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ROČNÍK (VOL.) XII. 

POVSTALCI UVÍTÁNI V ATHÉNÁCH. 
PRINC JIŘÍ SLOŽIL PŘÍSAHU JAKO 

PŘÍŠTÍ KRÁL. 
NOVÉ MINISTERSTVO MÁ BÝTI UTVOŘENO V 

OSMAČTYŘICETI HODINÁCH. 

"ftz když flav trt-ózil, že násilím Jihiocní se osoby' králo-
vy, bylo oznámeno z okna paláce, že král vzdává se trůnu. 

Gen. Papoulas před tím byl poslán, aby Vyjednával s re
volucionáři, avšak shledav všechno domlouvání marným, při
dal se k nim sám. Vláda poslala pak druhého vyslance, nicmé 
ně dav byl tvrdošíjným, prohlásiv: "My jsme rozhodnuti svrh 
nouti s trůnu původce řecké bídy." 

Když Konstantin viděl, že jest všechno marno, vydal pro
volání ku svým poddaným, v němž praví, že s ochotou se o-
bětuje pro zájmy země a národa a dokonce se nabízí, že po
staví se v čelo armády, bude-li to přáním nové vlády. 

Mytylene, 28. září. — Celé Řecko, se svými ostrovy, pla 
ne revolucí, jež započala v pondělí na tomto historickém o-
strově v Egejském moři. Sedmdesát pět tisíc rozhořčených 
vojáků, kteří byli vyhnáni ze Smyrny vojskem Mustafy Ke 
mala, vzalo útokem palác generálního guvernéra a uvěznili 
všechny úředníky, mezi nimi guvernéra a generála Bracu 
Franzo. Pak se zmocnili telegrafních a radiových stanic, tak 
aby se nedověděli v Athénách, že revoluce vypukla. Jejich 
příštím tahem bylo zmocniti se přístavních^důstojníků a pře-
vzíti bitevní lodi Lemnos a Kilkis. 

Po té zabrali všechny lodi v přístavu, mezi nimi atlanti
cké parníky Megali Hellas a Patris. Před tím než vypluli do 
Piraeu, přístavu Athén, na těchto lodích, vojáci pochodovali 
ulicemi za volání ''Pryč s Konstantinem" a ''Sláva Venize 

Athény, 28. záif.«— Plukovníci Plastiras a Gohatas, vůd 
cové revoluce, vešli do Athén dnes v čele svého vojska a byli 
nadšeně uvítáni obyvatelstvem. Revolucionáři obsadili všechna 
strategická místa a vládní úřadovny. 

Prozatímní vláda pozůstávající z dvanácti důstojníků bu
de spravovati Řecko až do založení civilní vlády, bylo řečeno 
v kruzích dobře informovaných. 

Korunní princ Jiří byl zapřísáhnut jako král včera odpo
ledne. U večer město bylo osvětleno na. počest jeho nastoupe
ní na trůn. 

Dokonalý pořádek jest udržován á'-revolucionáři zdají se 
býti pány situace. Převzali správu země a očekává se, že nové 
ministerstvo bude utvořeno v osmačtyřiceti hodinách. Pro
slýchá se, že gen. Nider bude vrchním velitelem armády; 

Vůdcové protirevolučního hnutí ohlásili vzdání se oppo-
sice proti revoluci. Ministerstvo války vydalo následující pro 
hlášení: 

"Na přání lidu Athén, Piraeu a okolí byl® to mým úmy 
slem postaviti se jim v čelo a pustiti se v zápas o zachránění 
trůnu krále Konstantina. Avšak následkem důtklivé žádosti 
krále, jenž jest proti každému krveprolití, vzdávám se veške
rého odporu a vyzývám lid, aby rovněž se řídil přáním milo
vaného krále. v Gen. Frangos. 

Veliká demonstrace pro dřívějšího premiera Venizelose 
udála se ve městě včera večer. Tisíce osob, mezi nimi též 
četní vojáci, pochodovali ulicemi mávajíce portrétem Venize-
losovým. Zástup odebral se pak k francouzskému vyslanectví 
za volání "Ať žije Francie". * 

Vzdání se trůnu králem Konstantinem nadešlo až po 
vyrušujících scénách, kdy palác byl obklopen podrážděným 
nástupem revolucionář^ požadujících jeho sesazen) s trůnu 

loví". 
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STŘELIL BRATRA PŘI KONÁNÍ 
POVINNOSTI. 

Kenowa, W. Va., 28. září. — Harvey Napier, mladý po 
licista, vehnal střelu z revolveru do prsou svého bratra včera 
večer, když poslednější v čele davu, pokusil se zachránili 
třetího bratra, který byl zatčen a veden do vězení. Dnes 
Thomas Napier jest v nemocnici, střelen blíže srdce s malou 
vyhlídkou, že bude zachován na živu. Taylor Napier jest 
ve vězení a bude postaven před soud pro nepořádné chování 
na karnevalu. Harvey Napier nebyl zatčen, ježto vystřeli 
až když udeřen byl do hlavy bratrem svým tágem kuleční 
kovým. 

NAZVALA PRÝ Pi HALLOVOU 
"ĎÁBLEM". 

New Brunswick, N. J., 28. září. — Dle svědectví slečny 
Millie Opie-ové, sousedky Millsovy rodiny, panovalo velké ne 
přátelství mezi pí. Millsovou a pí. Hallovou, vdovou po za 
vražděném kazateli. Po návratu z jednoho výletu, kterého 
súčastnili se Hallovi a pí. Millsová, nazvala prý tato pí. Ha 
lovou "ďáblem" u přítomnosti slečny Opie-ové. Tělesné po 
zůstatky pí. Millsové bujdou vykopány na žádost její dcery 
podrobeny bedlivější prohlídce. V dopise zaslaném guver 
nérovi dcera zavražděné ženy vznáší obvinění, že se činí po 
kusy se strany politikářů o ututláni celé afféry. 
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JEDNOKOLEJNÁ DRÁHA ÚSPĚCHEM. 
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SULTÁN NÁSLEDUJE K-

Systém jednokolejné dráhy, jenž se osvědčuje zrovna tak dobře jako ony cizí, byl 
zaveden American Magnesium Company k udržování spojení mezi jejími doly v jižní Kali
fornii a nejbližší železnicí, 32 míle daleko. S použitím jediné koleje, montované vysoko na 
dřevěném trámoví a s válci na udržování rovnováhy po každé straně, tato jednokolejná 
trať může býti zřízena levně přes jakoukoli krajinu. Při zkoušce malý parostrctf utáhl až 
třicet osob. 

ZAJATECKÝ TABOR V 
ERINU. 

Tentokráte byl zřízen nikoli 
Velkou Britanií, nýbrž, irskou 

Dublin, 27. září. — Irský ka 
binet v poslédním svém zasedá 
ní rozhodl se zařídit velký zaja 
tecký tábor na ostrově Aran, 
kamž mají býti dopravováni 
všichni rebelové v zajetí upad
nuvší neb za jiných příležitostí 
polapení. Irští zajatci jsou do
sud ve čtrnácti vězeních neb v 
zajateckých táborech ve vni
trozemí. Zajatců těch je 6,000 
a každodenně jich přibývá. Vlá 
da musí však v trestnicích těch 
i silné vojenské hlídky udržo
vat, poněvadž vězňové podni
kají časté útěky, neb jsou svý 
mi soudruhy vysvobozováni ji
ným způsobem. 

Na ostrově hlídky mohou bý 
ti menší, jelikož jmenovaný A 
ran ostrov jest daleko od pev
niny, čímž každý pokus útěku 
se znesnadní. Ostrov bude stře
žen dělovicemi i většími váleč
nými parníky Irsku anglickou 
admiralitou zapůjčenými. Zaja 
tecký tábor na Aran ostrově bu 
de pro 8,000 chovanců a jakmi 
le ležení tobude obsazeno, i na 
jiných vzdálenějších irských o 
strovech podobné tábory budou 
zřizovány. Na ostrovy budou 
vyváženi nejen pravidelní za
jatci, nýbrž i Irové, o nichž je 
známo, že nynější vládu růz 
ným jiným způsobem poškozu 
jí. 

ITÁLIE ZÍSKALA KONCESE 
OD RUSKA. 

ftím, 27. září. Sovětská vláda 
konečně schválila úmluvu s ita 
skou vládou, na základě které 
uděluje se Itálii koncese na do
bu 24 roků k využití 250,000 
akrů v kubánské oblasti. 

Ačkoliv koncese se uděluje 
na provozování zemědělství a 
chov dobytka, bylo zvlášť sta
noveno, že Itálii poskytuje se 
výhoda vzhledem k vykořistění 
přírodního bohatství, jako le 
sů, i případně objevených pe
trolejových pramenů, nebo ji
ných ložisek různých mineralií. 

CHYSTANÝ ATENTÁT 
ZMAŘEN. 

Dublin, 28. září. Plán na vy
hození dynamitem budovy pro
zatímní vlády .e^Wvraždění čf« 
nů kabinetu byl zmařen dnes, 
když pod budovou byla obje
vena mina. Dva klerkové byli 
zatčeni na podezření, že byli 
súčastněni na spiknutí. 

Kapitán Considine z armády 
Svobodného Státu, byl zabit, 
když jeho vojenský oddíl napa 
den byl ze zálohy v okresu 
Clare. Vojsko Svobodného Stá
tu zahájilo offensivu v okresu 
Kerry, kde svedena bitva blíže 
Waterfordu. Několik mužů by 
lo zabito na obou stranách. 

STÁVKA V HRNČLRNÁCH. 

Poprvé ve 28 létech bude za< 
stavena práce v závodech v 

East Liverpoolu. 

JAPAN VYKLIDÍ SIBIŘ DO 
ŘÍJNA. 

Tokio, 28. září. Nezdar kon
ference v Cang Cungu nebude 
míti žádného účinku na původ
ní plány Japanu vykliditi Sibiř 
do října, bylo oznámeno vče
ra zahraničním ministrem. Týž 
dodal, že Japan se vzdálí ze se
verní polovice ostrova Sachali-
nu, až příhoda Nikolajevská, 
kde 600 Japanců bylo pobito, 
bude urovnána. Tuto záležitost 
nelze prý vyříditi jenom s uzna 
nou, zodpovědnou ruskou vlá
dou. 

PROCES S HAVÍŘI V LI
STOPADU. 

Marion, 111., 28. září. —Roz 
hodnutí započíti s procesem se 
74 muži obžalovanými pro 
vraždu, spiknutí a výtržnosti 
ve spojení s krveprolitím v 
Herrin, kolem 13. listopadu, 
bylo učiněno dnes po dlouhé 
poradě mezi soudcem Hart-
wellem a právníky pro obžalo 
bu i obhajobu. 

DR. LORENZ SE VRACl. 

New York, 28. září. Dr. A 
dolf Lorenz, proslulý vídeňský 
orthopedický chirurg, přijede 
sem zítra na parníku Reliance 
z Hamburku. Když posledně 
odjížděl z této země v dubnu, 
prohlásil, že se vrátí a učiní A-
meriku svým trvalým domovem. 

East Liverpool, 0.,z8. září. 
— Již 60 procent z 10,000 hrn 
Čířských dělníků v tomto okolí 
bylo odloženo z práce. Jest to 
první stávka v tomto průmy 
slu ve 28 létech. 

V šiku zaměstnavatelů udá-
a se prviní trhlina dnes, když 

Jackson Vitrified China Co. 
Falls CreOk, Pa., podepsala do 
hodnutí s Bratrstvem hrnčířů, 
jímž se zvyšuje mzda o 7 pro
cent od 1. října. Následkem 
toho v tomto závodě nebude 
žádného přerušení činnosti. 
Závod ve Falls Cretík, jenž za 
městnává asi 100 osob, není 
členem továrnického sdruženi. 

Hrnčírny platí více mzdy v 
okolí Liverpoolu, nežli všechny 
ostatní průmysly dohromady. 
Stávka tudíž bude pociťována 
všeobecně. Zastavení práce 
přišlo v době, kdy všechny zá
vody byly zahrnuty objednáv
kami pro zimní obchod, jenž 
sliboval býti tím nejlepším od 
r. 1920. 

Stávka je«t vyhlášena Nároc 
ním bratrstvelm hrnčířských 
dělníků a týká se 70,000 členů 
unie v závodech roztroušených 
mezi Trenton, N. J. a Califor
nia Mimo to 10,000 jiných za 
městnanců ztratí práci, pomoc
níků hrnčířů a kancelářského 
personálu. 

Unie požadovala zvýšení 
mzdy o 7 procent. 

STÁVKOKAZOVÉ HROZÍ 
STÁVKOU. 

Buffalo, 28. září. Stávkoka 
zové zaměstnávaní zdejší spo
lečností pouliční dráhy hrozí 
stávkou, po oznámení, že jejich 
plat bude snížen se $7.50 den
ně na 55 centů za hodinu a že 
nadále nebudou jim poskytová 
na bezplatná jídla a nocleh. 
Stávkokazové byli seim impor
továni z New Yorku, Filadelfie, 
Baltimore a jiných východních 
měst, když zřízenci na poulič 
ní dráze vyjji m stávku 1. čer 
vence. 
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MOHAMED VI VZDAl^^^ TR1NER 
U VI. ViUAL HUDEBNÍ OBCHOD 

PROSPĚCH BRy 3287 FULTON RD. 
—i diký výběr hudebních ná-

KEMALOVCI NYNl MAJI C'ojů, rekordů, válečků a vše-
UTRÁLNl PÁSMO NA ASIJ0' co do oboru toho spad4f 

DANELL KROMĚ OBL'uítní. 7prodej «korda a 

válečků za levné ceny. 

Paříž, 28. září. — Mohamed ***** 
růnu ve prospěch svého br3tran'|^«,P_ ^«IKTT\T^V A 6 
Sffendiho, dle zprávy zaslané HlvAjfclr 5lINL)Jt»LAIx 

Cařihradu. Zpráva tato nebylí plumbař&ký kontraktor 
tvrzena. Princ Abdul Medžid, je 7101 UNION AVE. 

ým, narodil se v 1868. Vědělo Vykonává všechny práce do 
měl v úmyslu vzdáti se trůnu, tak-, oboru toho spadající, 
cionalistů. Ve skutečnosti neměl ; Zavádí vyhřívání vodou a 
spojenci převzali ve svoji správa 1 parou. 

Smyrna, 28. září. — Deset ř< Rozpočty na požádání, 
zdejšího přístavu dnes večer pod ošaťte se na mně s důvěrou, 
odvezly 20,000 utečenců a obětí p Union 1159 W, 
pod velením admirála Bristola, s Broadway 204$ ^ 
jichž jest kolem 40,000. n" -

Admirál Bristol doufá zlskat^tA*-*• 
vezení utečenců, jež byla určena t • 

Cařihrad, 28. září. — TurečjO ^ Opj 
neutrální pásmo na asijské straně # |3 Ci O 1 I 1 
nacké oblasti, kde jsou Britové op 
mýšlí použiti řeckých zajatců, v no RAUS bylo vyslovová-
strukční práci ve spustošených čtvínažili vždy co nejlépe po-

Londýn, 28. září. — Přes Paieth, týkajících se posled-
národní shromáždění v tajném zs 
miti Kemala pašu, že nemůže svo 
nepřátelství neb podílení se na mí m*8tnostech. 
bude vráceno Turecku všechno dři' 

Nejposlednější depeše jsou v ti 
sud k žádné srážce mezi tureckým 
blasti Čanaku a to zdá se býti tou 
kou» hnojivé situaee.—> 

Přátelské vzkazy byly vyměněň>« 
iem, velitelem britického vojska v Cařihr 

malem, avšak Kemalovci nejeví žádné nákKc?38388B3&íCBGB$5 
z neutrálního území. Naopak další vojenské oddíly vešly na*V 

ně dnes, na úseku Canaku a Ismidu a Turci prohlašují, že ne
dovolí Britům budovati zákopy a zřizovati opevnění v jistých 
částech neutrálního pásma. 

Washinton, 28. září. — Zprávy o "allianci" mezi Bul-
íarskem a Tureckem byly vyvráceny v úředním prohlášení 
vydaném zdejším bulharským vyslanectvím. 

Sekretář námořnictva Denby oznámil dnes, že dvanáct 
torpedoborců, jimž nařízeno vyplouti z Norfolku do Ca'-ihr*1-
du, jsou: Hatfield, Gilmer, Fox, Kane, Hopkins, Bainbridge, 
MacFarland, Overton, Sturtevant, King, Barry a Ooťť. Den 
jejich odjezdu nebyl oznámen. 

iadway 
— Mírné ceny. 
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VÝBUCH V ITALSKÉ PEVNOSTI. 
CELÉ MĚSTO ZNIČENO A POČET MRTVÝCH SE 

ODHADUJE NA 144. 

Spessía, Itálie, 28. září. — Dle dosavadního vyšetřování, 
počet mrtvých při výbuchu v blízké pevnosti Falconara se od
haduje na 144. Několik set osob bylo vážně poraněno. Vý
buch, přivoděný bleskem, zničil pevnost a obrátil v ssutiny 
město San Terenzo. Ranění jsou odváženi do nemocnice ve 
Spezii. 

Nepochybně celá vojenská posádka zahynula. Všechno 
na vzdálenost do obvodu deseti mil bylo zle poškozeno. Z 
trosek bylo již vytaženo sedmdesát těl. 

Patnáct set tun třaskavin bylo uloženo v hlubokých tune
lech pevnosti. Celé témě vrchu, na němž stála, bylo sraženo 
strašnou silou výbuchu. 

San Terenzo leží na břehu zálivu Janovského a na drub# 
straně zátoky jest Spezia. Pitelli jest ostrovní město asi dvě 
míle od San Tacenzo. I tam veliká škoda byl# způsobena. 
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ŠKUNER TEDDY BEAR V NOME. 
Nome, Alaska, 28. září. — Skůner Teddy Bear, jení 

setkal se s nezdarem ve svém poslání přivézti zpět z Wran-
gelova ostrova družinu vyslanou t^m Vilhiamurem Stefanso-
nem, aby na ostrově vztyčih kanadskou vlajku, vrátil se sem 
s historkami o neobyčeinvch poměrech v oolárních konči
nách. Kan. Bernard sdělil, če bl'že C?ne V^nkarem setkali 
se se «kůnerem Amv. nluiícím k iihu. Kapitán téhož jim o-
známil. že Ochotské moře. Modré moře a Bílá Vlns jsou 
7°mr7l̂  n* nstppot míl od North Cor»e. Přes hro7né v"-
chi"" n r»lnvnurího V"T»itán PAvnq^d nokr^čoval 
v r»1ovhč. Br>7v rtotom obdržel znrávv. že skfinerv Polor Be**r 
•» FPHO 1Vt1V P+rn«iVotír»V DVOPPF r>ět P*'! N™*h 
Cane. ale že mužstvo jeii^h hvlo *achráně"o. K^nitán Ber
nard nak nařídil, aby se Teddv Bear vrátil do Nome, ježto 
pokládal to za naprosto nemožné proaikaouti na WrA&§«lfiv 
ostrov. 


