnu
— lednu zprava sem došlá sděli-

la že Panelio Víllovl svěřeno bu-

de vrchní velení nad revoluění ar-

mádou Zástupci povstalců sdělili
že zprávy o rozporech mezí Villou

a tfuvernérem Callcseui se neza-

kládají na pravdě Mylo oznáme-

no že jednalo se toliko o otázku

jak Vlila má býtí zaměstnán a na

obydlí o dvou světnicích V jedné
době byl ěíšníkem v kavární kle- -

rou navštěvovali šlechtici kleti

pamatovali na něho vždy znaéným
Dvě'stě delc(fátl'l bylo přítoiniin
Morris llilbtuíl iroatíiuní před- zpropilným Po revwud se mu

valné nedařilo a tylo dny zemřel

v nemocniciwn pronesl zahajovací řeé vj Poláci zmocnili se
města Bělačerkeva

Varšava 10 května — Postu

které fitoéíl na admiuistraci pre-

sidenta Wílsona a prohlásil že so-

cialistický lístek v letošních pod

zimních volbách získá WWW
pujíce Kinérem severovýchodním k

Poláci a Ukrajinci
zmocnili e Kyjeva

fondvn 10 května — Polská

hhisfi Dnes zahájeno bylo jednání jaké pole jeho operace budou ob- -

ho vzrušeni
Povstalci spálili V Mihotu vefor

most Národní mexické železnice v

Han Cliez dehet mil jižné M Nne-

vo haredo Most u lmpazoH byl

již opraven
(lalvestou Tex 10 kvétna -I-

tevoluéní vojska jež jsou jnk se

za to má souéástkou shorfi

ráhi 1'ahlo (íonzalese vslrinpilii do

Vera Crn dvakráte nežli místu?

posádka připojila se k revolfA dle

zpráv sem došlých Poprvé proni-

kla již tmří' k vodní řrnntfi n po

té ustoupila vzhledem k přítom-
ností (Klových lodic vřených

Cnr-ranzov- í

v přístavišti Délové lodí-e- e

ale boj ft se ticsuénsfnily

1'ozdéji povstalci opélné vniklí

do méHta m zahájili obsazování

strategických hodft dle doAlých

zpráv Htclhii trvala po zruiénoii

dohii ale délové lodice se na ní

Zpráva neudává pří po
jíly li s lodice k povstalcfiin —

Hdéluje tu ' president Vutvnmn

skrývá m nékde ve Vera Vru h

revolucionáři pokusí se mu mhrh-nit- í

v řítřku
VVishífiton V W UvHm

— Čtyři forpédoboreí Hpojeiýei
HtMfi jk oznámeno bylo odbo-

rem WhtvH jsou m eest? do 'tmu-píe-

kam pozdřjí s ode

béřou fftké dvi dUÍ jiikmíle inen

íí opravy m níeli budou provede

řece Dněpr Poláci a Ukrajinci

překročili řeku Rus a zmocnili se

Mčlaécrkcva čtyřicet mil jižně od

o platformě strany a v práci této

bude se pokraéovalí jak se oéi-k-

mezeny

V odboru státu bylo prohlášc
no že pověstí o tom že Henry

vá až do nátku Na sklonku zase a ukrajinská vojska zmocnila se

měii Kvíeva ve íívHck veéer Kyjeva a Rokytou Nápor zahájen

Jednání o bonusu

bývalým vojákům

Washington D ('„ 10 k vél na

— Příznivci bonusu pro bývalé vo-ják-

v domě zástupců pokusí se

nepochybní dnes vzílí otázku tu

dání dojde k nominací 'kandidátu
dle úředního oznámení vydanéhopro řiřad presidenta it místopresi- - Moriícnthau požádal aby jméno

jeho bylo odvoláno jako jmeno- -denta Sn konvenci podílí se jjíKf v Moskvě jak sdělila prfiví sem

došli iískrovi deneše Místo Ky- -

eleířáffi socialistických oriříinlsa
to z jurisdikce výboru pro cestylv M ořed válkou mílocí a vedle foho množství zástupeá
a prostředky a předložili jí přímoobyvatel j kapitolem UkrtUitty

vaure pro lířad amerického vy

slánce v Mexiku vzhledem k odpo
ru proti jeho twtanovřní v sena

(I neklida jí nn m pravdí Ity

dělnických or((anisie( křeré syni
pM dům zňsfiipen K tomuto

pat hnijí h tufuuhťmmm hnutím

délníekým Posléze oznífnenvít je kroku má dojití vzhledem k sku
Místo zmínilo xvof piny nnoi
krátu Mhn Nft rftznými

nkrHnkvřni vojenskými skupí- -

byl v oblasti Škvíra a pokračoval
směrem východním a po té severa

východním ve spojení s obkličo-vacír- ui

operacemi proti Kyjevu

Hčlačcikev hrál důležitou rol li za

tatarských nájezdů Zde slojí
hrad který zbudován byl Poláky
v roee jrdTi v zájmu lepší obrany

proti Tatarům Hradu tohoto bylo

používáno bolševiky v bojích pro

ti Polákům! Varšavské íasopísy
ožnu m ují že polovina z 'M0 dů-

stojníků kteří zajatí bylí Poláky

bylí Námel

teítiosti že výbor pro ersty h prodovoleno podílet! nu debití
řiemiijí však prvt hlaovwe ho středky zřejmí se nemůže dohod

uoiití na formí tohoto zákonodár
Předpovídá se ž Kujfřnr V fVbti

který nňtk se soijéisní v vlfní

lo iiflznfléefio l odklady s jeho

potvrzením nfjsou zHvíníny od

poretfi
li jeho osobností nýbrž

píMpokMem fa nbylo iy řad

no joiíltflí vyslanci do Mexiku v

přítomné neklidni dohí

ství a tm charakteru daní jež je
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