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REVOLUCE V MEXIKU SE 
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FEDERÁLNÍ GENERÁL SANCHEZ PFIL-
STOUPIL KJOVSTALCOM. 

PfiES TO VŠAK VLÁDA MÁ NADĚJI NA 
BRZKÉ POTLAČENI VZPOURY. 

Nuevo, Laredo, Mexiko, 7 
prosince. -— Gen. Gomez, ve
líte! zdejší posádky, vydal 
dnes následující prohlášení o 
povstaleckém hnutí, vzniknuv
ším ve státě Vera Cruz: 

"Hnutí ve Vera Cruz, jako 
všechny takové věci, postrádá 
jící spravedlnosti a příčiny, 
bude hotovo během tohoto mě
síce, ježto jest to jenom fra
ška na zakrytí přečinů, jichž 
se dopustili proti revoluci a 
proti republice. My očekáva
li jsme afféru ve Vera Cruz 
po nějakou dobu, ježto pova
žovali jsme ex-generála San-
cheze za muže beze cti, soudi
ly dle jeho minulosti. 

"Sanchez přidal «• ku 
vzpouře pod vlajkou De La 
Huerty'a s ním přešel jistý 
počet. vojska, opustivší gen. 
jPrederico Berlango. 
^ . "Loyáilní žiiviy jsou ámahem 
za Obregoneim a hotovy hájiti 
věc republiky." 

Město Mexiko, 7. prosince. 
Itampaft vlády na zkrušení 
vzpoury gen. Guadalupe San-
cheza, vojenského velitele stá
tu Vera Cruz, pokračuje hlad
ce, oznámil dnes sekretář vál
ky, generál Serrano. Spolu s 
vojskem čtyři výzvědné a čty
ři bombovací aeroplany jsou 
vysílány na místo nepokojů. 

Sekretář války doznal, že 
nepochybně jest to pravda, že 
kapitán Hiram Moledo, veli
tel několika dělových lodí v 
Mexickém zálivu a pluk. Cal-
canco, velitel sboru námořní 

IF 
i-

VÁNOČNÍ NADÍLKA NÁR. 
MftBITOVA. 

Chicago, 6. prosince. — Ve 
tvé včerejší schůzi Sbor Če
ského Národního Hřbitova od
hlasoval následující vánoční 
dary: Sdružení Ces. Svob. 
škol v Chicagu, $3,000; Útul
ně a sirotčinci v Chicagu, 
$1,000; hudebnímu fondu cho 
vanců sirotčince, $500; na Ju
bilejní Husův Dům v Chicagu, 
$500; Svazu Svobodomyslných 
v Americe, $300; Matici Vyš
šího Vzdělání, $50; Zdrůbko-
vě škole v Irving Parku, $100, 
škole T. G. Masaryk v Ciceru, 
$.100; Čes. Dobročinné Sooleč 
nosti v Chicagu, $100; Patro 
nátu čes. Angl. Svob. školy na 
18. úl. v Chicagu, $2.000. Cel
kem $7,650. 

2ÁDAJÍ GUVERNERA O 
RES IGNÁCI. 

Indianapolis, 7. prosince.— 
Clyde Walb, předseda státní
ho republikánského výbojů, 
vyzval guvernéra McCray-e, 
na něhož vzneseny trestní ža
loby, aby se vzdal úřadu. Ne-
učiní-li tak Walb svolá schůzi 
výboru, aby bud* schválil neb 
zavrhl jeho jednání. Kdyby 
guvernér setrval ve svém' vzdo 
ru, pomýšlí se na svolání sně
mu do zvláštního zasiedánf. 
Výzva byla by vydána senáto 
rem James J. Nejdlem, vůd 
cem většiny v senátě a Ray 
mondem C. Morganem, před
sedou sněmovny. 

pěchoty ve5 Vera Cruz, připo
jili se k gen. Saňchezovi a A-
dolfo De La Huertovi, ačkoli 
nechtěl potvrditi tyto zprávy 
úředně. Ve státě Jalisco gen. 
Eestrada, náčelník vojenských 
operací, vzbouřil se proti ú-
střední vládě. Sekretář války 
pravil však, že zprávám o 
vzpourách ve státech Michoa-
can, Chihuahua, Caxaca a 
San Luis Potosi nedostává se 
úředního potvrzení. 

Vera Cruz, 7. prosince. — 
Gen. Gaudalupe Sanchez, vůd
ce povstání proti vl^dě presi
dents Obregoha, vydal dnes 
provolání, v němž praví, že 
"22,000 mužů, 230 strojních 
pušek, čtyři batterie děl a vše
chny válečné lodi v Mexickém 
zálivu a veřejné mínění pod
porují hnutí proti presidentu 
Obregonovi a gen. Callesovi." 

<jřen. Sanchez činí pak ap-
pel na lid, aby se přidal k re
volučnímu hnutí a tím se pře
dešlo krveprolití. Dělová loď 
Bravo vyplula dnes do Tux-
pamu s vojskem pod velením 
povstaleckých vůdců. r* 

Washingtc, ^ 7. prosince; ^ 
Vláda' 7'iej-i postavila se roz-
Tiodně proti De La HúertoVě 
revoluci, která nyní vypukla 
v Mexiku a ohrožuje na novo 
vztahy mezi Spojenými Státy a 
jich jižním sousedem. Nebu
de ničeho podniknuto přímo, 
avšak vláda jasně dala na 
srozuměnou, že jest proti re
voluci v devíti mexických stá
tech, jež hrozí svrhnouti vlá
du Obregonovu. ; < . < 

PŘEDSEDA STATNÍ FEDE
RACE ZEMŘEL* 

Columbus, O., 7. pfosince. 
— John B. Moore, předseda 
Ohioské federace práce a le
gislativní , jednatel Sdružení 
uhlokopů, zemřel ve svém 
domově zde po dlouhé nemo
ci. Jako předseda nastoupil 
po něm John G. Owens z 
Clevelandu, první místopřed
seda státní federace. 

POKUS S GUMOVOU 
- DLAŽBOU. 

Akron, O., 7. prosince. «•-
Na žádost Goodyear Tire 
Rubber Co., město položí ma
lý pruh gumové, dlažby blíže 
Goodyear továrny na vých. 
Market ulici. Panuje mínění, 
že to bude první dlažba toho 
druhu položená v Americe. 

Osvědčí-li se, společnost za
čne s výrobou gumových cihel, 
jež by nahradily asfaltové a 
dřevěné bloky. Hlavní před 
ností gumové dlažby by bylo, 
že vozba ne ni nepůsobila by 
hluku. 

5EST HAVÍRO ZAHYNULO. 

Hazard, Ky., 7. prosince. 
šest havířů bylo zabito a 
sedm jiných poraněno v dole 
Blackhawk, dvanáct mil odtud 
následkem výbuchu plynu a 
uhelného prachu. Panuje mí
nění, že výbuch byl přivoděn 
výstřelem patrony při trhání 
uhelné stěny, % . 

NA 2I MÍSÍC DO NĚMECKÉHO ŽULME. 
POSLÁN BYL PORUČÍK GRIFFIS PRO PO

KUS O UNOS SBfiHA BERGDOLLA. 
Mosbach, Badensko, 7. pro

since. — Corliss Hoover Grif-
fis z Hamilton, O., poručíkův 
americké armádě za světové 
války, Sdsouzen byl dnes na 
21 měsíc do vězení pro pokus 
o únos Grovera Clevelanda 
Bergdolla, amerického vyhy-
bače před povinným odvodem. 

Carl Sperber z Paříže byl 
odsouzen na osmnáct měsíců; 
Faust Gagarin, ruský šlechtic 
na osm měsíců a Eugene Vic
tor Nelson z Chicaga na tři 
měsíce za jejich účastenství 
na spiknutí, jehož účelem by
lo zmoeniti se Bergdolla v 

RODINNÁ TRAGEDIE. 

Sharon, Pa., 7. prosince. —-
Charles Swogger, 40-letý, člen 
rodiny pěstitelů Holsteinského 
čistokrevného dobytka, nepo
chybně smrtelně postřelil svo
ji matku, pí. Oliver Swogger-
ovou v jejich domově v Lacka
wanna taunšipu, sedm mil na 
východ odtud dnes večer. Pak 
spáchal sebevraždu, uvázav si 
provaz kolem krku a střeliv 
se. * 

KRAJAN V TĚŽKÉM 
OBVINĚNI. 

St, Louis, 6. prosince. -
p-r -ie zťejšípátrá po E. Šál
ko v i, kterého manželka jeho 
viní z vražedného úkladu. 
Praví, že když ji zamkl s 21e-
tou dceruškou v pokoji, chtěl 
je zahubiti výbuchem dynami
tu. Pí. Šálkové podařilo se 
však dostati se ven a brzy po
tom nastal výbuch, jenž oby
dlí zničil. Ú.jnyslem Šálkovým 
bylo prý zbaviti se manželky 
a dcery. 

DOVĚRA VYJÁDŘENÁ 
POINCARE-OVI. 

Paříž, 7. prosince. — Pre-
mieru Poincare-ovi projevena 
byla důvěra 408 hlasy proti 
127 ve sněmovně poslanecké. 
Stalo se to, když Poincare po
žádal sněmovnu o schválení 
nového volebního zákona,* 

ZgMCTRESENÍ NA 
POBŘEŽÍ. 

Los Angeles, 7. prosince. — 
Otřesy země udály se v jižní 
Kalifornii včera odpoledne. 
Žádná větší škoda nebyla 
však způsobena až na to, že 
blíže Santa Fé Springs spadl 
jeden jeřáb v ólejném poli. 

Eberbachu a převézti jej v 
automobilu na francouzské ú-
ztsmí v měsíci srpnu. 

Vš$m obžalovaným bude od 
ražen z jejich lhůt čas ztráve-
ný ve vyšetřovací vazbě. Grif-
fis byl rovněž odsouzen k za
placení pokuty dvou trillionů 
marek. 

Ve své řeči veřejný žalobce 
žádal, aby Grifťis byl odsou
zen na tři roky, Gagarin na 
rok a Nelson na šest měsíců. 
Posléze zmíněný byl ihned 
propuštěn, ježto ztrávil více 
než tři měsíce i v# vyšetřovací 
vazbě. r* 

DOJEMNÉ SETKÁNI" MAT-
ItY SE SYNEM. 

"Srdc^e matky zůrtane stále 
věrné", starou tuto pravdu po
tvrzuje skuteč-ně záhadná vý
jimka. Hlavní probátní úřed
ník juveniálního soudu T. L. 
Lewis aspoň prohlašuje, že ne
poznal podobného případu za 
celých 18 roků svého působení. 
Objevil t>tiž ženu, v jejímž srd 
ci pocit mateřské lásky nena
šel místa. 

"Před nedmi roky rozveden 
bvl jistý manželský párek a 
synek 91etý dán byl jistému 
farmáři na vychování. Pěstoun 
mi nedávno psal# že se více o 
hocha dnes 161cftého, nemůže 
starati a proto jsem hocha ̂ po
volal -do C level anžu, abych mu 
opatřil nový domov. Hezký 
mladíček, na něhož by mohla 
býti hrda kajždá rodina, vy&lo 
vil přání, že by po tak dlouhé 
době rád spatři 1 svoji matku, 
jež se poznovu provdala. Psal 
jsem pro ni, přišla ale náram
ně nemateřsky prohlásila, že o 
d tě svoje vůbec nedbá a že 
nikterak netouží, aby jej spa
třila," tak vyličuje dojem set
kání Lewis. 

SEBEVRAŽEDNÝ POKUS 
UVĚZNĚNÉ ŽENY. 

30. ří jna byla do nemocnice 
w. Lukáše dopravena 251etá 
Irena Tuckerová, 10705 Ber
nard ave. S. W., jež byla nale
zena na Carnegie ave. a vých. 
65. ul. s ranou na hlavě a čet
nějšími boulemi;a modřinami. 
Policii vyprávěla, že byla pře
padena, ale tato tomu nevěřila 
a ženštinu, jako podezřelou o-
eobu, bez všech prostředků k 
obživě uvěznila na hlavní poli
cejní stanici. Včera požila ně
kolik tabletek sublimatu a by
la dovezena do Humon road ne 
mocníce, kde o J^|fm uzdrave 
ní pochybují. 

PRO PTESTOUPENÍ PRQHUMCE. 
24 OBŽALOVANÝM V SAVANNAH ULOŽE 

NO $150,000 V POKUTÁCH. 
Savannah, 7. prosince. — 

Soudce!, Barrett, na federálním 
soudu zdejším, odsoudil 24 
obžalované k pokutám $150,-
500 pro spiknutí a jiné pře
stupky prohibičního zákona. 

iVšichni usvědčení a odsou
zení byli dopadeni při pe-
dávném velikém náběhu pro
vedeném státními a federální
mi úředníky, při němž bylo ob 
jeveno mezinárodní spiknutí 
na dopravu lihovin do Spoje
ných Států. Většina z odsou
zených jsou muži, kteří se až 

dosud těšili vážnosti v tomto 
městě. 

Ortely se různily od $500 
do $15,000 pokuty a vězení od 
jednoho do dvou roků. Mezi 
odsouzenými byl F H. Haar, 
st., jemuž nadiktován rok vě
zení a $10,000 pokuty a jeho 
tři synové, F. H. Haar, ml., 
William H. a Carl, z nichž 
každý byl odsouzen na dva 
roky do vězení a k pokutě 
$10,000. 

Příští týden budou postave
ni před soud ostatní obžalo
vaní* 

PROTI • KUNOVÍ 
PFIEDLONA V 
OKUHOML. : 

BYLA PŘEDLOŽENA 
K PODPISU GUVER 

NÉRU TRAPPOVI. 
Oklahoma City, 7. prosince. 

— Senátní proti-klanová pře
dloha, zakazující nošení ma
sek, avšak bez drastických od
stavců, odporučovaných jejími 
hlavními podporovateli, byla 
dnes přijata \e sněmovn# o-
klahomské íegislatury. 

Tím přivedena byla ku 
konci kontroverse, jež zuřila 
po několik týdnů v obou do
mech Íegislatury, kde střetli 
se stoupenci Ku Klux Klanu a 
sesazeného guvernéra Walto-
na. Guvernér M. E. Trapp, 
jenž má lhůtu de«eti dnů na 
podepsání předlohy, odepřel 
sděliti, co učiní. Nejdůvěr-
nější přátelé guvernéra tvrdí 
vsak, že předlohu podepíše. 

HASIČ ZACHRÁNIL LUPIČE 
fRED MOŽNÝM LYN

ČOVÁNÍM, 

Do oděvního obchcďťí Jaku
ba Kaufmana na vých. 75. ul. 
a Kinsman rd. přišel muž, jemž 
si přál nový oblek, když "o-
pruboval" kalhoty, nařídil 
Kaufmanovi, aby dal ru«e 
vzhůru, ale obchodník neupo
slechl a snížil se lupiči vyrva
li ver.tu a kabát z rukou. Ku
pec z laciného kraje uchopil 
láhev od mléka a rozbil jí 
Kaufmanovi hlavu. Poslednější 
dopraven byl do nemocnice na 
vých. 55. ul., ale také lupiči 
hrozilo nebezpečí seběhnuvším 
se lidem, který se chystal útoč
níka na místě ztre?tati nebýt 
hasičů, kteří muže lidu vyrva
li a odevzdali stráži. Za výrle-
chu udal, že se jmenuje Pames 
0'Hagan. Kromě některých 
"neberných", které utržil od 
rozlobeného zástupu, bude ža
lován pro útok a vražedůým 
úmyslem. 

BALDWIN ASI ODSTOUPÍ. 

Londýn, 7. prosinee. — Ač
koli nevydal dosud žádného 
úředního prohlášení, očekává 
se, že premier Baldwin podá 
resignaci a jest pravděpodob-
no. že s ním od:1)ot»pí celý jeho 
kabinet, když jeho strana ne
dosáhla většiny v posledních 
volbách. Dle zpráv obdrže
ných do 11 hodin dnes večer, 
parlament bude složen, jak 
následuje: Konservativci, 259; 
dělnická strana, 185, liberá-
lové, 148; jiné strany, 10. 

Tft!,iMLADfCI PŘEPADLI DI
VADELNÍ KASlRKU. 

Před obrázkovým divadlem 
na Euclid boulevardu a Coven
try rd. vyčíhali 3 kluci, z nichž 
žádný nebyl starší 19 roků, 
chvíli, kdy u pokladny nikdo 
nebyl. Dva z nadějných mla
díků namířili na pokladní sl. 
Lynu Gersonovou revolvery, 
kdežto třatí rychJým chmatem 
a se slovy "dejte ?em, co má
te" uchopili přruční kasu, na
čež utekli as: se &bo dollary. 2e 
to byli v lupičském řemesle 
teprve rekruti, o tom svědčí o-
kolnost, že peníze na kvapném 
útěku zase větším dílem po
ztráceli. Mladí lupiči zmizeli 
na boulevardu a poJicáe po meh 
pátrá. 

JEST PRO BEPORUCI CIZINCŮ. 
KTEFTL SE DOPUSTILI PŘESTUPKU 

PROHIBIČNÍHO ZÁKONA. 
GUVERNÉR ODSUZUJE VSAK NÁSILNOSTI 

PÁCHANÉ Pftl VYMÁHÁNÍ PROHIBICE. 
.Columbus; O., 7. prosince. 

— Guvernér Donahey učinil 
dnes tlůtklivý appel o "roz
umné, slušné a poctivé" vymá
hání prohibičních zákonů na 
konferenci státních, okresních 
a obecních úředníků, svolané 
jím z podnětu presidenta Coo-
lidge. Prohlásil, že "ačkoli 
chceme rázné vymáhání na
šich prohibičních zákonů, my 
rovněž chceme zdravý rozum 
a slušnost při jich vymáhání." 

"Učinění ze zákona zdroje 
příjmů neb jeho používání za 
nástroj k Vyrovnání osobního 
záští nezákonitou a nerozum
nou prohlídkou neb zabave
ním," dodal, "neb ukládáním 
vy^éračnýeh pdkut pro menší 
p/Mu})ky, neismí býti trpěno." 

Tfyd prohlášení bylo přija
to toá&fením shromáždění, číta
jícími asi 400 hlav, ačkoli ji
nak řečníci byli často přerušo
váni potleskem. 

Guverner odporučoval těž
ké tresty pro opilé řidiče au
tomobilů a přimlouval se o 
deportování cizinců kteří by
li usvědčeni z přestupku pro
hibičního zákona. Hlučný po
tlesk svě^Mgi o tpm, že s nfept 
shromáždění souhlasí. 

Skoro všichni účastníci kon
ference si stěžovali, že vymá
hání prohibičního zákona na
ráží na vážné překážky, ježto 
veřeiné mínění v mnohých mí
stech staví se proti němu. Ně
kteří z úředníků si stěžovali, 
že jim není dovoleno podržeti 
si větší část pokut skolektova-

ných, že Ohio nemá žádného 
zákona o spiknutí, žádných 
zákonů na zaměstnávání věz-
řnú při práci na veřejných, ce
stách a vůbec že nemá více a 
přísnějších zákonů. 

Ve své řeči guvernér Zmiňo* 
val se též o tom, že několik 
prohibičních zřízenců bylo za
vražděno v Ohiu, domovy ji
ných dynamitovány, a jenom V 

málo případech pachatelé do
padeni. Pravil, že co nejpřís
něji musí býti zakročeno proti 
těmto "anarchistům", kteří 
vrážejí nůž do srdce organiso-
vané společnosti. 

Jedním z řečníků byl* ma
yor Zinner z vesnice Fairview, 
jenž operuje soud v Clevelan-
du. Pravil, že 90 procent pří
padů, jež přijdou do jeho 
soudu, týkají se cizinců. "Než
li opustí můj soud, vědí, co to 
znamená, respektovati zákon," 
dodal. 

Předseda vrchního soudu 
státního, Marshall pravil, že 
skoro všichni obžalovaní v 
případech, jež se dostanoú 
před onen tribvmál, jsou v ci» 
zině rození. Projevil všalliulKv 
míi^ěn}, že cizinci k přestup-
kirn tofio cfruhu jsotf 
tím, že mnozí dobří občane 
často slovem i písmem uvádějí 
v nevážnost osmnáctý dodatek 
a Volsteadův zákon. Z toho 
pak prý odvozují cizinci, že 
mohou přestupovati zákon, 
který se jim nezamlouvá. 

Očekává ne, že konfetre^p? 
bude skončena zítra. 

DVA NEZAMĚSTNANÍ POD-
V£QENI PRÁCI JIM SLIBU

JÍCÍMI NIČEMY. 

Na pouhý slib, že jim opatře 
no bude místo, byli dva práci 
hledající mužá okradeni niče
mou, po kterétm policie pátrá, 
o $1070. Ondřej Swiartovr.ký, 
?415 Sowinsiky ave. N. E., vy
právěl na policii, že jinému 
"generálnímu řiditeli" složil 
S1000, aby obdržel místo v slé 
várně. K panu řediteli byl do
veden dvěma jinými muži. El
mer Steiner pak dal podobné
mu výtečníku $70 na slib, že 
se stane prohibiěním agentem. 
Nesvědomití zaopatřovatelé 
práce jsou nyní policií hledáni. 

HNUTÍ PRO ZVÝŠENÍ MZDY 
ŽELEZNIČNÍCH ZftlZ£NCO. 

I$a výsledcích dvou mzdo
vých konferencí právě v zase-
dá:ní v New Yorku bude závi-
seti další postup mzdového 
hnutí v čtyřech dopravních 
bratrstvech. Počátek znhájen 
byl již v letě. Železniční perso
nál, topiči, strojníci a konduk
téři požadují zvýšení a^ 12 
procentní. K zakončení bl'ží 
se konference W. S. Stonea, 
presidenta bratrstva lokomo-
tivních strojnků a D. E. Robert 
soma, presidenta bratrstva to
pičů s úředníky dráhy New 
York Cenral, kdežto W. G. 
Lee, president vlakovního per
sonálu, včera prohlásil, že spo 
jený výbor vlakových zřízen
ců a konduktérů ' se zástupci 
dráhy Pennsylvanské jsou již 
ÉKrtwi se zpráv**, daleko 

?/ 

íednání pokročilo s dráhou 
Ponnsylvanskou. Dle Le^-a ime 
nován byl výbor vzá>mnou 
dohodou obou stran. Zpráva, 
že by topiči a stroiníci proje
vili ochot i spokojiti re na New 
York Central dráze s nvnějším 
platem, se s veHíou rozhodno
stí vvvrací. 

PROGRAM UNIVERSITNÍHO 
PRESIDENTA. 

President Western Reserve 
university dir. R. E. Vinson 
formuloval program rozšířeni 
jmenovaného vysokého učení 
pokud se týče přesídlen' Adal
bertovy koleje a koleje pro že
ny. Náklad na uskutečnění by 
vyžadoval několik millionů. Je
den ústav má býti umístěn v 
Cleveland Heights a druhý ve 
Forest Hill na majetku J. D. 
Rockefeller* v East Clevelan-
du. Vinsvm věnoval této myšlen 
ce řeč trvající jednu a půl 
hodiny, pronesenou na konfe
renci obou fakult. Celý plán je 
arci dosud v plénkácH~a jedná 
se jen o myšlénku, o které u 
Vinsona není nouze, neb pře
devčírem uvedl v 'život plán 
postavení studentského stadio
nu, ku kterému slabil postarati 
?e o nutné pozemky, které by 
získány byly bez jediného cen
tu. Také zde nebylo udáno ur
čitých podrobností. 

•f 

New York, 7. prosinci, *m-
Produkce 4,000,000 automo
bilů. o 50 procent více nežli V 
roce loňském, bude dosažena 
v 1923, dle zprávy vydané Ná 
rodní automobilovou komo* 
rou. 
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