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DEMPSEY UDR2ELi POLÁCI DOCÍLILIVáclav Snajdr Ptuřrl

Před ll tl "tKoH Iil1l donlil Miís

rarmiKMijlef rvrs lt ve svém do

ninvi' v Pasndcjui ťid iretnfi l po

JEDENÁCT OSOB USMRCENO

Píli SRA2CE VOZŮ MEZIMĚST-

SKÉ DRAI1YJJEDALEK0
DENVER

Ncitcití zaviněno bylo omylem v rozkazech —

Mnoho 0110b bylo poraněno — Mezi po-

raněnými je také Nebraičan

LITEVCI NAPADLI
POLSKA VOJSKA
V OBLASTI SEINY

Vyjednávání o pomezí
mezi Polskem n Lit-

vou přerušeno

Zpráva t Varšavy sděluje že

vojska podnikla útok na

polská Vojska se strojovými puš-

kami a déloslřeleel Velil V oblasti

Seiny IřfcH pět mil severozápad
uč od Urodím Zprávu o útoku

tomto poslalo tliblě polské Velení

severní fronty Ve zprávě této se

prohlašuje že Poláci Útok tento

nikterak nevyprovoknvali a že lil-lev-

obdrželi rozkaz aby zaujali

Augustovo Zprávy došlé naznaču-

jí Že f Jtevellui podařilo se zabra-

li Keiuy

Polský tisk referuje o lilcvskú

akci Jako o nevysvětlitelné vzhle-Jet-

k tomu že Poláci Ještě nedo-il- l

k dohod'1 o pomezí mezi Pol-ske'1-
1

II IJlevskem Poláci tvrdí
že itevcí zaujímají několik osad

na polské straně pomezí

Oznamuje se současně že vy-

jednávání ohledně pomezí a o bu-

doucích stycích mezi Polskem a

hitevskcui hylo přerušeno a že

polská dcleiíiieo se vrací do Var-í- a

vy Tito delegáti tvoií zvláštní
inissi jež odebrala ' b Kov na

Jedenáct osob bylo usmrceno n

sedmdesát poraněno při srážce

dvou ineíměntskýcli knr v ohybu

nedaleko Ulobcville předměstí
I)c VIT Colo V pondělí odpole- -

dne ZvlAStnl kAra meziměstské
'
drAhy pí ipjatým dalším vozem

jež vezla velké množství nedělních

výletníků do Kldorado Sprint
Colo ziiAmého resortu srazila se

deliím utrpení Nestor ěeskiMimcťb

ekveli lioviliAřů pnu Václav Nnnj

dr který v iléjinneh českmimďi

ekťho iiovliuiřenl ra jistil sl jedno
r iiejpfediif jiífh míst Puti Šnajdr
byl po deťňí dnbu lieinoccii a mu r

in hledal úlevy v slunné Culifor

nii V Nnajdrnvi ndesel řeskniniie

ťieký novitiAř Jenž raneehal po

sobě světlé stopv Narodil se dne

'Jfi zAíí 1H 17 v Českých Mmlčjnvl
eíeh ale vycbovAn byl v Mladé

Itoleslavl kam se jeho rodiče pře-

stěhovali t Dildéjnvle V Mladé

Ilnleslaví vystudoval gymnasium i

po maturitě odebral se do Prahy
kde se chtěl věnovali studiu fih
sofie de se vrhl do politického
života a suéastnil se protivlAdní
demonslraee jro niž mu hrozilo

zatčení V té příčiny unikl do ci-

ziny a v r lHfi!) dostal se do A

nieriky a byl přijat za spolupra-
covníka "Slavie" Jonášovy v Ha-čin- e

Vis Později pfisobil ii " po-

kroku Západu" v Omazc a na to

přijal místo u "Pokroku" v Cl"

vclandě O V tomto městě pozdě

ji založil svfij vlastní časopis
"Deniiiee Novověku" kterou vedl

až do roku 1!M0 Po svém odstu-

pu z pole novinářského věnoval se

obchodu Před nějnkoii dobou ml

stěhoval se do Californie doufaje
se tu pozdravili ze své choroby
V úterý tobolo týdne konal se je-

ho pohřeb libném v Los Anceles

SI PREDACTVI V

V NOVÉM ZAPASE

Porazil Billy Miske ze St

Paul snadno v tře-

tím nábřhu

Jack Dempsey svřtový přebor-
ník V těžké vAxe ukázal v pondě-

lí tobolo týdne Že dosud V úderu

svém má mocnou sílu jež získala

mu championál Porazil Hilly Mi-

ske re St Paul rápasntka tak
velkého a odvážného Jako je sám

ve třetím náběhu při zápase kte-r- ý

na Den Práce uspořádán byl
v Heiiton llurbor Mieh Tři po-

rážky soupeře jež udály se v ně-

kolika minutách stačily aby zí-

skal pro sebe obnos pohybující so

mezi +:()mi už 41000(10 fili no

procent z hrubého příjmu za

vstupné do nreny
Miske klesl v zApase třikráte vtf

dvou a půl iiAbChu Při druhém

nAběhu ležel roztažen na zApasištl
až do napočítáni pěti Vc třetím

náběhu sražen byl Mlsko do rohu

a vstal po napočítání devíti

opětně klesl pod dobře mí-

řenou ranou Dempseyo íímž lA-p- as

byl skončen

Misku zřejmě neměl v sebe val
né důvěry když zápas zahájil

Pyl bledý a měl čelo svraštělé

když vstoupil do zípasiStě Udeřil

první ale po té větší ČAst zApasu
nalézal se v obraně DivAetvo

zřejmě nakloněno bylo vlče-- Dem

pseyovl jak nasvědčovaly lomu

pokřiky hned v prvním nAběhu

který skončil rychlou porážkou
Mískcho Také druhý náběh odbyl
se ryrhlcv Miske zřejmě byl oniA-me- n

ranami které dostal v nábě-

hu prvním Přes to však vstoupil
do třetího náběhu se-- zaťatými zu-

by a s pevným odhodláním Avšak

jeho obrana nebyla již valná a

Dempsey docílil vítězství poměr-

ně snadného

VELKÉHO ÚSPĚCHU
V OKOLÍ LVOVA

Armáda generála Huden-nyh- o

byla Poláky
zcela potřena

l''íťdiií nriiámenl n VarSavy

sděluje že polská Vojska docílila

pozoruhodného úspěchu v oblasti
Lvova ve dnech 2!l srpna až 1

září Dle této rprávy vydané dne

H září bolševická armáda irMi"-rál- u

lludeiinyhn známého velitele

jízdy byla potřena skvělými ope-

racemi polského vojska provede-

nými v označených dnech Isolo-

vané oddíly lludeiinynvých sborů

kterým podařilo se uniknout! na-

lézají se na nespořádaném útěku
Jízda jíctierála Hiidciinyho Jak

známo pokoušela se prorazili pol
ské linie a pochodovat! na Lublin

Podařilo se jf téměř dokončit!

pohyb proti Zamoscl na

polovině cesty mez! Lublinem a

Lvovem avšak po té byla napade-

na Poláky v boku od východu
Prudká bitva jež se rozpoutala
skončila porážkou" sovřtskýeh
sborů v celé střední část! fronty
a Husové byli přinucen! ustoupit!
v nepořádku jsouce těsně proná-

sledováni Poláky
Bolševici měli velké zijráty v

usmrcených a raněných a Poláci

zmocnili se velkého množství za-jalc- ů

a ukořistili šestnáct dél a

velké množství válečného mater!

álu Poje soustředily se na oblast

Zamoszkou Pitva vzala tm sebe

ráz čelných srážek Jízdy o pěchota
současně vyplňovala mezery a na-

padala sovřlsM vojska podél ce-

lé linie

Polské vojenské velení oznamu-

je zároveíí celou řadu jiných
podél slřední a jižní fronty

Husové v "mnohých místech byli

poraženi Severní křídlo polské

armády postupuje nepřetržitě
by iiarAželo na nějaký odpor

Zmocnilo so města (Irodku při

imi před měsícem aby konferova

Denver A Intrnirbnn Co v (ílolte-vill- e

probbiSiiji' ř nepnehybiu"

dontal Spiitné rozkazy ponřvinD
v jmenované Mtaniei mél éeknti na

pííjídéjíeí vftz

ljnliireení byli liAHledujteíi Fr

Dalby liorník i LouÍHVtlIe Joe

Cortcz horník z LoiiíhvIII'} Wíl-liat-

Zarlna horník z LoiiímvíIIc

sudí It H MorrÍNon z Denver {
Ar-ebi- e

Malloy t Doulder Josef

Cbapman Iloublcrt C W (Irena-mye- r

konduktor z Denver Wílli-i- i

in llilburif z í llobe ville i Frank

(Vaveth z Californie n Uayiuond

Joye f Uouhler Horník bmef

Lombardi z Louixvílle Colo ze

mfe) později v nemoeniei a tím

poVt uinreený(di donAld jedenA-et- l

Mezi poraněnými nalézal e

Vl Claude WílliniiiN z liineoln

Neb

Při moenZ-- nArazii kAra jednu-(10(- 1

Itoulder vnikla (latnAet Mtop

do prfnVlí kAry jcdonef ku Colo

rado rípriiiKH Obč kAry byly
té-m-

úplní! demolovAny Lidé kte-f- í

nulézall ko v prfiéelí vozu oeilli

p po urAzee v bromadfi vrakoví

a jenom n nejvftAími potížemi by-

lo možno z tronek vyproslitl yané-n- é

ii mrtvé

(! W (Jrenamyer konduktor

kAry éfslo llíl iiznuuiennv že

trAžka je tieodvratnoii zavolal na

oNtatní aby vynkAkali a nAiii prv-

ní vynkoéíl vozu Narazil pH
tom na telegrafní sloup a zůstal

ležťťiirfev iodb tratí h rozbitou

lebkou Hyl iiejstaríím kondukto-re-

na meziméstské drAzc Frank

Dolby z lioulsvillfi byl druhým
mužem vyskočivším z vozu a také
m usmrtil Lnwrenefl C Crípps

inotorrnan na zvlAífní kAře? byl
rovně? usmreen

Cal Huajdr jako básník a novi-

nář českoamerický patřil k nej

přednějším a xajislil si svou čin-

ností trvalou piitiiátku Podrob

néjší zprávy přineseme v příštím

'

pravidelnou károu vracející se z

JJotihler do Denver

sdělení úředníků íltohi

vílli' stanice konduktor zvlAštní

dráhy neuposlechl rozkazu aby

Čekal v Olobcville na přijíždějící
vůz meziměstské dráhy Tuto ká-

ru byla zpožděna o dvfi minuty

jela velice rychle aby nalinidílii

zpoždění Nrári55 byl neobyčejně

prudký Většina usmrcených na-

lézala s na káře jedoucí k Den-

ver n v&uk jenom mu In osob tm

kAře truh( uniklo zranění

Nejméně dví osoby byly nsmr-een- y

když pokusily e zachránili

vyskočením z vuffi db' prohlášení
T F Karino i Louísville Colo

který nalézal ho n voze jedou-

cím směrem k Denver Jedním z

nieh byl komluktor O W (Irena-mye- r

VíO roků nturý v jehož péči

kira se nalézala Druhým byl

Frank Palby r Louinvillf í'tyří t
iiHinrcpnfeli n mnobo itoniiiřriýcli

bylo t houÍHVÍlb iiíilznll ha na

kňře ubírajíeí h do Penvcr

líned jo l jak zpráva o nr(d-v- i

pf-iSl-
a do Denver oddíl vojAkft

kleíl nalézají xe ve inřutfi vc po-je-

í MtAvkou nu pouličních

drahAeb on1Ai byl na wfan ne

íttí Konduktor 1 W Kťdniltz

který míl v vftz jedotieí do

Colorado HprínKH tvrdí U v

íílobevíllf doufalo ne mn rozkazu

aby pokrajoval v cetř A(řnt

ísle

Bolševici jednali
bezohledně a delega-

cí polskou v Minsku

Hlavní příčinou polského poža

davku o přeložení rusko polského
Rozsáhlé změny

na Ellis Islandě

lit s hítevci 1'l'llVÍ se Že SVTcho

vanA rada byla infortiiovAna Je

IJtevel navrhují novou demar-kačn- í

čáru jež vedu Miiřnrábovou

přes Augustovo n Sznczyii

Vyrozumívá se Že litevskA vlA

da svaluje zodpovědnost za sráž-

ku na Poláky tvrdíc že Mlevci

byli nuceni se obhajovali Poláci

naproti tomu tvrdí fcV Mlevei

první zahájili střelbu V litev

skýeli zprávách již dne 2 září by-

lo oznámeno že vyjednávání mezi

Tulák v u Mtevel liylo přerušeno
n Že lítevcl požádali polskou ko-

misi v Kovně aby opustila polské
území K tělo akci fJteveu došlo

po úl ok it polského oddílu na

sbory nedaleko Augustovo
Poláci tvrdí že Mtevel proved

li útok na polská vojska v důsled-

ky dohody mezi Mluvci a ruský-

mi bolševiky PolskA zprAvn tvrdí
že Mfcvcl pfekročili tak zvanou

Curzon linii předběžně stanove-

nou spojenci jako polské pomezí
bez prohlášeni války
Hituactf na polsko ruské frontě

se mnoho nezměnila Poslední

zprávy udávají že mezí Widowa

a Dublcnka ve středu fronty Ku-

sové zahájili útok a překročili
fe-k- u

ISuk avšak později bylí odra-

žení Tvrdí se žo v Jíerzecl ruské

oddílv bvlv donuceny k boji pro- -

mírového vyjednávání Mlíčka čemž získáno bylo více jak 1000
to Kuty byla bezohlednost s ja zajal en

Skupina bolševických oddílů

operující východně od í 'hol inu

byla odražena so značnými ztráta

kou bolševici chovali se k polské

delegaci jak oznamuje se z Var-l-

vy Vyjednávání mezi polskými
a bolševickými delcAfy bylo stá

mi když pokusila se o ofensivní

v Hozsáhlé změny učiněny budou

pa Ellis Islandě brátifi přistěho-
valců do rlpojenýeh Států dle

prohlášení přístěhovaleckého ko-

misaře F A Wallíse který na-

vrhuje aby velká tato přlstěhova-leck- A

stanice učiněna byla poho-

dlnější pro nov8 příchozí do této

lo pohtiutlivéi pro neústupnost zA- -

itupcft sovětu kfeří PolAkfini slA

e snažili se vnucovat! svoji vfili

pohyb napadnuvši PnIAky v di-

striktu mezi Dublcnka a Monbi-ly-

Všechny získatelné bolševické
PolskA dee(faee po svém příjezdu
lo Minská byla provázena bolše země Přistěhovalci dle těchto

plAnň budou těšit! so větší svovickou jízdou do domu ve středu
města kolem kterého bolševické bodě a také dočasná Jejich oby-

dlí budou prostornější a pohodl- -
stráže byly rozestaveny a nikomu

z Poláku nebylo'dovolcno opustili

zbytečných neboř dobrA třetina
nemohla no podíletí na závodech

poněvadž nebyli v nAleŽité kondi-

ci Američtí athletíčtí pracovníci

prohlaíují že Hpojené Bláty musí

se probudilí poněvgdž evropští
zAvodfiící výeviku věnují nyní vel-

kou pozornost Amerika snadno

mohla by býlí připravena o svoje
vůdčí postavení kdyby přehlížela
Že do zAvodu musí jiti dokonale

nřípravena

reservy posIAny byly z Petrohra-

du do bitevního '
pAsma v okolí

Orodno db' zprAvy kterou v těch-

to dnech-získa-
l odbor sfAtu vc

Washíiijítoně Pokus o mobilisiie!

námořník ft v Kronsdalu měl za

následek bouří a vzpouru mezi

námořníky a při nasta vších vý

nějšl v každém ohledu Komisař
Iňm tento ))(" vojenského bolše

VVallís žádá aby se všem! přích o

Američané nespoko-

jeni s výsledky docí-

lenými v Olympiádě

Pře lo ž Amerika doeílila ví-

tězství v letoSníeli Olymplekýeli

hrAeh v AritverAeb nejeví se v

zdejííeb athb-tiekýe- kruzfeižA
dnA spokojenost n doeílenými vý-

sledky Praví se Že Američané

doeílíli vítězství jednostranného

poněvadž nebyli pro zAvody tyto
nAležítě připraveni Američané

yfhLitlí eelkem 212 bodň v rfiznýeh

vického doprovodu Holševiétí zá
zíml jednáno bylo laskavě a oble- -

slupcl stávali se k PolAkftm bez- -

lupině Zřízenci kteří nechovalili Polákfímslrojovým! puškami i
oblednSjšímí a fitočnějšímí když se k přistěhovalcům laskavě a protržnostech množství osob bylo za- -
docházely zprávy o porážkáeh so

íto a ióraněno PovslAní loto roz

pozadí :

V obfastiMlelets na starém ba

líéském pomezí Poláci Jsou na po- -

t t a ě I

vělského vojska
šířilo so až na předměstí Petroi

stupu a překonávají v ruznyen hradu avínk po dvou dnech byloZemětřesení v Itálii
V ňferý tohoto týdne několik Sibiřská města místech odpor bolševických vojsk potlačeno

ti nimž podány byly stížnosti byli

propuštěni Na ostrově tomto zří-

zeny mají býti moderní koupelny
a slerllisaění zařízení tak oby

každý přistěhovalec po příchodu
do této země mohl se vykoupat a

svoje šatstvo nechat! si sfcrlliso-vaf- i

nežli opustí stanici

Na východ od Tvova Poláci zařivodeeh Finsko 1 05 body by distriktu v Itálii postiženo bylo

zhoubným zemětřesením Město ujali železniční stanici Krásno bez

Polská vojska nabojÚ
' '

lo nejblížsím soupeřem čet Hpo-jenýe- h

Htátft Ostatní body puk

rozděleny byly nAsledovněiHvěd-„- v

ar Anglie 02 Franeíe 35:

FívízzanO třicet Čtyři míle seve

rozApadní od Iucew bylo země Z Paříže se oznamuje že nou- -

padla sbory lítevské
časně nesnáze mezí Poláky a M- -třesením zničeno dle depeše doAlé

levej zavlúovány jsou hlavně rozUhUk 'žh í Jižní Afrika 24 s Kana do Iondýna PepeSo připojuje h PolskA vojska napadla sbory li
da JOí Norsko U) DAnsko í)j takč města Holero a Monte byla

proti bolševikům

V Charbínu ve východní Híbiří

získány byly v těchto dnech zprá-

vy dle kterých bolševický režim

byl svržen v dfiležltýeh sibiřských
městech Irkufsk a Krnsnojaisk a

PermskA provincie je v kontrole
00000 povstaleft Uherští zajatci

připojili se k tomuto hnutí K po-

vstání došlo také ve čtyřech di-

striktech v oblastí Vercbníj
kdo usazení jsou hlavně

pory mezí smlouvou Jež uzavřena
bvla mezí liilevcí ruskou sovět

levské nedaleko Augustovo asi
vAžně poSkozna 'A Florence se o

třicet míl severozápadně od Orod
skon vládou a mezi stanovením

IMtf 5 j Austrálie Oj Českoslo znamuje Že zemětřesení pocítěno na dle telegramu Kovna kterýhraníc Polska svrchovanou radonbylo v fiterý v 7 :55 hod ráno získali lífevšlí zástupci v Loudývenska íli Holandsko l a mwm
i Ačkoliv Američané do pojciiců v prosinci

Pershing nepochybně
navštíví Brasilii

Ačkoliv v odboru státu vc Wa-sbintfto-
ně

bylo řečeno že k žAd-riém- n

určitému rozhodnutí dosud

nedošlo všeobecně se vyrozumívA
že generál John J PershlriK bude

požáďán aby navštívil Prasílíí na
sklonku tohoto rokli jako osobní

zástupce (residenta Wilsona a od-

platil tak návštěvu kterou nově

ně Poslední zprAvy z Litvy natfpfisobilo znaěn Škody v městě

Pise a okolí Néládík domft se

shroutílo a oznamují s I 'Arkv na
značily že je veden spor mezi

Nová vítězství ge
životech ítímskA zprAva sděluje nerála Wrnntfelastoupenci sekly "sfarověreft" 7
rw zemětřesení postihnuvší severo

Polskem a Litvou o jisté části po
mezní linie

I

Sovětská vojska

Taškentu se oznamuje Že íelezmee
nalézá e v moci povsfaJcckých

italskě kraje bylo prudké povahy
Proffnfensiva tfcnerábt Wraritfe

la v provincii Taurídské na KryVÍIla í'ollemafdía bylo zničeno
kozáků mu jak se oznamuje Caříhradu

sAblí nejvčtíího počtu bodň četa

jež zastupovala Ameriku byla

nejslabfií vfrch Ame- -

t říká docílila vítězství avého %%e

velikým počtem nežli výkony Jed-notlív-

Ameríčaně xískalí toliko

il prvníeb een t"jně jako Finsko

Aruhýeh získala Amerika nej-ví- e

síe 12 a třetích jenom 9

rrotí JO jež získalo ftvédsko

získali 10 tvrfýb en

ěílí dvakrAf tolik eo rijblíŽAÍ

jejích soupeř Takě ícsíýeb een

Osady (Wítflíofie Pie ve' Feseía
no Fatflía (!amporíííno Han porj

setkala se s plným úspěchem
PerStí liolševící WranfMova vojska docílila takérif no Píazza Alschereno Poťfío

Casfeonla Foseíendere a Caníťcí ohrožují Arménií značného úspěchu severně od

Krymu Sděluje se Že Wrantfe- -

ano byly značně poSkozeny Počet
Deset tisíc bolšcvíck'ýcb vojáku lovci zni bičují bolševiky k řece

zvolený president Pesboa učinil ve

Spojených Mlátech Ocnerál Per-shíti- ií

jak se sděluje projevil o

chotn takovou návštěvu vykonat!
Odebéře II se do Prasilíe bude

značně velkou družinou
Oenerál Pershínf nalézá se nyní
v Obeycnne Wyo na riAvítěvť

svého tchána senátora Warrerw
Do Washingtonu vrátí se ní po
10 m

usmrcených a poraněných je mn

zaujala Grubcšov

MoskcvskA JískrovA úřední de

peše sděluje ž sověsk4 vojska

zaujala Oriibešov šedesát míl Ji-

hovýchodně od Iublíofl a něco ú

zemí na západ od tohoto města n

vytlačila Poláky Krísforiepolii

Depeše připojuje U Poláci fiou-Uvik-

obhajují lirest Mtevsk

pocholuje ' Persíe do Oruzínskačný 'Apiivy o značných SkodAVb Dněpr líolševící však kMdou

houževnatý odpor všude v oblastidoíly fské Toskánska V Pise

po&kozeno byfo několik kostel) a
lískala Amerik vetsmu viw

věfíínu získalo 8véd- - polnost rovní a snaží m vytlačili

dle dcpeš Tířlísn získané v Pa

{'ttí JVršlí lolševící obrožiljí fa

ké AroM-ní- í Ituílí sovčtší kotul

Hitll f hll pohyby tobotr vojska
mnoho lidí utrnmnn bylo padají Wrneova vojska oblasti Je

kafMnodairu
nko Vnyi H Antverp fen-toUr- kt

poIA?o hyh mnoho lidí ciiii h lis ťiiiri n nnwnu


