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Turki trdovratni. 
IZMET PAŠA PROTI VARSTVU ARMENCEV IN DRUGIH NA- 

RODNIH MANJŠIN. — RUSI PROTESTIRAJO. 

TURKI ZAHTEVAJO DEPORTACIJO GRŠKEGA 
PATRIJ ARHA. 

Novi kalif stavi veliko upanje v Ameriko. 

Lausanne, 14. decembra. — Na seji konference bližnjega vzhoda 

to sredo se je vodja turške delegacije Izmet paša energično branil pri- 
voliti v načrt, da bi se Armencem odkazal v maloazijski Turčiji gotov 
del kot *njih domovina. Izmet paša je izjavil, da je tak načrt samo 

nov poskus, da bi se Turčija razkosala. 
Glavna turška opozicija je predvsem naperjena vprašanju manj- 

šin, ker se brezdvomno bojijo, da bi v slučaju, <;e se priznajo razne 

pravice manjšinam, trpela suverenitet^ Turčije. Izmet paša ni bil pri 
nobenem vprašanju tako agresiven, kakor baš pri vprašanju manjšin. 
Povedal je po ovinkih, da Turčija ne more privoliti, da bi se zveza na- 

rodov brigala za narodne manjšine v Turčiji. 
Turška delegacija zatrjuje, da lahko Armenci popolnoma mirno 

in srečno živijo v Turčiji, ko bi jih le pustili v miru razni agitatorji, 
ki neprenehoma prihajajo iz tujih dežel, in ko bi oni sami, Armenci 
namreč pustili nepotrebno politiziranje. Izmet paša je temu pripom- 
nil, da bo Turčija vedno pribežališče za neturške narode, dokler se 'bo- 

do ti podvrgli turškim zakonom in dokler si bodo znali in hoteli pri- 
svojiti turške idejale. Tudi Grki, ki so bili rojeni v Carigradu in so 

turški podaniki, lahko mirno in brezskrbno ostanejo tam. 

Zavezniki seveda niso zadovoljni s stališčem, ki ga tako trdovrat- 
no zavzema Turčija. Oni bi radi prišli do kakega sporazuma glede 
manjšin, katere sedaj po besedah ameriškega poslanika Childa žive v 

vednein strahu in trepetu. Za pomirjenje vseh teh so potrebne kake 

garancije za'njih varstvo. Iamet paša je obljubil predložiti konferen- 

ci posebno pismeno poročilo kot odgovor na Lord Curzonov predlog, 
ki se tiče varstva manjšin. 

Ruska delegacija se drži iste protestne politike na sedanji konfe- 
renci v Lausanni. kak«r svoiečasno v Genovi. Kuska delegacija je v 

torek demo 
se je obrav: 
<lenci niso 

Iv flAilr 

nstrati 
navalr ... 

*$ri t ;e je vršila seja, ko 
est, ker ruski izve- 
jravam. 

Konference, da Ru- 

«ija 'nikakor ne misli popustiti pri nobeni svojih zahtev glede Darda- 
nel in Bospora. 

V debati o odklonitvi Turčije, da bi privolila v varščine manjšin, 
je povdarjal Lord Curzcm, dane bo Turčija nikjer na svetu našla sim- 
patij, ako bo to vprašanje razbilo konferenco. Slednjič so se zeul-*ili 

v toliko, da 90 aročiJi celo vprašanje posebnemu pododboru: 
Carigrad, 14. <3ec. — Prejšnji amerikanski poslanik za Kitajsko, 

Charles R. Crane, je bil danes sprejet v posebni avdijonci pri novemu 

"kalifu. Kalif je rekel, da Turčija upira svoje oči v Ameriko, in da od 
tam trdno pričakuje prijateljsko vodstvo in gospodarsko podporo. Že 
-sodelovanje Amerike na konferenci v Lausannem je po kalifovem 
mnenju, dobro znamenje za svetovni mir. 

Turki ne marajo grškega patrijarha v Carigradu. 

Lausanne, 14. dec. — Turki so bili danes nekoliko popustljivi v 

vprašanju, da se da zunanjim državam nekak nadzor nad splošnim 
ravnanjem z tujezemei v Turčiji, vendar niso hoteli niti najmanj od- 

nehati pri svojih zahtevah, da se deportira iz Carigrada patriarh gr- 

ške ortodoksne cerkve. 
To je eno posebno važnih vprašanj te konference. Tu se jasno 

pokažejo vse zgodovinske in verske razlike med kristjanstvom in mo- 

hamedanizrnom. Turki smatrajo Carigrad kot svbje sveto mesto in 

jih zato silno boli, da se nahaja v njem glavar grške kristjanske cer- 

kve. Po njih mnenju -bi naj bil sedež grškega patrijarha v Atenah, 
K.mu ali kakem drugem krščanskem mestu. 

Ko je prišlo danes popoldne pri seji podkomisije za izmenjavo 
prebivalcev do govora tudi o patrijarhu, so Turki nemudoma porabili 
ugodno priliko in zahtevali, da se mora ta odstraniti iz Carigrada, ker 

se meša v politiko. 
Vnela se je vroča debata. Grški delegat je povdarjal, da Grčija 

ne bo nikdar privolila v deportacijo. 
Turški delegati so danes izjavili, da se bo Turčija pridružila zvezi 

narodov, kakor hitro bo podpisan mir v Lausanne. 
Pododbor za proučavanje bodoče uprave dardanelske in bospor- 

9ke ožine, precej napreduje. Današnji potek daje videz, da se !bo do- 
segel popolen sporazum v Lausanne. Lord Curzon je mnenja, da se 

bo dosegel mir na tej konferenci še pred sredo januarja. 

AMERIKA IMA ZA VSAKEGA 
PREBIVALCA SEDEŽ NA 

AVTOMOBILU. 

Nekje beremo, da je v Združe- 

nih državah toliko avtomobilov, da 
bi lahko istočasno vzeli na 

nj.h na kak izlet celokupno prebi- 
valstvo. Verjetno. Ampak, če bi 

vzeli vse avtomobile Slovencev in 
na nje natovorili kolikor bi pač 
mogli naših rojakov, bi nas prav 
gotovo polovica peš mahala za av- 

tomobili. 
• ■ 

BOBROM UGAJAJO TELEFON- 

SKI DROGOVI. 

V Alaski podirajo bobri telefon- 
ske drogove v bližini rek in jih po- 

l^bljja*. pri gradnji svojih jezov. 
Veliko število drogov so že odne- 
sli; ostale drogove so morali zava- 

rovati s tem. da so jih ovili z žico 
več nog na visoko. 

ZAVEZNIKI HOČEJO, DA BA 
VABSKA PROSI ODPU- 

ŠČENJA. 

Pariz, 14. dec. — Zavezniški po- 
slaniki so danes sklenili, da ne 

[sprejmejo ponudbe berlinske vla- 

de, ki je pripravljena plačati 1,- 
000,000 zlatih mark. Kakor znano 

so zavezniki zahtevali razen plači- 
la tu-di, da mora bavarska vlada 
prositi za opravičbo in kaznovati 
vse krivee, kot kazen za svoječas- 
ne "napade- na zavezniške kontrol- 
ne častnike v bavarskih mestih 
Passau in Ingilstadt. Zavezniki 
zahtevajo, da se morajo, izpolniti 
vse njih zahteve. 

POSLANIŠTVO NA CESTI. 

Lastnik hiše. v kateri se nahaja 
v Berlinu rumimjsko poslaništvo, 
je zazidal vrata hiše rn sporočil o- 

sobju poslaništva, da nimajo do- 

stopa v poslopje, dokler ne bo pla- 
čan šestmesečni zaostanek stanari- 
ne. 

Zaplenjeno premoženje so- 

vražnih tujcev se 

najbrž vrne. 
PREDSEDNIK HARDING JE MNENJA, DA SE NAJ VRNE VSE 

ZAPLENJENO IMETJE, BREZ KAKIH ODTEGLJAJEV 
IN POGOJEV. 

Nemci so zaupali Ameriki, da so vložili svoj denar tu, in Amerika se 

mora skazati vredno tega zaupanja. — Plačalo se bo 
v gotovem. 

Washington, D. C. — Mod svetovno vojno je, kakor znano, Strie 
Sam zaplenil tu nahajajoče se premoženje neprijateljskih tujcev. Ti 

tujci so seveda v prvi vrsti Nemci iz; Nemčije in deloma iz Avstrije. 
Koiiko je natančno zaplenjenega premoženja je težko reči, vendar je 
več 'kot 350 milijonov dolarjev. Vse to bo vrnjeno pravim lastnikom 
v kratkem času, kakor se da sklepati iz zadnjih predlogov. 

Že pred tremi letmii, kmalu po sklenjenem premirju, je stavil kon- 
gresnik Adolph J. Sabath iz Ohicago v kongresu predlog, da se vrne 

vse zaplenjeno premoženje. Vendar se ni v tem oziru prav nič zgodi- 
lo, dokler ni v zadnjem poletju prišel s podobnim predlogom kongres- 
uik Fred Britten iz Ohicago. Ta zadnji predlog je pripomogel, *da so 

se za-čela posvetovanja in da je bila sklenjena zakonska predloga, po 
kateri 'bi se naj izplačalo vsakemu nemškemu lastniku njegovo zaple- 
njeno premoženje ne nad $10,000, a ostalo še obdrži kot jamstvo za 

nemške obveznosti napram Amerike, j 

Predsednikovo stališče. 
'•i v 

Pri neki konferenci v Beli hiši je rekel predsednik Harding, da 
bi se moralo po njegovem mnenju netoiudoma yrniti vse zaplenjeno 
premoženje pravim lastnikom, kajti simo Jia ta način se morejo Zdru- 
žene države pokazati vredne zaupanj*, ki so ga Nemti jasno pokazali 
s tem, da so naložili svoj kapital v Ameriki. 

Predsednik je tudi za to, da se, spremeni zakonska predloga, ki 
določa maksimalno svoto $10,000. Qn pravi, da ako ima zvezna vla- 
da moč plačati $10,000, .lahko ravno tako plača vse. Nikakor ni pri- 
stojno, da bi tako bogata država kakor je Amerika zadržavala premo- 
ženje nemških zasebnikov kot jamstvo za obveznosti nemške vlade. — 

To bi se kvečjemu lahko smatralo kot znak nezaupanja zvezne vlade 
lapram nemški v.ladi. — Pri konferenei-so bili prisotni Hughes, Miller 
in' Wrnslow. Zadnji je obljubil, da bo-zadevo predložil na prihodnji 
seji odboru za meddržavno in zunanjo trgovino, katerega predsednik 
je. — 4 

Ko bo sprejel kongres tozadevni predlog, kar se najbrže v krat- 
kem zgodi, bo prišlo v Nemčijo milijarde mark. Skoro vse zaplenje 
no premoženje pripada nemškim zasebnikom in korporacijam, ki nisc 
pristojni in ne bivajo v Ameriki. 

Posestniki se bodo moraJi zadovoljiti s tem, kar ima upravitelj 
njih premoženja v rokah. Tako na primer bodo tisti, katerih zaple- 
njeno premoženje obstoja iz delnic in drugih vrednostnih papirjev, do- 
VIi razen svoje osnovne glavnice tudi vse obresti za zadnja leta. A o- 

ni, katerih premoženje je obstojalo iz nepremičnin, bodo dobili 'nekaj 
manj, kot jim je bilo zaplenjeno, ker se jim bo odtrgal posestni in dru- 
<?i davki. Kratkomalo izplačalo se bo samo, kar se v resnici nahaja v 

rokah upravitelja. 
Težko bo pa najti kak izhod glede zaplenjenih nemških patentov 

Upravitelj jih ne more izročiti, ker jih nima. Kak ar znano je prejšnji 
upravitelj zaplenjene imovine, gospod Francis P. Garvan, (prodal vse 

zaplenjene patente za smešno ceno gospodu Francis P. Garvan, pred- 
sedniku od "Chemical Foundation". Zvezna vlada je sicer vložila 
*ožbo, da se razveljavi prodaja in patenti vrnejo, toda dokler se to ne 

zjrodi, ni mogoče dati nazaj omenjene patente njih pravim lastnikom. 

ZRAKOPLOVI, KONJENICA IN 
2000 CIVILISTOV ISKALO 
ZGUBLJENEGA DEČKA. 

Deček na lovu za 
y zajcem izgub 

ljen, umrje v mrazu. 

Junotion City, Kans., 14. dee. — 

V nedeljo popoldne se je igral šti- 
rinajstletni deček Marvin Koepke 
s svojo dvanajstletno sestrico 
Myrtle in par sosedovimi otroci. 
Dva domača ovčarska psa, sta iz- 
sledila nekega zajca. Otroci so sle- 
dili psom preko ceste, a so se 

kmalu vsi vrnili razen malega 
Marvina, ki je z besedami: "Jaz 
hočem zajčka", sledil preganjajo- 
čim psom. 

Otroci so ga poskušali odvrniti 
od tega sklepa, in so kričali za 

njim, da se naj vrne, ker so volki 
na hribih. Toda Marvrn jih ni 'ho- 
tel poslušati, temveč jo je hitro u- 

biral za sledom. 
Deček se ni vrnil. V nedeljo zve- 

čer je toplota precej padla a v 

pondeljek vjutro je nastopil prvi 
hud mraz. Skrb in strah starišev 
si je težko poipisati, ko niso mogli 
najti dečka in se tudi sam ni po-j 
vrnil. Sosedi iz bližnjih vasi in. 

mest, do 2000 po številu, tri vojni 
zrakoplovi in konjenica iz Fort 

Rilev so cel nondeljek preiskovali 
okolico, a dečka niso 'našli. 

Danes šele je našel oddelek ko- 

MATI TREH OTROK PRIDE 
MOGOČE NA VISLICE. 

Včeraj je zaihtcval državni pra- 
vilnik v sadni dvorani pred sodni- 
kom Caverly smrt na vešalah za 

Mrs. Joseph Turek, ki je sedela na 

zatožni .klopi z enim devetmeseč- 
nim otrokom v naročju in dvema 
otrokoma držeč se je za krilo. 

Obtožena je, da je umorila svo- 

jega soproga. Glavna priča proti 
njej je njen bivši ljubček in po- 
močnik pri umoru, Leopold Mi- 
krut. Mikrut se je rešil vislic edi- 
no s tem, da se je ponudil kot pri- 
ča proti Turkovki. Prepeljali ga 
bodo iz ječe, kjer ima za prestati 
svojo štirinajstletno kazen; da bo 

pričal pred sodnim stolom proti 
ženi, ki mu je pomagala pri umo- 

ru, kateri je bil izvršen v namenu, 

da bodeta nemoteno nadaljevala 
svoje ljubavno razmerje. 

V maju mesecu so 'našli Jožeta 
Turka abešenesra v kleti njegove 
hiše, 1654 W. 14th St, 

NEVESELA VEST ZA ZLO- 
ČINCE. 

Odtisi prstov se lahko pošljejo 
brezžičnim potom po takozvanem 
BeTlmovim sistemu. 

njenice tru/plr malega dečka v 

ozki soteski, tri in pol milje od 
njegovega doma. Nesrečni otrok 
je umrl v hudem mrazu. 

Strašna smrt. 
14 LJUDI ŽIVIH SKUHANIH. t. 
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Številne železniške nesreče. 

Houston, Texas, 14. decembra. — Sedem oseb je zgubilo življenje 
in 25 jih je bilo težko oparjenih, ko je sinoči ob 10. uri zvečer zadel 
osebni vlak Houstanske vzhodne in zapadne želeanice v bližini posta- 
je Humble, 17 milj severno od tu vtexanskih oljnih poljih, v premi- 
kalni stroj, ki je hotel ravno zapeljati s stranskega tira 'na glavni 
tir. Sunek je bil tako močan, da je bila odtrgana od lokomotive dva 
palca debela parna cev, ki se je tako nesrečno zasukala, da je prišla 
s svojim koncem ravno na okno prvega osebnega voza. Brizgajoča 
vrela para je v trenutku napolnila voz, v katerem so se nahajali Črn- 
ci, žene in možje. .Sprevodnik William Campsey, ki se je slučajno 
nahajal v tistem vozu, je bil na licu mesta mrtev; njegov obraz in te- 
lo je bilo dobesedno skuhano. Pod kupom časopisov in sadja so našli 
truplo prodajalca časopisov, Younga; tudi on je bil na mestu Sku- 
han. Ista usoda je zadela tri Črnke in dva Črnca. Ranjenci oziro- 
ma bolje rečeno opaljenci so bili prepeljani v ambulantnih vozovih v 

'tukajšnjo bolnico južno pacifiške železnice. Par minut po nesreči je 
bil ie na poiu od tu rešilni vlak z zdravniki, bolniškimi strežnicami 
in obvezami. Še predno je prišel rešilni vlak na kraj nesreče, so za- 

čeli železničarji in potniki iz drugih vozov reševati ranjence iz raz- 

valin. Neki železničar je imel toliko prisotnosti duha, da je razbil 
vse šipe na oknih, da je mogla vroča para ven iz voza in da niso bili 
vsi potniki v tistem vozu skuhani. 

Kako je prišla premikalna lokomotiva na križišče glavne in 
stranske proge, je zagonetka. Strojnik in kurjač sta pustila stroj v 
varstvu postarnega čuvaja J. H. Smitha, in sta odšla k večerji. Ou- 
vaja ni bilo mogoče izaslišati, ker je od samega strahu zgubil zavest. 

Po zadnjih poročilih je izmed ranjenih umrlo še enajst oseb, ta- 
ko da je sedaj mrtvih vsega skupaj osemnajst, a ranjenih štirinajst. 
Za tri ali štiri ranjence obstoji malo upanje, da bi jih bilo mogoče 
rešiti smrti. 

Na kraju nesreče posluje preiskovalna komisija. Priče izjavlja- 
jo, da je bila parna zaklopka premikaLnega stroja neposredno po ne- 
sreči odprta. 

• « • 

West Bend, Wis., 14. dec. — Strojevodja Green in kurjač Loo- 
mans sta bila ubita, ko je danes nedaleč od tu skočila lokomotiva in 
štiri vozovi nekega tovornega vlaka za prevažanje mleka s tira in se 
prevrnila po petnajst nog visokem nasipu. 

Thorp, Wis., 14. dec. — Tri osebe so bile ubite in mnogo ranje- 
nih, 'ko je danes nedaleč od Thorpa za vozil osebni ylak 'Soo Line'\ 
vozeč iz Chicago v Minneapolis, v neki tovorni vlak. Iz Chippewa 
FaLl^ jjc. bil takoj odposlan rešilni vlak. .> 

POLOVICO ZLATA V AMERI- 
ŠKIH SRAMBAH. 

"VVashington, D. C., 14. dec. — 

Novo leto bo našlo v varnih 
shrambah Združenih držav pribli- 
žno polovice vsega zlata, kar ga je 
na svetu, kakor trdijo urad- 
niki zakladnega departmenta. 
— V državnih shrambah je 
približno $4,000,000,000, doerm 
se ceni vse zlato na celem svetu na 

"kakih $8,000,000,000. Prvega no- 

vonubra je bilo pri nas $3,902,000,- 
000 po cenitvi ravnatelja driavne 
kovarne za denar. Odkar se je za- 

čela svetovna vojna je 'narastla za- 

loga zlata pri nas za 109 odstot-J 
kov. •*» 

NOVA USTAVA ZA ILLINOIS 
POGORELA. 

Ljudstvo je jasno povedalo, da 
noče take ustave. 

V torek so se vršile volitve v dr- 
žavi Illrnois o predlagani novi u- 

stavi. Končni izid še ni natančno 
znan, vendar je gotovo, da so za- 

govorniki nove ustave doživeli si- 
len poraz. — 

Kljub zelo mrzlemu vremenu jc 
bila udeležitev sijajna. Ljudstvo 
se je zavedalo, da mora odločno 

pokazati, da noče da -bi država 
Illinois veljala za nazadnjaško. 

V Chieago je glasovalo za usta- 

vo 27,633 volileev, a proti pa 

485,192, torej skoro pol milijona 
proti 'novi ustavi. Tudi farmarji 
na deželi so v večini glasovali pro- 
ti ucstavi. Med sto in enem okraju 
je glasovalo za ustavo samo šest- 

indvajset okrajev. 
Vseh glasov za ustavo je bilo 

oddanih manj kot 200,000, a proti 
nad 800,000. Od 374 volišč na de- 
želi še ni poročil. 

HARDING ?A POMOČ EVROPI. 

Washing<ton, D. C., 14. dec. — 

Jutri zboruje Hardingova vlada. 
Obravnavalo se bo samo eno vpra-j 
sanje, namreč francosko-nemške( 
odškodnine. 

Harding upa, da se bo našel knk( 
^ač'*n. da bo Amerika pomagala 
Evropi, ne da bi se rabila vmeša- j 

ATENTAT NA AMERIŠKEGA 
KONZULA. 

Valleta, Malta. — Amerikanski 
konzul na Malti, Mason Mitchell, 
je bil v torek napaden in ranjen v 

bližini Bracca od 'nekega neznan- 
ca. Nepoznanemu napadalcu se je 
posrečilo uiti, a oblasti so mu na 
sledu. Konzul je v zdravniški oskr- 
bi, in bo kakor se upa, v par dneh 
popolnoma okreval, ker je rana 
malenkostna. Obče mnenje je, da 
je mož, ki je streljal na konzula, • 

duševno omraccn. Mitchell pravi, 
da niti najmanj ne sluti, kdo bi bil 
napadalec. 

• • • 

i Mason Mitchell ima precej vi- 
harno življenje za seboj. Rojen je 
bil leta 1859 v Haimilton, N. Y. — 

Ko je bil star osemnajst let, se je 
posvetil igralskemu stanu. Med 
špa/nsko-amerikansko vojno je 'bil 
med Rooseveltovimi * rough 
Iknigfats" in je bil v :bitki pri San- 
tiago ranjen. 

V konzularni službi je že precej 
časa, in je bil svoječa&no konzul 
Združeni držav v Zanzibar, Chun- 
igkin in Apia. 
"TIGER" SLEDNJIČ ODŠEL. 
V sredo je odpotoval na parni- 

ku France francoski "tiger" Geo. 
Clemenceau. Časnikar j em je pred 
odhodom izjavil, da je zadovoljen 
s svojim, obiskom. Škoda, da mu 

niso časnikarji povedali, da je a- 

meriško ljudstvo — izvzemši •ne- 

katerih visokih gospodov — še 

bolj zadovoljno z njegovim odho- 
dom. 

vati v njene zmešane politične od- 
nosa je. 

'Po raznih izjavah visokiET urad- 

niikov/bi se dal rešiti cel problem 
s posojilom bilijona in pol dolar- 
jev. To posojilo bi bilo zbrano pri- 
vatnim potom, a vlada »bi nadzira- 
la predajo in se bi prepričala, da 
se denar ne obrne v kake druge 
svrhe, kakor je namenjen. 

Nemčija stoji po zadnjih poro- 
čilih na robu prepada, in če se ta- 

koj ne odpomore, grozi nova silna 
revolucija, ki. je lahko usodna ne 

samo za Evropo, temveč "tudi za 

Ameriko. 


