
t

ÁPADU0KROKtKHÍttltH A

nsjuni aut
VTfcSftftlft #M

VĚNOVANÝ rÁJMŮX NA&KHfí ťMAJtfO tWU V AMKMC&

řUlUtHtD AND DWTTUIIUTKD UKDER MRMIT NO 150 AUTHOMZKD BY TMK ACT Oř OOTOBrR 0 1W ON řl!K AT TUR ťOST OTTQH PkpflMJE iíiíMloViVmTni
ClfUO (NO) 44

IA10ŽKN n Wl -- HOftalt 49 OMAHA NEHK ON ti 1M KVťTNA (MAY) lun

Veliké výtržnosti v Loimdloinideifry v Ulstera
Nádherný domov pro scntárlé idy v Nrw Yoiku TISÍCE LIDI VE

STftEDNl EVROPĚ
UMÍRAJÍ HLADEM

KRVAVÉ VÝTRŽNOSTI A SRAZKY

MEZI IRSKÝrll SPORriffil STRA
AnnliV Jitltiin n n no

NAMI V L0IIDOI1DERRY V ULSTERU

-

Část města byla po několik hodin v moci výtržní

ků — Jeden policista usmrcen a mnoho

f osob poraněno v řežích

moc k záchraně matek

a dítek

Londýn 17 luílna - - Kont

Kvropa nab'á se v spá-

ru liejlioiších důsbdliů Viliky

Dílky to slech umírají v

líakoiisku L'lieiku PoNkii ii

a jiných zemích trpících
důsledky válečnými Není tu po

travin n není tu ani šatstvu Je-

jich matky které v mnohu přípa-

dech Milkou připraveny by o ý

vílrle své hynou hladem

Tato prohlášení jsou obsaniiu
ve výví o pomoc jež je podepsá-
na Karl ( 'iiifoiietu ministrem za-

hraničních záležitostí lordem {o- -

i

Sinu IVinislí pokračovali vi'

sv vili demonstracích lak že poli
ziikročilu a přinutila ji ub

ustoupili do postrmmíťli ulic NV

Miác vyvnholily v prinlki' I i

ni'ilal'ko (liviil Noitlifin stanii-i- '
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kdf Moioiii-- dví sli'idi'11 výtržní-

ky
Jlřlirtn hVlilo výtržností ástii

py unionistfi ohsadily hlavní uli

i'i v okolí Carlisli' Sípiar' n liáxi'

ty kaiiu-ní- nu osoliv jinrlio poli
lii'krlio pfcHvřdíVní OlďcoiiHt vo

Knipiri' divadla bylo knnuMiovňnn

tnk pnidi'0 jii vyidiázpní z divu

dla ži' musilo hc vrátili Králce

před pTilnoi'! bylo povoláno vojsko
a s jťlio pomocí další výtržnosti
byly potlačeny
lidřasf 17 května — HoiuV

byly obnoveny v Lnndondi-rr- y v

neděli vecer ii Hporiu' strany v ně-

kolika místech utkaly se v prudké

Fotoirrnfic unse znázorňuje útulek pro sešlá rlí židy který zbudován byl sdružením Dcer Jaku-

bových v NW Yorku nákladem více jak jednoho míllionu dollarů Tuto nádherná sestiposchoďová

budovu je konečným ovocem více jak dvacetiletí práce tohoto sdružení židovských žen Zde dostune

se útulku sestárlún a zchudlým židům Je to místo pro liOO lidí pro nč zřízeny byly tu dví synnyotfv

Dlfast 17 Uv lnu - Místo
ldtiiiliiiiiti-rr- proilo tun' tenoru
v sobotu kdy část místu mi in

kfdili hodili ltJlll'ZJllll SC V ttlM'Í vý- -

tržníků Héliem téihtn výtržností
seržant Denni MorniM-- náčelník

zvláštního kriminálního odboru
města byl Kf f ti Io pravých plic
li zemřel m půl hodiny po kv' tri
zranění Lniidonderry t ii U stalo
si scénou první pulii'1'jul vraždy
v PNIitii od zahájení vražedné

kampaní iliu 1 lednu roku 101!)

Mimho Osob při výtržnostech
těchto bylo pomněno James

JK rokfi starý střelen

byl do prsou distriktu! inspektor
Donnuh raněn l 1 do Miivy

když vedl policejní odlili

k útoku n John bývn-l-

voják poi'ain"u hyl na hlaví

linyoni'li'iii
K výtržnostem došlo liry nn

večer Mezi Sinu a loyn-lim-

docházelo k čiistým srážkám
K"oli'ii 10 hodiny řeže liyly všeo-

becné ft V místech srňžťk lítaly
luh ve kameny n jiní předměty
Mnozí stříhli I x revolverů l'nli-cl- i

e dostavila na místo sntžek n

přinutila lnyalisty aby ustoupili

Neklidná nálada
v Československu

Bývalý císař je
v1 novém bydlišti

i

Doorn Ilobindsko 17 kvítna
- Mývalý německý eísilř přijel

('hicuírn lil 17 kvíluii - - A

řeži V mnohých místech bylo

berlclii (Vcilem bývalým ioise
kretářem zahruničního minister-slv- u

kiiriliuálcm Hoiirnem lor-

dem Weurdelem a jinými ímmi-nentním- i

AtiKlííany jichž cílem

je sebrutí ijíL'000()0(K) pro okumži

tou pomoc
V provolání tomto se pruví že

(íiuntický pomník bludu jtf bu-

dován v tisících místech u vesni-

cích v Kvropí kde millíony détí
hladoví a umírají Je to tragedie
která vyžuduje rychlé pomoci —

Nedostatek pulívu v některých z?

mích )isj)í znační k zvýšení to-

hoto utrpení
Nejvétší utrpení jeví se uiezi

uprchlíky kteří přinuceni byli k

opuštění nvýcdi domovů u uchýle-

ní se do ciziny To platí jmenov-
ití o uprchlících v Malé Asii a z

jižního Huskn V některých uií-slec- h

střední Kvropy není mlíku
tuků n masu Dítky kteří nejsou
živeny mlíkem mateřským od-

kázány jsou jenom nu polozmrzlí
hru m bory

Millíony dítek nalézají se v

nebezpečí Nemocí řádí

sem z Aineroniífn v sobotu runo

U )ceket zpravoduj dejsího li-

sí ii Daily News ozuumujť z Pra-

hy že továrníci v Československu

s obavami sledují vývoj událostí

stříleno Policejní patroly byly

odvolány podé v noci načež unio- - Vyhnul se nékolikn novinářským
nističtí bývalí vojáci opatření pru vodu júiu a fotoiřrafňui pro

pohybliví obrázky kteří cekali

před vchodem do zámku Jcho uu

toinobil vjc do záfuktt poitiviiiiřín

maskami obsadili CarlisU Hond

níž vytlačili vŘcrhny choibT Hý-val- ý

voják Tíoherty byl ynstíc

len Vchodem

Dráhy žádají obchod

ní komisi o pomoc
zákon nedávno přijatý v Orejo
nu a žádající aby všechny časo-

pisy v cirkulaci v tomto státé by

ly tišlény v anjíličinc vedle cizí-

ho jazyka nevesel v platnost ne-bo- l'

časopis Oreon I 'osten získal

soudní zákaz u federálního okrs-

kového soudu proti provádění to-

bolo zákona Zákaz tento bude v

désné v krajíuich hladem postiže

Washington I) (' 17 kvčlna

Železnice obrAlily se na mezi

státní obchodní komisi se žádostí

aby převzala péci o dopravní si-

tuaci tak aby odpomoženo bylo

nedostatku vagonu kteří je zvlň-sl- é

v nékterých částech zemí

ných Celé krajiny jsou netoliko
bez potravin ale takí bez líkfi
a nemocničních potřeb Apel kon-

čí výzvou aby sbírky zahájeny
byly všude a jích skvělým výsled

platnosti až do konečného rozhod

nutí o ústavnosti tohoto zákona

nejvyssíin spolkovým soudem —

Rozhodnuti soudcfi Wolvertona a kem naznačeno že soucit v lidu
nadobro nezanikl(lilberta v Portlandu a Netererii

v Seattle bylo jediiomyslnč Pří-

pad tento projednán bude před V Moskvě nedošlo
nejvyňsím soudem co nejdřív

Francouzská vojska

vyklidí Frankfurt

Paříž 17 kvítím - S vyklízo
váním oblastí Prunkfiirtu a Parm-stiKlt- u

francouzským vojskem by
lo jíž započato juk se vyrozumí-
vá ačkoliv formální rozkazy pro

úplnou evakuaci tohoto území do-su- d

vydány nebyly francouzskou
vládou

k žádné revoluci

Kodaň 17 května — Pověsti o

v zem! po prvních volbách které

daly polovinu mandátu sociali-

stům všech odstínů Jsíovialism v

Československu je neurčitý a spí-

še ničivý nežli tvořivý pru ví dále

jmenovaný zpravodaj Jenom pvv-u- á

ruka presidenta Masaryka

zabraňuje uchýlení se k nebez-

pečným experimentům Tovňrnící

se obávají že dělnické rudy bu-

dou založeny v továrnách a jed-

na továrna na střelivo na Moravě

je již prakticky socialistická Ji-

nou opříéínoii stagnace českéh

průmyslu je st rach před obrov-

skou dan! z příjmů Obavy že 80

procent příjmů bude zabaveno

dohánějí továrníky aby posílali

svoje peníze do ciziny Posílají je

do Spojených Států k uložení v

amerických bankách které pova-

žují za bezpeční Nyní zavedenu

byla Ti procentní daů vývozní ale

ceny jsou jíž tk vysoké že ku-

pující se spokojují s dodávkami

na staré kontrakty Vývoz je vel-

mi dobrý avšak budoucnost jest

nejistá 'premiér Tusar tvoří nový

kabinet v němž ministrem finan-

cí bude Dr Kudlíš autorita v obo-r- u

národohospodářství a financí

a nyní redaktor Hrnénské univer-

sity Dr Kuyrlíš ma plán na kon-

trolu vývozů státem tak aby za

vyvezené zboží dostaly se produk-

ty jiných zemí Takí z tohoto

továrníci mají strach Ná-

rodní shromáždím zahájí zasedá-

ní v níkolíka týdnech a pak o

tícbto otázkách zahájeny budou

rozhovory Zdá se být i jistí že

bude učiněn pokus o sestňtníní

důležitých industrií jako doly a

pod Pomalost orfíanísaíní práce

porušuje oběh peníz a ničí celou

hospodářskou soustavu Prostřed

ky vlády jsou tak malí že je

nutno slále zvyšovali daní ('hic-bov- í

dávky byly sníženy na polo-

vinu a nespokojenost s cena mí

stále stoupajícími roste

Vyslanci odevzdali prolirevoluci v Moskvě byly dů-

razní popřeny ílretforijem ÍKnih- -pověřující listiny pre-

sidentu Wilsonovi sínem bolševickým ministrem ob-cho-

a průmyslu v rozhovoru se'
zpravodajem Krnssin prohlásil
že polská ofensiva má práví o- -

CARRANZOVA PO-SÁDK-
A

PŘIDALA

SE K REVOLUCI

Revolucionářům v Me-

xiku padl do rukou

"

veliký obnos

Hrowusville Tcx„ 17 kvčlna

- - ( 'uiTiinzova posádka v Ainpia
asi l'J() mil nu zápud od Miitamo

ros vzbouřila se ve středu o po- -

ledllúcll (lenění I l''l'cderieo líi

caiit vclilel posádky málem byl

by býval usmrcen pří demonstra-

cí vojska Tuto informaci pří

nesl sem K II Parker zřízenec

vládního odboru spravedlnosti a

kapitán líínim Tutlle zřízenec vo-

jenské tajné služby kteří vyšetřo-

vali situaci v okolí Uio (Irande
Posádka lato čítala asi ÍI00 miižíi

a všichni přeŇli k rcvoliieionáííím

(lenerál Uicaul jřuvernér lín

fael Cardeiias ' Tumaiilípas a An-

tonio (lovila de la Torre iivcr-nérú-

sekretář uniklí do Sjíoje-liýc-

Státu po vykonání cesty pí- -

šky v délce dvacíti píli míl a pře

plavání řeky (i rande Téméř +1- -

000 000 kteří generál Uicaiit ve

vlaku vezl padlo do moci po-

vstalců

Kl Paso Tex„ 17 kvítím

President Carrauzfi a 800 jeho vo

jáků jak se oznamuje padlí do

mocí revolučních sborů pod vede-

ním generála (íimdelupe Sanelic-z- e

operujícího nedaleko Ksperan-z- a

ve státí Pnebla dle zpráv zí-

skaných zde lairedo Tcx Zprá-

va tato obsažena byla v depeší

již získal zdejší španílský časopis
1 a Pittria

Mexiko MiVto Mcx„ 17 kvit-n- a

Zprávy že generál Manuel

líiejíuez byl dopaden byla potvr-

zena ve středil jiskrovou depeší z

(iuadalajara Vydána byla z hla-

vního stanu Obrejíonova vojska a

podepsána jc plukovníkem Isais

('astro Praví že Dieuez spolu
se svým štábem a generálem Se

bastíauo Alleudem byl iivéznín

Značné požární
ztráty ve státč

Ijneoln Neb 7 kvítna —

Dle zprávy vydaní Mfním po
iťiiíw mríšlem Yi IMftfor
dem bylo oznámeno jeho Ciřado

viií břbert prosince roku minulí
ho n prvních (řee) mísícu toboí"
roku celkem yáM kterými
způsobena byla celkovš škoda ♦

obnosu UnOfí52l Pří požá

rtf h zahynuly tří osoby

Washington 1) ('„ 17 kvčlnn
Turecká vládní voj

paéný účinek neboť spíše upev-

ňuje vládu sovětů To jmenovité

platí o odpůrcích komunismu jako

Kijuro Šidehara jaiouský vy

slaiec a kníže Kazimír Idibomír

ský polský vyslance navštívili v

sobotu Piílý drnu aby odevzdali

svoje povéřující listiny Myli před
staveni úředníky odboru stálil a

Bývalý místopresi- -

i dent Morton mrtev

roiijrhkivpsie N V 17 květ-

na — I Morton bývalý

Spojených Slátú a

bývalý líiivernér státu New Yor-

ku zemřel ve svém domové

pří llllilsonil v 8:110 bodl

vcera večer prúvé v den svých
!Hi narozenin Morton silné se na-

studil před třemi anebo čtyřmi

dny iib jeho stav stal se vážným

až v nedéli ráno kdy vyvinul se

zánřt prťidusek Levi 1'arsons

Morton byl dvacátým druhým
Spojených Státu

byv Kpoliikandidátem Meiijamina
iiarrisona v roce 1HH8 V 71 prv-

ním roce svého véku stal se

New Yorku Narodil se

jako nyn chudého kazateli' v

Shoreharn Vt v rocn ]M2t n fro-razi- l

si vlastní silou cestu nn je-

dno 7 předních míst v obchodé a

finančnictví Ve čtrnáctém roce

svého véku byl klerkem ve ven-kovské-

obchodé v dvacátém pr-

vém roce svého véku byl vlastní-

kem malého obchodu střížním zbo-

žím fí jako 'JH Ietý zahájil svoji
bankovní kariéru stav se spoleé-níke-

1 H Morina otce zesnu

lého fierpont Aíorjfiiiia Via U'-s-

let po U' založil sj vlastní fi-

nanční ustav pod jménem L 1'

Morton & Co Io kongresu vstou-(d- l

v roce 1878 a mél ucházet i se o

Ci řad mísřopresidentM n presideti-te-

Clarfíeldem avíak zamítl tu-

to poetu Zamítl také Ciřad

loifstva V to přijal Ciřail vy-slm-

ve Fnnieíi v kterémžto mí-s- t

působil břhem Oiirfieldovy

Arthurovy adminíslniee V roce

]hhH dostalo s mu nominace ro

Ciřad místo[resídenta na republi-

kánském lístku h byl zvolen Hvo-j- i

politickou kariéru zakončil jako

(řiivrnér NVw Yorku Ifjal w to

hoto Ciřadu v roce IHM a sloužil

po dva roky

Soudní zákaz proti
provádění zákona o

(rencrálii Hrusilovoví který nyní
činní podílí se na vedení sovět-

ských vojsk KYassín prohlásil
dále že i Tkrajína jeví přátel-

štější stanovisko vůči Kiiskn od

ska v Malé Asii
Paříž 17 kvílná - Turecká

vládní vojska operující proti
zaujala místo Abada-za- r

asi devadesát míl severový-

chodní od Hnisy dle cařihradské

depeše časopisu Tempu Nacíona

listí jak se oznamuje vyklidili
takí Holi asi íífí míl na východ od

Adabazaru

bylí přijali presidentem v jeho

pracovní Kníže liiibomírský po

náválřví sdčlíl fa hovořil s pre té doby kdy sbory (řeueraln Petl- -
sidentem Wilsonem o polských o- -

jury se připojily k Polákům Po- -

sílání jiskrových depeší z Moskvy
bvlo obnoveno

tázkáeli a shledal že president je
dobře informován o bížnýcli zá-

ležitostech Prohlásil také že byl

překvapen když shledal presí

denta v tak dobřím zdraví Mustafa Kemal pasa
odsouzen k smrti

Londýn 17 kvítna — Mustafa
Kemal paša vůdce tureckých na-

cionalistických sborů v Malí Asií

bvl odsouzen k smrtí mimořádným

vojenským soudem který jednal

Uhersko musí pode-

psat mírovou smlouvu
Paříž 17 kvítna - "l'herskn

podepiš mírovou smlouvu jakmí
le vláda nalezne níkidio kdo bu

de ochoten podepsali dokument

který znamená zkázu zemí a mfi

že vyjirovokovat revolucí" (ro
hlásil Aiídrce Adorjan ílen uher

ski míroví komise "Vláda dosud

trvá na svém prob ášení že sudou

va j" nespravedlívň ale nznáví

svojí Iwzmoenost zvláfití když j

patrno Že Humunl čekají na pří
leiilouf aby znovu vpadjí do ze

m Clenor mírové delejce jou
pro podepsiíní umlouvy ponvdí
to povnžujl tu Upil rM pokyt
nftutí nenřitejflm írf)erk příle

o jeho případí v Caříhradí ve

středu dle rlepese z tureckého

kapitolu Kxehartíce telegrafické
kanceláří

1

Francouzové pora-
žení tureckými mí

vojsky

Caříhrad 17 kvítím ~ Knin

eouzský oddíl o í(K0 mužích kle

rý vydal se z K'íllí v Mnlí Asii

dne H kvířna na cestu k Amin

bu aby vystřídal tamní powád

ku utkal Hf hif silnými sbory tu-

reckých ndoniífft ií dfsřt míl

od avíba (dU přínucn byl k ni-vrai-

Tnreítí naíortwlíirtí mílí

1000 díl pífkmthvHjHih fraii-couzx-

pítwsdmďsítky n prn
vedli silný Cjíok nn frňeoiizská

vojska Ifoílí rjHvy pftrdsují i

finiej v Kíllí jako krítíítou a sí

tuací y AíutMbti Jako zoufalou

Obchodní odborníci

žádají brzké přijetí
mírové smlouvy

Han Krancíseo rul 17 kvílila

- Okamžití přijetí míroví smloti

vy poskytnjíeí ochranu priMm
amerických ohiíanu vrcení
meríckíbrt obchodního loďstva
soiikromífrtii vlastnictví tvoří hla'
složky programu příjatího v ko-

neční schůzí sedmí výroíní kon

věnce obchodní rady rro zhřoíí'

Sultán turecký
vzdá se prý trůnu

raííhrad 17 kvítna — Turee

ký sultán vzdá se trůnu 'OŽ má

býtí protestem proti přísnosti ml
róvýcb podmínek jeí předloženy

byly Turecku spojené! dle poví-st- í

kteří jsou potvrzovány 't th-kol- ík

pmmeiift

žitost k zaplaveni ujierskí pMycizojazyčném tínku
ale ani jediný ílen delegnce není

ochoten umlouvii podepsat í hra
tfrw York N Y

VI: sdriižtií ěízojHzyčnýeh
ní obchod jež" konala s v tomtoM Apponyl od pírA přípojítí sví

mítí„jmíoo k tomuto dokumentu'
faHQpkU ozna tmi jf fa Nordbltfdftv


