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iillllIMHMIIIlIMMIIIlHYL SESTAVEN
PRlSTl ZUPNl ZÁVODY

KOKOISKF V 0MAZR

ZÁHADNÝ VÝBUCH UPROSTŘED

FINANČNÍHO DISTRIKTU NA

WALL STREETU V NEW YORKU

Kolem čtyřicíti osob bylo usmrceno více jak 200

poraněno a na majetku způsobena byla
ikoda v obnoau $1000000

Zřízena byla toliko pro
zatímní vláda slože-

ná z úředníku

i

lodii ft sesěk obou deď i kl I

hliliii-k-

Slečnu Mable Nančiirnvu

dcera tiumelii 'iielnvii Vančuro

vých luibVii se v nemocnicí Wise

Meiinu lul Stav její iiehiiiee se

lepší ku radosti secli přátel
jichž má veliké množní

Pan 1'Valik I libelka s liiaii-Želkoi- i

a dceruškou e Schiivlcť

Nebi' dlel minulé neděle v Oinu-z- e

u rodičů své manželky inanže

Plišlí závody Ziipitdlií iupv Ná

lodní Jednoty Sokolské koluiti si

slainul se iitvoicní státní Indu

Miiálnl kolnic' ly I 'i precíok-lec-

schválen liirj proti )lil 1

V důsledku toho že luk lie

slýchané imilo hlasu h lu ú ženo

zpi'iiy z většiny precinklíi bly
dolicšeny do lilildoVliy Volebníhu

komisaře holi ni pfiluoeí iiučež by
o ihned sešlu o lilií lilasíi zahá-

jeno
V hišl ní I to volhv biidoii stál

budou v llnuie v srpnu příštího
iiu nntamciio nio r i rniiv dne lokli db' sděleni llplliho llličl

17 záři nový kabinet který mi iiIhii lir ranku KonecUciio le
aujtuniití luíslo kabiiietii Tllaro

i Vil odstiiupivsího Ve středu minu
V pondělí okn s nu if JlílNdt

do svého do- 2 za kadv hlas

li'i V 'aiii"'iirovýci

p Míbelku Vlálil se i
udpoledne že je jit katastru

lálnl Inich způsoben lil honí-hn-

Niičclnik Klviin učinil toto

prunierne asi
X kllždéni ze

prfiuiérně vr
I I fl t i t „ i

innva Kueiii jeno piin His prceinKin nyios ileeril
zTista► holi zde po teiiln tVilen Zcllo lls ll lihisU

nou j eny ]ialruč velmi málo zájmu

W čtvrtek inlMii'iliii minulého

I tV II plllcdllúcll lldlil SC lili Wllll

Strcetll 111'lhlti'ko t llttl Uronil lili

ci' ví středu finančního distriktu

New Voilii záhadný výbuch při

in A jedenatřicet nxiili usmrceno

hylo nn místě více juk -'-Ml lidi

bylo nil'iiiir-lii-i částečně deiiioo

vij ti ilniii firmy
1 I Moryuu

l o n poškozenu
I x í iiilslml

v poiuieii nyia rodinu p rr nraiy na icio zviasini voiiie zpra-

Žádouclio aby k tčlnlo závodtini

ji nyní konaly se pfípruvy ve

všech jednotách netoliko ve Vel

ké Oinuze ale i na venkově zvlá

šlě V lakových místech kile v po
slední době jevila se oehablost

anebo zcela ustavenu činnost (V

lý rok bude mono věnovali těm

to přípravám a proto nemělo by

hýli žádných výmluv že nebylo
dostatek času na přípravy (''i

uovníci západní župy v konají
vše co bude v jejich silách ub

niidcháze jící závody učinili jed-

němi z uejzdařílejšícli v historii

prohlášeni knilcc po té kdy po

žární komisař Drrniuin oznámil

iiuiyoni llyhinovi domněnku že

hnuihu zavinila katastrofu a niko

liv Mítku iinvi vocm s triisluivi

uaiui ii aiitoiiiiihilciii Itnmha hyhi

ll prohlášeni náčelníku Klytiim

iiiiiíilčnii před Mnruiiovu hudovii

vy z oii preeinkiu ukazuji ž" tnui
vrhli JÓ7- - hlasy a žeuv ÓDIV

hho tídlie je scslaveil luisledoV

lie i

Ministerským předsedou a zá

rnvei'i ministrem vnitra e )r lnu

(Vrtiý který stál v čele zemské

pnlitieké správy na Moravě

Ministrem Národní Obrany se

lni generál Otakar Husák který
byl předsedou vojenského oddělí'
ní presidentovy kanceláře
Ministrem osvěty a Akolslví je

lir 1 Šusta profesor všeobecných
dějin Karlovy university v l'raz"
Ministrem sociální péče stal se

lir Josef (Iriiber profesor politi

llarloše mile překvapenu nilvšlé-vo-

mludéhii párku u sice p lan
Pllbillllll se kIcČHoII Vcsi lýcll Z

Prillflie N'ebr kteří přijeli m do
iOliiahy liechllt slinutu) lioiitein AK SAR BEN SLAVNOSTI

V PLNřM PROUDUiiiunžclskýin u byli hosty rodinyjosolioii jež naléala se uši ctyří

jhloky od Wnll ii Mroad ulic ve

'chvíli výhiichii
Jlarlnšovy Mladémii párku e

!

západní župy a zajisté jejich ú Mérto hemží bo nťlvstévníky
z vctikova

'aní liibiiše llarloš-Miirphy-

kol bude usnadněn u sniiliu kuruckého hospodářství na Karlové u
ovu osvcilceiia osclřovalclku nn- -

8 '

lézá c V lieniociilei sv losefil již

nn Spojených Mátu ii zkušební ú

i inlnv nu Ztrň tu lili llllljclkll Otl

lllldujc Si' lili 1000(1(11) MllollO lilií

sllllteiu bylo ť J I í I M l II llčktei'1

nich ji uiilli'lili svým zriinčníin

tuk že celkový počet usmrcených
lnuli' koleni čtyřicíti

O příčinách výbuchu tohoto c

iiáhli'ily rnzch ázejí zilii m' vňiik že

ji správným náhled inieejních
vyšetřovatelů kteří soudí i' vý-

buch způsoben byl tuk

pekelným přístrojem v uzavřeném

voze tuženém jedním kouřní kte-

rý opuštěn byl při chodníku li

zkušební úřudnvny Spojených Stá-Iř- i

krátce píril dvniiActoii hodinou

přes týden Přcjeine jí brzkého
zola vení

MODERNÍ R0ZSIR0VATE

novénu dokonalým zdarem bude-l- i

projevenu součinnost na všech

4triiiiácli Heslem všech sokol-

ských jednot na západe tiiclo by

hýli i Vzhůru do práce a k přípra-
vám pro nadcházející velké pra-

videlné župní závody

niversitě v 1'rnze

Ministeriu spravedlnosti jmeno-

ván dr Auinist 1'opelkn první

president iicjvyíšího sondu v limě
Ministrem pro Slovensko ušla

noven byl dr Martin Micura ad

vokát ve Velké llyteši n dřívější
župan župy Teknvské

Ministrem unifikace zákonu

Hozsáhlé vyActíování ii pátrání
je v proudu V pátek hylo ozná-

meno že ilukiizy o tom ze jediuilo
ne o práci nnlíkiilů jsou v rukou

zi feneů odhoril Hpriivtřdlnosl i ilak

ilnlcko již pokročilo vyňet íovánl

katastrofy nctii znánio nle tolik

je jisto se jih' po určitých sto-

pách

Výluich je vyšetřován osmi růz-

nými oi'(íiiisiicemi Nyní pátrá se

hlavně po lom kdo hyl majitelem
Vozu jenž opuAlcn hyl před Mor

panovou hudovoii Pátrá se v re

Nůvétéva kurnoviílu:

1020: 1010:

Prvý den 0032 0310

Druhý den 03015 0715
Třetí den 8047 0833

Čtvrtý don 20407 100ĎR

Pátý den 82řií5 2340 -

ScKtý den 10020 1205 -

LÉ "NAPRAVIT" KONALI
SVOJI KONVENCI

jmenován hyl dr Vladimír Kcj

I
iiiilntiit ii Iiiiilioovv niíslriii hl

nor advokát ve voleni a dřísé
š! župan župy Zvnlenské

Ministrem zeiufdéNtví ustauo

ven byl Dr Vladimír Urdlík řrli
tak waÍlnUy dAo k výhiu-hr11)''- " ''VH1'' " ?kvHJ-- 1

UK záležitosti této tiehylo' Vrtese

SIiiviiohII Ak Sur Hen jsou v

tomto týdnu v pliiéui proudu n

zvláště letošního roku přivábily
do našeho města velké množslví
hostů se všech částí našeho a o

koluícli stálů

i krt žádné světlo IVitráuí tu ji f i

trii VOZU je stěžováno okolností

právč o t)oleduach Kňu rólrlmu
hyl nn kusy míak po kočím ne

Iivlo tialczeno zcela žádných stop

f ícdnícl odhoru spravedlnosti
vsak soiidí že jediná honiha li"

mohla zpňsohiti tuk rozsáhlou
I I ! f M I I

Dr Lee W Edwardi řídil kliniku
v Cheyenne

Dr lee W lídwarils z Onuihy
Mdil velkou liezplutiiou kliniku

pořádanou v ('heyenne sdrtiŽeiiíni

chíropraktikfi z Wyomluiru v so

bolu M září My In to nejvělSÍ
událost dvoudenní konvence ko-

míně límlo sdružením a k níž se

iiemncní došla vili ze vzdáleiiOHt i

iičknlika set mil Chiropraktika
Jest nékoinu novým názvem jest
to však pruvú moderní vědecká

verse chválí) zuáiiiěho čilsein vy-

zkoušeného "Napravit" Cliiro- -

I ' 0 témě i š I I

že popisy vozu tohoto jež získala

policie se různí Všechny zhylky
vozu hýly schrány a bude učiněn

iiokiis o jich sestaveni aby

ZPRÁVY OSOBNÍ

- V těchto dnech vrátila se z

iiěilíolikaileniií iiávšlévy u svých

přáM v CIiIchku piinl iHty-
Hlň-mov-

ú

inriiiželkrtV krujuiui p V

Slámy bydlícího v élsle piVJ již-n- í

Patnáctá ulice ln ( 'hicuifii vy

pruvilu se liluvné zii tím ňčelem

uhy přivllnla svého brulťu který

příjc„N vrátivší se sokolskou vý-pr-

voit v průvodu svého strýce
senátoru Plačka vůdce této vý-pr- u

vy Mralr paní Slámové usa

díl se V CllieiiMU luh- -

pro liého

jsou lepší vyhlídky Paní Slámo
vá in

"

v ťhlcaifii mnoho přátel u

proto zdržela se tam ih-lš- í dobu

Všude dnslahy se jí srdečného

a přátelského pohoštění
[třes to spéchulu do svého o

mužského domovu poněvudž prý
všude je dobře ale domu nejlépe

'zjistilo jak asi vfiz vyhlížel

Koúské dostihy a uiiloniobilové

závody jež byly v minulém týdnu
i in výstavišli uspořá-

dány netkaly Ke nud veškeré oče-

kávání pořadatelů a sboru gu-

vernérů A k Kar-Hen se skvěl (ni

tel élstavil pl'0 Zcluěilělské ucelili

CIVÍ

Ministrem pní! a tclearafi) stal

se dr Maxmilián Katka ifiHTiiln!
ředitel pošt alclera
MiniNlrciu Keleznli' jiiienováu

Václav U u rife r odborový' předuo
sta v minislerstvii železnic

M i ii in t re m zdravotnictví stal se

lr Jaidislav Procházka fysik
hlavního měita Prahy
Ministrem zásobování jmenován

lieopohl 1'rfiša odborný předno
sta v ministersl vu pro zásobování

lidu

V ministersl vu zahraničních zá

ležilosll zfistal Dr Kdwurd Meiies

v ministerstvu (dichodu 1 Iloto

vet u v ministersl vu financí )r
Jak h námi paní Slámová sdělila

tát é i( t

Odbor řtpriivrdlnnsti a policie v

New Vorku vycházejí předpokhi-di- i

že jedná se o čin anarchistu u

na základe této theoric vede se

vyšetřování V sobotu minulého

týdne zatčen byl v New Vorku

ruský žurnalistu Alexandr ! Mra

ilovský" který spatřen hyl ve čtvr
lek odpoledne v okolí místa výbii
chu s několika svými přáteli roz-

mlouvající llrailovský je :i(i roku

stár a je redaktorem radikálního
ruského týdenníku ''Husský do-los- "

Hrailovský po svém zalcenl

prohlásil Že není mu ničeho zná

nio o příčinách výbuchu Ncpopí-ru- l

že (io explosi nalézal se v ob

(hodní částí mésta avšak jeho

přítomnost (inu byla pouze náho

dou Ke svými přáteli [rý rozmlou-

val o získání půjčky k slavhé

ruského íídového di

vad In

Výhleeli Alexandra Mraílovskébo

neopatřil policii žádné stopy aby
dle ní řízeno bylo další pátrání
Hrailovský je dosud ve vazb? ja

praiuiKove icci vcsKcro nriiny
případů pomocí iipravcní Naumf

né páleře a několik neobyčejných
případů bylo zvlásiě vítnným zje
vem na této klinice

Dr lee W KihvuriU jest chval

ně známý ni nu celém záfuidé Jest

vyhledáván na porad jinými ehi

ropraklíky poněvadž provozoval
lékuřslví po mnoho let dříve než

li sludoval ehiropriiklíku řnaprn-vování- )

kteréž svoji [iruxl věno-

val po posledních deset roků

Mnohé obtížné případy liyly vza-

ly nu kliniku do Clicyenne v so

bolu chiropruktiky kteří si přáli
získulí odbornou atialysí a úsu-

dek dru I'MvurdNe

'Ve Wyoiniiitfii jcsl poměrně
málo chíropruklíkfi poněvudž ve

JCnylií Ministerstvo loto známo

bude jako miiiisterst vo práce
Profesor Tomáí (I Masaryk pre
sidenl ("'eskoslovenské republiky v

připíšu který zislal l)r (''ernému

praví že tento "úřednický-
- kiibínci V

u

skonu a niap za io zc vymicu
zpiisohcn hyl srážkou mezi vozem

naloženým trasku viiiniui a auto-liiohile-

K výhiiehu došlo přesné o

ve chvíli kdy lickoucčiiv

proud ziiliičstiuiiieii v úřadoviiácli

vhrtiul e do lilie z hiulov v okolí

místa explose Náhle ohjevil se

žluté-čerii- mrak v hlíkosti Mor-panov-

hankovního domu a roz-

lehl se slriiAlivý výhiich Ve ehví-l- i

množslvf iniižfi žen a detí kles-

lo na dlažhě fl liliee zaplnčna hv

lil kusy dřev a cihel omítky a

hromadami skla z tisíďi rohitýcii
oken a stržených 1'asád okolních

luidov O dvč minuly pozdéji vňe

clmy hursovní úřadovny fiiiiinéiií

tepnu světli hvly uziivřetiy Talii-k-

a zmatek zavliídl v srdci finiin

čního distriklii v NTew Vorku

Tisíce mužů a žen zaměstna-

ných v úřadovnách v okolních

ve zmatku vyhíhalo na

Mnozí z nich omdleli a po-

šlapáni hyli v zmateném úprku
do místl hezpečí Ohlušující Vo-

lních který' hylo možno slyšet i po

celém Miinhiittatiu a přen řeku v

Mrooklyné přivňhil za chvíli nn

místo tisíce dívákfi Néeo málo

policistu" nalézajících se v dístri-lit-

fichylo n to ovládnout! HÍtuiicí

výzvy firo policejní reservy ?"
y iosláiiy nu policejní stanice v

ďolejňí částí mčsta Setníiui vojá-kf- i

poslána hyhi z Oovernor Is- -

je kabinetem prozatímním který
vsem! silami mé hv se přidrželi

proirramu jež si vytklo odstupu
ju--

i ministerstvo lasiimiia I usu

r

Koněiisně sděluje si z Prahy že

výkonný zemský yýbor sírany
státě tom posud ueiiiají zákonu nu

soeiaine (lemokralicHe sciivalil
lne Jf září odstoupení sociáliu'- -

chiropraktíku a kdo ji provozo-
vali podléhali stíhání soupeřících
professf V konvenci této bylý

vypracovány plány prii příští zí

mu kdy bude zákonodárná slálu

Wynmínif požádána tiby příjmu
la spravedlivý zákon v zájmu

který bude juk veřej
nost luk praktické lékaře chránit

výsledkcui Odhaduje se Že koú-ský-

dostihům během ělyř dnů

přihlíželo nu 0(HM osob Návště-

va při uiilouiobilových závodech
v sobolu nbnášelu přes llíOOo o

sob Cburles Tríiuble sekrelář
k Kiir-Hen výstuvní společnosli

pravil že v důuledku obrovského

úspěchu budou koňské dostihy
aiitomobilové závody v'přÍMlíiii
roce opakovány

Karneval rovněž každého dne

léší se velké návšlévě a V sobolu
na dčlský den byla zvláňlě účast
obrovská Včera y úterý odpo-

ledne král rytířů Ak Suť-He- ho-

stil nu kuriievalii přičíněním zdej
íílio Iřolury klubu omužské zmr-

začené dílky f'Icnové Kotu ry
Idubll ve svých kárách znesťasl

nélé dílky z jejich domovů dopra-
vili nu karin-vii- kde o ně pečo-

vali veškeré za jíinavosli jim

n pak je opět do jejích do-

movů zpět dopravili

Nu kuruevalu zvláště velké po-

zorností těší se výstavu válčených

trofejí a tisíce předmětů jichž
cenu odhaduje se na 4dW0(Kl Me-

zí předměty lze xputřífí jioprsí
kaízra Viléma a členů lélesné je- -

ho slrážc 'cškcrá válečná vý-zbr-

přilbice a jiné předměty
všech národností jež se na válce

podílely lze zde sput řiti

Dnes ve středu večer byl mě-

stem uspořádán nádherný elektrí-ek-

průvod jemuž nepřehledné
davy lidu přihlížely a zílru ve

ěfvrlek odpoledne bod" uspořá-
dán průvod vhodné vypravených
ullctforíekýcb vozů m počest
Jeté pimálky přísfiní Poutníků

' V (látek bude uspořádán skvě-

lý plc h liostími (iří které Jmde

zároveň provedenu korunovace

lříšlíbo Ak KurHeu krále tl Urd

Uivuy

JíurneviJ potrvá Ž do roboty
do JI hoAm v nocí

ko nežádoucí cizinec Icho zatče-

ní dle prohlášení náčelníka vyíe
Iřoviicí úřadovny WillíamH !

('lynnii nemá žádného zvláštního

významu iivíek z otuilrnoslí pouč
chán bude po nějakou dobu ve

vazbě

Ir

oěeKUva nu jare prijezu svyen ro

díéfi usazených dosud v Nuslích

u 1'ruhy kteří se nepochybně usu

dí v Omaze

Pan Clarciice II Chruina

syn manžclfi Karel ( 'hriiniových

bydlících v éísle J0 jižní )evá-l- á

lllíce odejel v nedělí večer do

líneoln N'ebr„ kde bude nuvšlé

vovulí hlální nnívcrsiiii po čtyři

roky l'řál si léž sliidovulí češlí-in- i

ale jeho přání nebylo vyhově-

no u bude mocf tuk učinili už pří
šlím rokem neboť I jiným stu-

dentům nebylo dovoleno aby v

prvním roce studií nu universitě
do českého kursu vstoupilí l'by
tován bude ii svého bratranec p

Aiépánu ('hriimy 2íl7!) Dudley ul

v líueoln Podobné i p

Walter Kcbrori syn uiaiižclí"i p

Chas' Kebroiié odejel v nedělí do

líneoln by pokračoval v dalších

studiích nu stální universitě

Paní Annu Chlcborádová

bydlící v čísle írjll llomer ulice

Mpudlu nešťastnou nihodon v

lěchlo dnech do sklopu u boleslné

se poranílu Minulý čtvrtek se

puuí Chleborádová nuvrátíla z

fbfcaiřu kde podílela se nu sjez-

du Jednoty českých )am zustii'

pujíe místní sbor Hvězdu Nové

Ooby
Pan Váe Hchneíder se svojí

manželkou navrilílí se minulé ne

déle do svého domova z dvou

týdenního pobytu v KxceJsínr

Sprint Mo obu značné myl-Želi- l

— 1'uní Vi Jínreíiví manželku

p Jiimíru Ihirfib' tpolumujifc"
"l'okrnkn áfunln" m synáčkem
v étterý odeJrl hp nemocníce

hnidu k střežení hudovu pohoéo
ookladnv n zkušební úřadovny

demokratických ministru jež vy
voláno bylo rozporem v názorech

jež: seslflbíly politickou situací

sírany Přijala byla renoluee v

které se prohlašuje h komunl

hlé nemohou býlí déle členy siru

ny sociálně demokratické Soiičas-n- é

njezd sírany odložen byl na
ď-- lífi prosince a budou se jej
mocí zéičaslnilí jenom členové so

eíálnřt demokratické řtlratiyVí'
ehny sociálně demokrali
eké slranv se vyzývají Jihy zahá

jíly proti komunistům boj
V důsledku ť'b''to projevu na

tne vyjusnéní v politických po
Ulérech V republice éeskoslovetl

ské M doposud panoval chaos

neboř ačkoliv československá so

eiálné demokratická sírami liyla
stranou vládní vedla se proti ní

její levicí ncjpilslíí KÍfee

PORTU0ALSKÁ vláda
PROTI 0AMBLÍR8TVÍ

ÍJamhlířKl ví které rozmohlo se

v Portiitfiilskii do řiehývalé míry

po podepsání příměří utržilo (ěž

kón ránu kterou zasadila mu no-v-

portugalska' vlAda jíž v éele

stojí muer llafilísla ícAlé

před dvěma ročnicí herny opero

valy bez jakýchkoliv ncWizí

vsak (id Zahájení činností nové

vlády zákon byl přísné vymáhán
ii dnex je možno sjailřilí jenom
málo známek prosperity iimblí

řfi které téíílí v více jak ťok

DODATKY K ÚSTAVÉ PRI

JATY V OKRESU DOUOLAS

Pomérně velmi málo hlflů vrženo

ve zvláitní této volbí

Podle neúředních Zpráv ze 7

dlslríklů v Omuzc všechny nuvr-hovan- é

lodutky ke xlílnf ůsluvě

íyly pří zvláštní volbě v ůlerý
koiuiné přijaty
Zfivdvy ze 7 preeínklfi un

svédčují dodatky l !W

jež byly néklerýmí povužoviřiy
za pocbylué v důsledku toho Že

dělnické otpnÍKuee je pesehvulo-val- y

dojdou v Omňzn xcJivřílení

é í mulou větSínou

'm přijetí dodulkn tU J jímž

nuvrbuj h( aby v noiiJceli pří

vynáí"ní rozKiidkft porotou ntM- -

Spojených Klát Ti

Záhadný výbuch vyvolal vzru-iícn- í

v celých Spojených Stáleeh

a vzhledem k oba vim h' mnŽe do-

jili k opakování podobných fi

také jinde učiněna byhl

lezpeénoslní opatření ve řínaii-ěníc- h

Mřclíscích vícch velkých

iimcríckých mést které střeženy

Jmou policií í privátními strážci

Ve Washíntoné v 'liíciu a ji-

ných mésiech učiněna byla p'i

dobná opatrriostní opatření V

Vew Vorku xamotném puk vícch-n- y

veřejné budovy dmovy zá

možnvch lídí jsou nyní střeženy

Willíairi 1 Mynn náčelník

iřadovny pří ídbni

U'elá hin proslulých heren byli Kiibelotřram z Vrhhy ze dne

září uděluje í ('ehkosloveuský ka-

lů ne( dnen nmíifuovnl ' dfivnd

rcsítffuice lidtvují se nesnáe Zpfl

obené rnztržkon mezí prvíc
levicí ve straní noeíilné ih'liiiitrn
ííeké

uzn vřeni Některé z nich němny
jiokiisy o znovuotevření ale polí
eíe vždy zakročila MenSÍ

lontní herny jelitř existují nU

velké herny kd c hrálo každé

ho veřent o vf byly uHVny

fi - t

V


