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STAVKAH20 MUZU ZASTAVILA POUUCNI DOPRAVU 
1400 KAR DONUCENO K ZASTAVENI 
. PŘÍČINA NESHOD ZVÝŠENI PLATO A UZNÁNI ̂  

: ; .  ,  ;  .  unie. . :t ;;. < : ,.f 

Bez předchozího upozorněni zastavilo včera odpoledne 
20 přednějších elektrikářů v pěti elektrárnách Cleveland 
Railway Co. práci a přerušivši vedení, donutili tak všechny po
uliční káry k zastavení. Stávka udála se právě v 6 hodin na 
večer, kdy trakční doprava dostupuje vrchole, náhodou kdy 
vedro dostoupilo svého největšího stupně'. Na 200,000 cestu
jících bylo zdrženo a dle policejních odhadů zdrženo bylo na 
Public Squaru na 25,000 ósob. 

John J. Stanley, president ífíevelalHl Railway €&, ?čera 
tiečer prohlásil počínání elektrikářů za neoprávněné násilí a 

. požádá prý federální úřady, aby proti všem, kdož včerejší ne
snáz zavinili, nastoupeno bylo s největší přísností, ano mluvil 
i o zatčení všech stávkářů. « 

Dle všeho bude míti strajk v zápětí vyšetření celého pří- í 
padu. Za nesnesitelného vedra čekaly celé zástupy lidu: 
Spěchajícího po denním zaměstnání domů, na Squaru. Umdle-; 
né dívky a ženy s nemluvňaty, zmořené partiem, padaly v 
mdloby a když se lid dozvěděl o příčinách pffettlšení dopravy, 
vyslovoval se velice nelichotivě o těch, kdož vinni byli ne
předvídanou stávkou. ' 

Když přerušeno bylo vedení, nemohlo v mtftě a předmě
stích na 1400 pouličních kar z místa. Na Euclid Ave. stály 
vozy za sebou v nečinnosti až k vých. 9. t|l. Úředuíci společ
nosti pouličních drah, poněkud obeznalí s pracenli v elektrár
nách, spěchali k jednotlivým odbočkám v automobilech a fi-
ditel William Radcliffe telefonoval na ústřední policejní sta
nici, aby policisté byli vysláni do jednotlivý*^ elektáren. 
Četa policist ů s inspektorem Craulem, vyslána ttí* <6chranu, po-
knd se ú£ediúk 5i?j řp^ečnosti nepodařil* «l#kttk-K-4.volení ob-, 
líoviti. Inženýr společnosti Crecelius, president Stanley, řidi-
tel Radcliffe a Clark sami se postavili k elektrickým spojo-
Vačkám a v největší rychlosti poslali automobily pro jiné děl
níky. 

Na některých tratích trvailq přerušení ,dopravy skorém 40 
minut. Nejdříve se začalo jezdit na Euclid Ave. a linie ve 
východní části Clevelandu obnoveny za půl hodiny, ale cel
kem uplynuly asi dvě hodiny, nežli se pouliční doprava dostala 
do normálních poměrů. Při zahájení jízdy nastala mezi če
kajícím lidem hrozná tlačenice, na káry podnikány pravidelné 
iútoky, ženy odstrkávány a kde kdo bezohledně snáíylv£e do-
ítati se do káry. Policejní strážníci měli plné ruce práce,^aby 
udrželi aspoň poněkud pořádek. Káry byly naplňovány pří
mo k udušení a lid se pouštěl do motoráků jednotlivých vozů, 
kteří ovšem nemnohou nikterak čin&ú zadpevěd&i a* ne
milé přerušení. v -

Pět pobočných elektráren, kde zastavena byla práce, na
lézají se na Cedar, Harvard, záp. 25. ul. Coutant Ave. a Win-
Jémere. . 

*• Presidentovi Stanleymu bylo včera ráno hlášeno, že děl-
nictvo vyjde na stávku, pakliže společnost nepřivolí ke společ 
né schůzi s úředníky elektrářské unie, jejímž, presidentem 
jest Clarence J. Sickman. Dle výpovědí Stanleye týkala se 
správa jedině dělnictva a Unie a nikoli společnosti samé. 
Sickman pak tvrdí, že veškeré požadavky elektrikářů, před
ložené i mayoru Davisovi, byly společností odmrštěny. Unie 
žádá pro elektrikáře $175.00 měsíčně a pro operátory 75c na 
hodinu, dva operátory na každou šichtu a dvojnásobný plat za 
každou práci přes čas. Dle výpovědí Sickmana obnáší dosa_ 
vadní plat 38 až 40c za hodinu. Jiný požadavok dělnictva 
bylo uznání Unie. 

Spory mezi zaměstnanci a presidentem Stanleyem, jenž 
>|gnoruje podmínky zvýšené mzdy i uznání nejsou dosud vy
rovnány a dle všeho musí Stanley opustiti dosavadní stano
visko a s dělnictvem přec jen snad vyjednávbti. 

Včerejší nesnáz dopravní šla k duhu zejména společno
stem vlastnicím taxjeaby, latere za stávky dělaly výtečné ob-

. chody, v ' " :'l' : * 
První asistent fédeťálnfho' S&lobce Kavanaugh pravil, že 

příčiny včerejší trakční stávky předloženy budou departmen
tu justičnímu, federálnímu arbitračnímu výboru i department 
tli práce, aby konečně urovnány byly veškeré diference. Dle 
f^povědí úředníků tresce se každé svévolné přerušení výroby 
Válečného materiálu pokutou $10.000 a žalářním trestem až 
do 30 let. Vyšší federální úředník pak prohlásil, že obdržel 
import, dle kterého byla včerejší stávka vyvolána německými 
socialisty. -
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HLAVNÍ PŮVODCI VČEREJŠÍHO PŘE 
RUŠENÍ DOPRAVY ZATČENI 

• * Dle dnešních poledních zpráv zatčeno, bylo, z 20 včerej
ších stávkářů Conconu pět mužů, kteří ráno dopraveni byli do 
okresní věznice. Obžalováni budou n$ základě, že způsobili 
^btíže při výrobě střeliva tím, že následkem přerušeni dopra-
''W se "dělmptY0 opozdilo. 

Clevelandské ztráty u Marný. I % 

DI5ANTC 

I2A5MTJSSEN 

MAHALA 

JOHN 
CIKaLASK IE'V/1GZ 

BOLŠEVICI PRO-
HLÁSÍ VÁLKU 

JAPANSKU? 
MASARYK. DĚKUJE PRESI-
DENTOVI ZA POMOC ČEŠ-
KOSLOVENSKÉMU VOJSKU. 

DĚLOSTŘELECKÝ SOUBOJ NA HECE 
VESLE. 

Cholera • Petrohradě.. 

KOSTALEK . 
/ ' 

iapúj. laskav .Plain Dealer. 
Uvedená fotografická skufna týče se včerejšfh© našeho 

seznamu amerických ztrát ve Franetf. Ve skupině nachází se 
též podobenka českého pěšáka JT. Košťálka, 3824 vých. 87. ul., 
jenž ^vř-vážně raněn. Dál^ jest na fotografii F. Busanta, 
1701 ̂ landalay A^eM/ těžete raněný; Jal? Móhala, Slovák z 
Frawcis Áve. vážně raněný; Bruno Korasciewicz z Berea, W. 
Rassmusen z č. 1700 vých. 30. ul. a Jan Cielaskiewicz z Hos-
mer Ave. ranám svým podlehnuvší. 

ČERNOŠI JSOU STRAŠNÍ V BOJI 
; NA BODÁKY. 

Londýn, 6. srpna. — Válečný korrespcUiéwit Chas. H. 
Grasty, kabeluje, že černí vojíni ze Spojených Států ukáza
li se být nejhroznějšími v zápasu na bodáky. Soustátí má 
mezi Remeší a Soissons asi sto tisíc černošských, zvláště pě
ších vojáků. Většina z těch podílela se v bojích u Remeše^ 
za nichž dokázala, že dovede bajonetem nejrychleji zachá
zet. Černošští naši vojáci za bodákových náporů přidržují 
se vlastní taktiky, zacházejíce s bajonetem jako — s břit
vou ! Žádný jiný spojenecký voják nedovede s bodlem tak 
rychle mávat a příšerné rány zasazovat, jako americký čer
noch, který v podobném pobíjení Hunů přetrumfl rekord 
všech spojeneckých válečníků ve Francii. 

DVACET OBĚTÍ VČEREJŠÍHO VE 
DRA V CLEVELANDU. 

34-LETÝ ČESKY NATÉRAČ FRANTIŠEK RYBA, 
STIŽEN BYL OZEHEIf. 

STO SEDM STUPŇO VE STÍNU. 

Včerejšek byl nejparnějším dnem v dějinách Clevelandu. 
loměr v kiosku na Squaru vyk^zovíal včera odpoledne o 

étvrté hodině 107 stupfiů ve stínu a Vládní teploměr v 7 hodin 
večer sto stupňů ve stínu, čímž 99 stupňový record 12. srpna 
r. 1881 byl překonán. 

V Clevelandu podlehlo včerejšímu horku 19 dítek a jed
na dospělá osoba, J. Brown, 5117 Euclid Ave. 

James Cowles přemožen byl vedrem v dílnách Aluminum 
Castings Co. a přítomně v nemocnici sv. Alexise se smrtí zá
pasí. V téže nemocnici léčen je J. Opálek, 461etý, 4218 
Armour Ave., postižený úpalem na nádvoří broadwayských 
drátoven. 

341etý český natěrač p. František Hýba stižen byl úšo-
hem za práce na Broadway a rovněž v St. Alexis nemocnici v 
kritickém stavu se nyní nachází. Celá řada dalších Cleveland 
ských osob bj&a včera slunečním žárem přemožena a podob
né zprávy docházejí ze všech okresů Ohio. 

Hrozné vedro rozšířilo se na celé Spojené Státy • teprv 
dpes večer neb zítra ch^uinější vlna má přinésti jakousf úlevu. 
Slibuje tak vládní potPělrnostní věštec Emery 

Londýn, <»• srpna, i— Přes 
Berlín se oznamuje z Moskvy 
zpráva, že bolševická vláda 
právě uvažuje o prohlášení vál 
ky Japansku a dle, jistých okol 
no3tí se tak může snadno státi, 
ač ruský lid jest zásadně proti 
každé nové válce. 

Tokio, sobota, 3. srpna. (O-
pozděná zpráva). Ministerský 
president hrabě Terauchi v pro 
hlášení stran spojeneckého za-
kročování na Dálném Východě 
pravil opětně, že japanská vlá 
da učiní všechna vojenská opa 
tření jichž bude vyžadovati po 
stavení československé armády 
na Sibiři. Terauchi taktéž pou 
kazuje, že chaotický stav na Si 
bíři trvá stále a že Japansko u 
znává za dobré vojenskou mo
cí zakročiti, aby zabráněno bv 
lo rakoitsko německému ngbez 
pečí na Dálném Východě. < 

Washington, 6. srpna. — R« 
sko bude onou zemí, která dne 
sní válku ukončí. Toto prohlá
šení učinil dr. Hans Vorst, dů
stojník bolševické rudé gardy 
v článku uveřejněném v Berli
ner Tagblatt, který se dostal 
až do zdejších úřadoven. Dr. 
Vorst jest v Německu uznáván 
za nejlepšího znalce poměrů 
na Rusi. Také on nechválí vlá
du sovětů a přímo doznává, že 
v celé zemi panuje velká nená 
vist proti všemu německému. 
Nynější bolševická vláda jest 
oligarchií hrůzy a násilí. 

Profesor T. G. Masaryk, 
předseda československé Ná
rodní Rady a nejvyšší velitel če 
skoslovenského vojska zaslal 
dnes presidentu Wilsonovi do
pis, v němž vyjadřuje hluboké 
uspokojení nad rozhodnutím 
presidentovým stranu pomoci 
Spoj. Států československé ar
mádě na Rusi. 

Vaše jméno, pane presiden
te, o čem sotva víte, jest nádše 
ně provoláváno na ulicích praž 
ských. Národ náš zůstane Vám 
i americkému lidu na věky vdě 
cen. A my skutečné dovedeme 
býti vděčni. 

Amsterdam, 6. srpna. Gene
rál hrabě Kirchbach jenž prá
vě přibyl do Kijeva aby nastou 
pil uprázdněné místo po zabi
tém generálu Eichornovi, býval 
velitelem desátého zák)žního 
armádního sboru, hned na po
čátku války byl několikráte vá 
žně zraněn, takže o něm až do 
dneška nebylo šminky. Jest 
stár 69 let. , 

Hamburský list Fremden-
blat obdrežl z Petrohradu zprá 
vu, že se do poslední soboty u-
dálo více jak 20,000 onemoc
nění cholerou. Z osob napade
ných touto epidemií do udané 
doby zemřelo 1100. Úřady ne
mohou proti hrozivému šíření 
se moru ničeho dělati a jsou nu 
ceny epidemii panechati volný 
průběh. 
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NĚMCI ZA ÚTOKÚ NA ANGLICKOU 
FRONTU V PIKARDII PŘIPRA

VUJÍ DALŠÍ ÚSTUP. 
AMERIČANÉ VYHUBILI PRAPOR NEP&ÁTELSKf 

PĚCHOTY. 

Pafiž, 6. srna. — Na řece Vesle pokra£ov&no je v děl^-
střeleckém souboji. Němci bombardovali včera celý den fran. 
ko-americké posice na severním říčním břehu a některé i na 
břehu jižním. Děla různého kalibru hřměla celý den a roz
umí se samo sebou, že spojenci Němcům důkladně odpovídali. 
Nepřítel vyslal proti Američanům též několik vln otravného 
plynu, účinek podobného útoku nebyl však žádný, poněvadž 
otravná mračna větrem v jinou stranu byla zanášena. Nepří
telem včera používaný tekutý oheň rovněž se neosvědčil. 

Američané pokračují v budování mostů na Vesle a včera 
kterýs nepřátelský battalion pěšáků chtěl práci tu překaziti. 
Se špatnou se však potázal. Družiny našich strojních pušek 
dostaly postupující prapor německé pěchoty do křížového 
ohně a úplně jej vyhubily. . 

Možné, že korunní princ upevní zbývající svotr posici Tíflt 
Vesle, než všecka jeho hlavní vojska za řeku Aisnu se dosta
nou. 

Hunové obořili se včera na britickou frontu v Pikardtt a 
to podél silnice Bray-Corbic v dosahu Amiens, kterážto cesta 
spojuje dva menší výseky. Byl to náhlý, výzvědný útok, za 
něhož nepřítel odňal Angličanům několik hlídkových posic a 
zajal jim 100 mužů. Němcům náhlým tím přepadém šlo pa
trně o rozpoznání síly odporu spojeneckých vojsk v Pikardii, 
než totiž k dalšímu ústupu se odhodlají. Pakli ze Aisnu od 
Soissons ustoupí. Němci musí též krajní posice v Pikardii opu
stit. 

Nálad německého vojska po vyhnání ze sektoru od Mar. 
rty stále je špatná. Hrabě Reventlow píše do berlínského Ta-
geblattu svůj posudek o posledních smutných událostech na 
bojišti a zuří hněvem, že německé vojsko setkalo se s tak 
smutnými porážkami na začátku pátého roku války. Zprá
vy ty prý ochromují německý národ, mysle lidu jsou přeplně
ny resignací, melancholií a zármutkem. Kdyby prý měla být 
skončena válka, tedy bylo by to snadno tím způsobem, kdyby 
se přidalo Německo k líze národů, jak navrhována je Greyem 
a Wilsonem. 

DALŠÍ SEZNAM AMER. ZTRÁT V 
BITVĚ U MARNÝ. 

VČEREJŠÍ REPORTY GENERÁLA PERSHINGA ~ 
OBSAHUJ! 963 JMEN. 

58 MUŽŮ Z OHIO NA LISTINĚ ZTRÁT, SEDM Z CLEVE
LANDU A NĚKOLIK ČESKÝCH VOJlNO MEZI 

RANĚNÝMI. " 
!.' 

feíenerál Pershing zaslal včera válečnému odboru d<f 
Washingtonu celkem sedm seznamů amerických ztrát za bojů 
mezi Soissons a Remeší. Sedm těch záznamů vykazuje 963 
jmen pěších a mariňáků, dílem padlých, raněných neb ne
zvěstných. Připočteme-li ku včerejším ztrátám ztráty ponděl 
ní, bitvy v dosahu Marný vyžádaly si dosud celkem 1,679 obě
tí a na další Per&hingo\fy dotčené reporty třeba se připravo
vat. ! " ' ' ť 

včerejších záznamech nalézají se Jména 817 vojín® 
pozerfiní armády a 146 jmen vojínů námořních, mariňáků. 
Padlích celkem je 112, ranám podlehlo 22, těžce zraněno 441# 
lehce S40 a zbytek připadá pohřešovaným. . . t v . -ú 

! phio má na včerejších listinách 58 syýely příslti&níkí. é 
město|ÍCleveland sedm více méně haněných. Jsou to: 

F. Disanto, 15701 Mandalay Ave.r prostý vojín. 
Jan Mohala, 6306 Francis Ave., prostý pěší vojín. ^ 
M. Usalis, 1393 vých. 47. ul., seržant. ~ " 
Wm. Sweeney, 1356 vých. 91. ul., četař. 
Jan Keller, adresa neudána, prostý vojín. 
J| Lawrence, 3925 vých. 64. ul., nrostý vojín. 
HL William, 1289 vých. 93. ul., pěší vojín. 
Viseznamu ztrát státu Ohio nachází se též jméno slovetf* 

ského frojína J. Kukuly, z Youngstownu, jenž utržil v bitvě ná 
Marně poranění těžké. .' 

Z Cechů na bojišti mezi Soissons a Remeší v akci padlíí 
Jan Němčík z Betlehem, Pa., a Matěj Polenský z Filadelfie.-

Českými raněnými vojíny jsou: _ 
Ant. Číha, Algoma, Wis. Jos. Dvořák, New York. STos. 

Štengr, Kolín, La. Ladislav Janda, Cedar Rapids, la. K. 
Šiška, Keakuk, la. Frant. Žižka, Cleveland (?). E. Woelfel, 
Pittsburg. Jiří Fíl*k, Chicago. V. Novák, ^"aukesha, 
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