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ČTYŘI MEXIČTÍ BANDITI ZABITI 
VOJSKEM. 

* 

BOJ V POHRANIČNÍM SRUBU. 

CARRÁNZA 2ÁDÁ ODVOLÁNI AMERICKÝCH OD-
DLLO Z MEXICKÉHO ÚZEMÍ. 

Maria, Tex., 21. srpna. — Čtyři mexičtí bandité byli vče
ra na mexickém území zabiti americkým vojskem, jak ozna
muje právě sem aeroplánem přibylý kap. Leonard Matlack. 
Lupiči uchýlili se do srubu postaveného Mexičany v horském 
průsmyku a zoufale se bránili. Z obležených se podařilo 
dvoum uprchnouti. Mexičané první zahájili palbu, když ae 
Američané hotovili k prohlídce srubu. Střelba byla opako
vána a na srub útočeno jízdou. Tři ze zabitých stotožněni by
li jako známí lupiči, kteří po léta ohrožovali okolí pohranič
ní v záhybu řeky Rio Grande, zvaném Big Bend, mezi nimi 
nebyl jistý Jesus Rentena, vůdce ničemů, kteří zajali oba a-
merické poručíky letouny Petersona a Davise. 

Pronásledování obou uprchlíků se dosud děje, ale s ma
lou víhlídkou na jejich polapení, jelikož skalnatý terén po
skytuje mnoho výhodných úkrytů. 

Kapitán Matlack potkal oddíl 200 mužů Carranzova voj* 
ska a velitel se jej tázal, kamže Američané jdou, obdržev od* 
poveď, že jdou po stopě lupičů, odvětil: "Jděte ku předu.'* 

Z vojenských ohledů tají se umístění a rozložení ameri
ckých, ale jest známo, že vnikly do Mexika tak hluboko, že 
na jejich vydržování musí býti posílány peníze. 

Washington, 21. srpna. — Mexický vyslanec fHro Spoj^ené 
Státy, Bonnillas, dostavil se dnes do státního departementu a 
podal formální protest Carranzovy vlády, jež žádá, aby p|pe-
rické vojsko bylo z mexického území odvoláno. 

* Znění není známo, jen tolik, že naň dosud Washingtonctii 
odpověděno nebylo a postup ameriřké výpravy děje se dále, 
l&y pohraniční území zbaveno bylo všech zločineckých živlů. 

'** t V Mexico City panuje snaha vyvotati protiamerické d*»* 
monstrace, ale nedochází k nim — podobný, v neděli uspořá
daný projev, skončil fiaskem. 

Zprávy ze severního Mexika došlé, vypravují poznovu o 
lupičských kouscích mexických lupičů, spáchaných olejář-
ským společnostem v okolí Tampica a jisté společnosti pěsti
telů kávy ve státě Vera Cruz uloupeno bylo $12,000. 

ZÁSTUPCI PROTESTUJÍCÍCH NÁRO
DŮ PROMLUV! PŘED SENÁTNÍM 

VÝBOREM. 
Washington, 21. srpna. — V senátním výboru pro cizo

zemské záležitosti jednáno bude o protestu Egypta, který za-
stupovati bude J. W. Folk. Jmenovaná země žehrá hlavně 
proto, že nebyla na mírové konferenci zastoupena. Za otáz
ku Irska promluví F. P. Walsch a R. J. Caldwell vvpovídati 
má v zastoupení Litvínů, Lotyšů, Ukrajinců a Estonců. Podob 
ně přijde na přetřes i otázka Řécka. 

Demokratičtí členové jsou proti vyslechnutí přání těch
to národů, poněvadž jednání podobné oddaluje jednání o 
schválení mírových úmluv a konečně ani v senátním výboru 
nemůže býti řešeno, jelikož by se mohlo státi zvykem, že by 
každý národ vnášel svoje svízele na americký senát. Součas
ně se vytýká ^publikánům, že podobnou snahou hodlají jon 
oslabiti postavení presidenta Wilsona. 

KONEC BOLŠEVICKÉHO DIKTATO-
RA NA SLOVENSKU, JANOUŠKA 

"Český denník" se dovídá z Komárna zprávy opravdu 
sensační. Z Pešti přibylý jistý obchpdník vypravuje, že t. zv. 
"president československé vlády rad" a bývalý severočeský 
^redaktor" Antonín Janoušek; byl na rozkaz bolševické vlá
dy zatčen. S ním zažilo tentýž osud i několik jeho "mini
strů". Příčinou tak rychlého a nenadálého rozporu, který 
vedl až ka ztrátě svobody, byly prý trvalé neúspěchy, jichž 
se pan president Janoušek se svou vládou na Slovensku do
žíval a které stály uherskou bolševickou vládu nesmírné hro 
mady peněz. Janoušek, který si osobně za dobu svého úřado 
vání vydělal pěknou sumičku, chtěl s ní uprchnout; bolševické 
úřady se však o tom dozvěděly, a zatkli jej i se všemi spolčen-
ci. O dalším jeho osudu panují dvě verse: podle jedné prý se 
Janoušek ve vězení z obavy před následky, Sám zastřelil, po
dle i iné verse byl prý zastřelen strážníkem, který jej pokládal' 
omylem za protibolševického agitátora a spiklence. Zpráva 
o jeho domnělé smrti však úředně není ještě potvrzeija. 

-o-

KONEC VLÁDY ARCIVÉVODY 
JOSEFA. 

(DOPOLEDNÍ BULLETIN:) 
Paříž, 22. srpna. — Arcivévoda Josef resignoval jako 

vůdce vlády uherské * opustil Budapešť. Hlásí lak z Vidné 
došlý radiogram. 

MAXIM GORKÝ ZAVRAŽDĚN 
BOLŠEVIKY, i 

NESTÉSTL ZA MANÉVRŮ 
LLTCO VE WOODLAND 

HILLS PARKU. 
LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ V OPUŠTĚ
NÉ BUDOVĚ STÁTNÍHO PRŮPLAVU. 

Aeroplan sřít'1 se s výše 1,800: 
stop, jeden aviatik byl usmr-j 

cen, jiný prý těžce zraněn, i 

Londýn, 21. srpna. — Jak oznamuje beríjnský "Vor-
aerts". Maxim Gorký byl chycen a usmrcen boH4yi('kým voj
skem na rozkaz "Jake Peterse, jenž v roce 1911 byl vůdcem 
Houndsditchova gangu zlodějů. f > 

Zatčení .Maxima Gorkého bylo již několikrát# dříve ozná 
meno. Týž na počátku sympatisoval s bolševiky a pravilo se 
o něm, že jmenován byl řiditelem bolševické propagandy. 
Později však rozešel se s bolševickými vůdci a vejsvém časo
pisu "Nový život" vyslovil se o Leninovi a Tro-ckém, že jsou 
prosáknuti jedem moci. t 

Gorký narodil se rokli 1868 a prodělal velmi svízelné mlá i  
dl. Byl malířem ikon, prodavačem piva, zahradníkem, stráž-J 
níkem, pekařským pomocníkem a procestoval pěšty větší části 
Ruska. Jakožto spisovatel dobyl* si záhy světového jména aj 
svévho času navštívil tak^ Spojené Státy. Jakožto rj^ojacionář j 
byl po jistou dobu let vypovězen z Ruska. (Jotfie spisy jeho! 
přeloženy byly do různých jazyků, rovněž I do čáetiny. j 

DEMONSTRACE PROTI ERZBERG-
ROVI. 

PŘIMLOUVAL SE ZA SVRHOVÁNl OHNE i 
S"LÉTADEL. 

Berlín, 21. srpna. — Za hesla "Pryč s Erzbergrem", po
řádali národní liberálové hlučnou demonstrační protestní schfi 
zi. za které řečníci vinili ministra financí z různých přechma-
tů. Každý jeho čin podroben byl nejostřejší kritice. 

"Zrádce", "bídák", "kamuflážovaný úplatuík" a jiné ©o 
dobné, málo chvalné tituly bylv p. ministrovi udělovány. Ně
kteří z řečníků dokonce navrhovali, aby Erzberger pověšen 
byl na nejbližší svítilnu. 

Na schůzi přijata byla resoluee, požadující jeho odvo
lání. 

Zen eva, Švýcarsko, 21. srpna. — Erzbergrova kampaň 
proti pruské militaristické straně přiměla konservativní tisk k 
uveřejnění zprávy, dle které dříve Erzberger nikterak nebvl 
'apoštolem míru', jakým se dnes dělá — naopak — Erzberger 
to byl, jenž protěžoval vynálezce tekutého ohně Fiedlera a 
přiměl generála Falkenhayna, aby v německé armádě užil té
to surové a nedovolené zbraně. Noviny uveřejňují list Erz-
bergrův Falkenhaynovi: 

Berlín, 17. září 1914. 
"Vaše excellence dovolí, abych současně předložil pojed

nání, týkající se vrhačů tekutého ohně, vynalezených panem 
Fiedlerem. Případ jest již Vaši excellenci znám, ale považuj-' 
další návrhy na užití nového vynálezu s balonů, za skutečnř 
velice šťastné." 

"Všechna uvažování o méslnápodním právu a lidskosti, 
která byla «ned na místě v dobách míru a předmětem rozhovo 
rů v salonech berlínských, musí nyní, dle mého soudu absolut
ně býti zanechána. Musíme dosíci vítězství též nad Anglií a 
věřím, že právě tento vynález může přesně ..uokutočniti vytče
ný cíl." 

Němci sice nikdy neužili vrhačů ohně se vzducholodí, ale 
jedině z toho důvodu, že jest to holou nemožností — jinak ale 
jest tato horlivost dnešního "mírotvorce" Erzbergra velice 
pozoruhodná. 

Poštovní aviatikové mané-' 
vrovaíi včera nad Woodland 
Hill", parkem eeié odpoledne aj 
večer podnikl let na zkoušku 
též pošt. aviatik poručík J. 
Skoening, právě z Chicaga se 
navrátivší. Skoening chtěl vy
zkoušet nový Curtisův aero
plan a ku ivému vzletu přibral 
jako pasažéra F. Pric^ z Can
ton. Zmníěný vojenský poru
čík u aviatiky byl zvyklý ří
dit těžký dvojplošník druhu 
De Hevilanda a Curtisovým ae 
roplanům valně nerozuměl, 
kterážto neznalost skončila ne 
hodou. Když totiž dotčený ae-
roplán dosáhl výši 1,800 stop, 
Skoening ztratil kontrolu jeho1  

řídítka a dvojplošník pozvol
na řítil se k zemi. Lidé v par
ku se bavící, my iliil původně, 
že Skoening svým klesáním k! 
zemi ukazuje nějaký nový| 
"triek". Když al? dotčené lé-j 
tadlo hřmotaě na nezastavený | 
p o z e m e k  n a  v ý c h .  1 2 3 .  u l .  d o - j  
padlo, lid vytušil neštěstí a! 
Kde kdo k 123. ulici spěl. Aeroj 
pian sřítil se na prázdný lot a; 
rozbil se téměř úplné. Oba let | 
c i  p o  l á n i  d o  n e m o c n i c e  s v .  A - j  
lexíse, kde Price poranění své-j 
mu podlehl a kde poručík Skoel 
ning posud je léčen. Nehoda! 
přihodila se o 7 hodině večJ 
a Price skonal v broadwayskéj 
nemocnici v osm hodin. Má že
nu a děti v Canton a sem při
jel k závodům aviatiků před-
včírem. 

jWSŠ! ÍWŠSI fwšš) 
SVAZ OBCHODNÍKŮ MÁ

SLEM V OBŽALOBĚ. 

Dvacct podílníků z tržnice na 
Sheriff ul. bude procesováno. 

BÝVALÝ HOSTINSKÝ A TRI JEHO PŘÁTELÉ VLÁ
KÁN! BANDITY DO STARÉHO SKLEPA V INDE-

PENDENCE A OBRÁNI O $8,000. 

Bývalý hostinský Frank Mo cova lihovtay byly ukryty. Pří 
skowitz z Akron přijel včsrajstěnek byl uzamčen dveřmi a 
se svým přítelem Jos. Furto-jcelé sklepení dýchalo plhní a 
šem do Clevelandu, aby nakou, vlhkem. 
pil zde — možno-li nějaké zá-j Když Moskowítzova společ-
soby whisky a podobných ná-;nct pivem konečně se občer-
pojů. Přijel na podnět svého] stvila, průvodčí zavedl své ho 
obchodního přítele Arnoštajsty do přísténku, kd<? je "uvf 
Muellera z Lakewood, obcho-Jtalo" pět mužů revolvery •» 
dujícího zvláště s kavárníky a zbrojených. Než se Moskowít-
bývalými salonníky v dolenním i zovi lidé nadáii. lupiči obraH 
mě>tš. Akronští sešli se s Mue-'je o skvosty a všechny peníze, 
llerem v hotelu Huron, kde při a po vykonané loupeži uzamkli 
pojil se k nim Clevelanďan La j? v přísténku a ujeli autem, 
dislav Polya, rovněž kdys v ho Přepadení mají celkové ztráty 
stinské živnosti působící. a i 8000 dollarů. Bandité vza

li jim všecky peníze, démanto
vé jehlice, hodinky a skvo
sty. 

Oloupení zůstali ve sklepení 
asi hodinu, načež podařilo se 
jim dvéře konečně vy páčit a 

. , , . . , , cieveiandské policii ' o svých ma znacne za:,oby kontraban- , » , , f . „ , „ . . . i zk»>* r - ti-'^onovat. Dete 

Mezi tím co Akronští s obě
ma vyjmenovanými živnostní
ky zdejšími ohledně nákupu li 
hovi v Huro nhotelu rozmlou
vali, přikročil k nim nějaký 
mladý muž a ujišťoval je, že 

tu. pašované whisky a ve sku-1. 
tečnosti jeho sklad skrytých 
lihovin žeť největším prý v O-
hio. Mladý ten muž byl ocho-
t.n ze svých zásob nějakou 
kořalku odprodat a na konec 
ujednáno akladiště ty navští-
viti a nějakou lu <vhískti od-
koupiti. A poněvadž cizinec 

.A Ušowit.. 
vá ;e případem úkladného to
ho přepadu a dnes ráno zatčen 
byl 271etý Ital Carlo Calabroat 
se, 2526 vých. $0. ulice, o 
němž se myslí, Št na přepadl 
oe r>v tě*, podílej. Všichni !?y 
pičf. náčelníka vy.'nwye, byli 

„ .  ^  . . .  .  ,  ,  x  b e z v o u s i ,  p ^ u z e  v u c c e  t y c h z  
mel JVŮJ automobil pred hote- . • , - , 
. . , , . T, j mel hustý černý knír pod no-lem, jelo se hned. Jelo s? z do- r, ,. , TL i - - , 1  sem. Zatčeny Ital zapira, de-

Speciílní porota dala včera 
v obžalobu celý :>vaz obchodní 
ků máslem, vejci a sýrem z trž 
nice na Sheriff ul. Svaz pozů
stává z dvaceti členů a jeho 
předsedou je G. Davis, 5G9 
Broadway. Organisace ta kon
troluje trh másla a podobných 
produktů v městě asi 75 pro
centy a žalobce ji viní, že pře 
dražováním zboží konzumenty 
poškozuje a diktováním cen 
Valentinův protitrustový zá
kon přestupuje. Členové dotče 
ného svazu scházejí se prý 
každodenně a tržní své cenv 
diktují dle vlastní libosti. Vši-

hni mají své krámy v Sheriff 
Str:et tržnici.. 

AVSSl VTvT \VŠ£ 
DRUHÁ "LOĎ LÁSKY." 

POHŘEŠOVÁNÍ DVOU JINÝCH 
AVIATIKŮ. 

San Diego, Cal., 21 srpna. — Plukovník Hanlon velite1  

armádních aviatiků v Rockwellfieldu, North Island, pohře
šuje dva jiné poručíky aviatiky, Ws&eřhouse a Connellyho. 
ze San Diega. 

Zpráva z El Centra, Cal., hlásí, že po obou ztracených let
cích pátráno jest armádními letadly. Oba spatřeni byli po
sledně ve středu dpoledne v Jacumba Springs. 

České listy z* dne 19. čer
vence píší: Zatím co náklad 
prvé "Lodi lásky", daru to a-
-nerických Cecho dováků, byl 
rozeslán z celnice holešovické
ho přístavu, připlula do Ter
stu již druhá loď. Velké množ 
ství zásilek zůstalo totiž v New 
Yorku, poněvadž došly tam až 
po odjezdu lodi. Vypravena te-
Jy druhá loď, která jest již v 
Terstu. Ani ta však nepobrala 
ještě všechno, takže je na mo
ři třetí loď amerických dárků 
Dostanou zde tedy :vé zásilky 
• oni. kteří mají již dopisy z 
Ameriky, ale jichž dárky ne-
lošly s první lodí. Krajané a-
neričtí zaslouží si za svou obě 
"avost jistě alespoň plného 
znání. 

ltnního města k Broadway a 
na silnici podél kanálu do In
dependence, čtrnáct mil za 
městskou hranicí, kde auto ci
zincovo před nějakou starou 
budovou stanulo. Bylo tak u 
čtrnáctimílového stavidla u 
průplavu a blíže řeky Cuyaho
ga, v mí-.těch, kde dosud stojí 
domek, obývaný kdys hlída
čem průplavních stavidel, dum 
dávno opuštěný a spustlý, čer
nající se v houštině mezi kaná 
lem a řekou ,asi před šedesáti 
lety státem postavený. 

Poblí že starožitné té budovy 
auto tedy zastavilo, načež celá 
společnost následovala cizince 
k vyjmenované budově. 

Cizinec uvedl své hosty ku 
sklepu, kde prý je ukryto pa
šované whisky za mnoho tisíc 

tektivové j ou však přesvědče 
ni, že o přepadu ví a že snad 
celý ten úklad vymyslil. Zatče 
ný bude k soudu předveden 
dnes a v pátrání po ostatních 
lupičích se pokračuje. 

Není pochyby, že dotčené 
přepadení bylo předem promy
šlené a bandité o příjezdu a-
kronských do Clevelandu že 
byli kýmsi včas uvědomění, na 
éež úklad byl jimi na tražen. 

Hostinský Moskowitz přišel 
za včerejšího dobrodružství ve 
starém sklepení u kanálu v In 
dependence o $3500 a hodin
ky, Furtoš okraden o $4,10©, 
hodinky, jehlici a jiné drobné 
skvosty, Mueller přišel o $240 
a Polya o 65 centů. 

Když oloupení ze sklspp re 
posléze vylámali, zašli do Wil-

dollarů. Nic zlého netušící Mo-jsonova mlýna, míli vzdáleného 
akowitzova společnost následoj odkudž svůj malér úřadům tr
vala cizince do hlubokého, 
vlhkého sklepení, kde průvod
čí každého z nich lahví tempe 
renčního piva počastoval. 

V pozadí sklepa byl přísté-
nek, v němž podle udání cizin 

lefonovali, 
Policie se dnes přesvědčila, 

Ž3 bandité po tpřepadu ujeli 
především do městečka Inde
pendence, načež vrátili se do 
Clevelandu. 

HOOVER PROTI VLADE ARCIVÉ
VODY JOSEFA, 

u-

SPOJENÉ STÁTY MAJI SE POSTAV1TI PROTI MOŽ
NÉMU OBNOVENÍ PANSTVÍ HABSBURG0. 

Paříž,< 21. srpna. — Herbert Hoover, náčelník meziná
rodní pomocné organisace, za svého návratu z cesty střední 
Evropou, se vůči americkému dopisovateli vyslovil, že jest po
vinností spojenců odstraniti arcivévodu Josefa z uherské vlá
dy a Maďarům poskytnouti možnost, aby si zvolili vládu po
pulárnější. 

Hoover se v pondělí navrátil z Vídně a dnes vypovídal 
před spojeneckou nejvyšší radou. 

"Spojené Státy mohou zabrániti obnovení panství Habs
burků", pravil, "prostým jen neuznáním a přerušením styků s 
podobným režimem. Nesnese se to s trpělivostí plnokrevného 
Američana, aby vlastní jeho vláda trpěla obnovení habsbur
ského panství, jelikož Spojené Státy vehnány byly do války 
jedině aby odstraněny byly takové principy, za které bojovali 
Habsburkové a Hohenzollernové." 


