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Sr&V --tótaí policie dělníky v Penmyl™
RJEKA MÁ DOSTAmerická potravinová lod jcJ nnrniln na minu

POTKAVIN NA CE-- It

TRI MESICE
s

Státnf policie v Ponnsylva-ii- ii

rozohnala spořádanou
'

-- I -
i 7

♦Oalii irlt Dmiunio ne- -

v:

H t : : )

schůzi uniových dfilnilcO

V PitUburghském distriktu došlo k celé řadě irá

jrví Jfádnc' chuti ke

knpitulnci

Piil SL' ziii í Italská vládu

ii'iieillll hlokádil IM''ky které si

Zlliueiiilil liepťiH idelllú Vojska pod
včlenili) Itiilskébo básníkii (labrle
le IťAiimuizla na inoíj i na sou-s- i

ale oznamuje se že inéslrt niA

doplatek potravin pro lid a vojsku
na přišil tři měníce Kapitán I

jnk se nziiiiiinijc má s se

bon proslulou viliichopliivcrkou

řek mezi státní policii a uniovými dělniky --

Dnes má dojit k stávec

PliMuirvIi li í nickjcli itnií učinili piipnivy pru
Miíkn pru mi pflpud }e !y tic-i-

niníriii docílili didimly Mylo
'' ''V Akadroiiii jez vyziiiiiiieiiiibi so vetliinačetio h Innlc il1iitck pciič

k pnilpiii o úid slivky j válce nu rakouské 1'roulé llalská
vláda učinila opulření aby Zád

ím další aeroiiiaiiv neum i v ho o- -

Srážky nu i Miilni policií lVnu

Mhinic ti zú-tii- které ehtčlv
koliati dělnické SelllVe v Pilts-

burském distriktu v to
nly předehru li velké stávce v i?)'

Irřťtrvk ti ocelářských Indus-

triích lllll hýli lllllíjettíl dlies
K tiejvúžnéjším výtržnostem do-šl-

v Nnrth "lnutou ilviut mil

od Pillshurjjlui v neděli odpoled-
ne st úl n( vojsku nnpadla

KiiKlcwtiod mezi dvřma vlečnými lodčmi v úsif Temže v Anglii kdeAiiiďieká piitriiviuová loď

unjela na jdovoucí minii
dobrali do lljeky t jiných IřiboHí

fííii 22 září Vládu v ňřed

ním Nvéni prohlášení připouští Ži

poiladmírái ('asniiovii který po
í5etrohradský sovět

chce vyjednávnti mírústup mum y "h dělníku shromá

PRESIDENT NA-

DŠENÉ UVÍTÁN V
LOS ANGELES

Wilson předpověděl ví-

tězství smlouvy při
velké schůzi

ttccliíéskč a řelcúřské korpoiii
ce nevydaly úilnčlio nnáuicní o

sitmicl Hylo toliko nňznaeeno lo

v úvodech bude sc prncovat i

to moiřnfi a h nčinény byly

všechny přípravy k chrúnčul mn- -

jetkll tpoleéliOst Hylo oznámeno
h v potidéli řú vody liiiduii otc
vřeny jako obyčejné a h všem

kdoi biiilmi ehtíl pincovat dostn-li-

se ziiinčst núní

Také t jiných distriktu dochá-

zejí zprávy 'neurčité Yikde nenič-l- i

určitých prii v o tmu jak niinv
ho dělník ň eiiystú se n slávků 7

chcneki'lii ilislriktll nniinýrli
krnhfi hylo oiiálaeiio ie v pon-

dělí Hic1 'nlHWI flJ IMIOIM) dčlníkfl

Bývalý císař Karel

byl velkým slabochem

IWIÍii 'J'J září O duu jaká

pninčry panovaly za války' v tá-

boře centrálních iiiueiuMÍ mnoho

jsme se ji dovčdčli a inlioho He

jeslé dovíme nehol" většinu nčino-ekýe-

vojenských činit eli'i má

Kudlili 'JI září - Mčslský so

vět Petrohradu mocnil lidové ku

misiiře aby uhájili mírové vyje

slún byl do Ujeky nby pokusil n!
o docílení Ninírii mezí jioVNldlcj tt

vládou je "držán v zajetí VSÍ-chi-
ii

kiiriibliiníci lljeky praví
dále lalo zpráva vnílili ho na vA

staiiovišlč dle podmínek příměří
Premiér Mni n zahraniční mi-nísi- r

Tlumil nedocílili dohody v

záležitosií HJrky Títtoní neseli v

liiju prciiilerovfi stunovlska dlrt

sdělení čnsoplsíi Depeše Tr-st- u

sděluje že flotila acroplajiú

dnávání se spojenci nu základě

podmínek slaiioveiiých spojenci
dle práv zde získiiných Petro

"psiivou iieninc ii vydává svoji' hradu Pelrohrnd ní přeje míruLos Aniícles 1'nl L"J září --

President Wilson dokončil týden
vzpomínky o překot (Vlá talo li- -

žděný k mIiíií n roiiliimlii
Xt ktťl í dělníci jm-s- )l vili se tlil od

mi' II policisté pollžíli svých Ida

clili II llčlvldik lilií ze ústupu po-

ranili Asi ilviiiii'n'l lidí hylo ii

lečím Nchňzo byla rozehnánu nn

žádost lokálních autorit
IHe sdělení očitého nvědhll

měla klidný proVh ii ku

vřavě došlo iťprvti po té kdy po-

licie NllUŽilli KC jí přckuit Zú stu

py se rozešly ii někteří z účastní
kíi ubírali si- - piv železničním mísy-p-

i) vrhali na policisty kameny
Péhetn tuísleilujíoícli v 1 nost I

někteří re úst tipvi niipitdťui bvli

policií klacky Nikdo ale nebyl

711 každou cenili sděluje depeše

Spojenci neobdrželi žádnou mírotcrfituro která co nejdříve zupa- -

ní řečnickou ecslti v inřsleeh přilne jako zcela zbytečná má za tV viní nabídku m] ústředního sovětu snesla se ncibib ko Ujeky i byla
poliřezí Paeiliku v sobotu večer

či'l iiaziinčiil h' by to Nřuiceke v Moskvě n nabídka městského soZiihIiiví pláci řečí v obrovsky navát ívonú sehflzi
dánu k disposici knpitáiiii I)

Hi'ÍKiídii lomlifirilskéhonebylo prohrálo kdybv nebylo vetu petrohriidMkélui je nabídkou
v tomto inčsttí pří které tisíce lidí

vojsku která přibyla do Ujeky nNoví vyslanci
mčlo tak Sputné spojenci' nu kte-

ré nebylo údnčho Hpolebnutí V)
niidíenS Hohvnlovnly jeho niel a

dobrovolně Ne přlblánHi do sborfiI -X l_ ! -- II 1

separátního míru petrohradské o

blasti Životní podmínky v IV
trtihradě jsou v posb'jní 'ijobé vc

mí š[uiliié

i í" "fwiii iiuuiihii iiiiiriKi lij"ewiiH iiknniké a kar n ii kterciiL IVAnuimzhivých bvlu posláiui njtri' i'i WlivftltMlH co fti'
českoslovenští

Washiiiulnii I) (' "_ září

v Nčmeekii zn války mluvili jako zpět do své posádky praví depeše

časopisu Mcssaj{e'oo "vzneseném spojenci '' ilovídá- -

'
Wyx' uvítán při vjezdu (!' méntfi

velkými nflíttupý kturé shromáž
Zprávy Prahy sdčliijí ie J ("Vr- - me se nyní ledacos a pěkné věci

Itiké o iifin vypni viijc trenerál von

Ženeva 22 září ''Jsme ro

indiiulí klásli odpor už do trp
Stein bývalý iiřinecký (íeuerálití kého konce Nic nezmění mého

rozhlídnutí Přišel jsem sem zc

mřítí" Těmito slovy odpověděl

dily Ke v dolejší části městu prc-Hlde-

vSiidc iiiidHcuř lidem byl
zdraven kdekoliv Me během dne

objevil Podél celé cesty deseti-mílovéh-

průvodu president jel

uprostřed neutuchajícího jásot u

sliromážděiiéhii občanstvu n poz-

ději při yerejném liiucheonii n já-

sotem přijato bylo jeho prohláše-
ní Že smlouva měla hv btl při

(labriele IPAiinimzio velitel voj- -

ska disiidívšílio Iljvku na dotaz

korrtjpniidcnla časopisu ('orricre
DidlařScrii olilednó jeho plánft —

Otázka Těšínská
dosud nerozhodnuta

Paříž L"J září Otázka Těšín-sk- a

bude znoviiuváženi mírovou

konferencí nepochybně loho dň-vod-

že ("'echové staví serozhod-n- ě

proti plchiscllu klerý přívod
ně byl konferencí nu nátlak Polá-

ků navržen Mezispojeneeká ko
mlMfl která řešila otázku komu
Těšínsko se svými uhelnými- doly
má náležet nn vrhla hranice ve

prospěch republiky českosloven-

ské Před svrchovanou radou je
nyní otázka má li přihlíželi ho

'ři pojil plili!

"Mám zde mnoho vojska a po- -jata n také přijata bude
sílám pět ty které NepotřebujíKdyž pak večer vstoupil do Au-

ditoriu městského uliv proslovil lltilnké válečné lodi píjidavišti

íljeky jsou k mé díspoNÍci Hpo- -svoji hlavní řeč nadšené shromáž
elicí nedali na jevo známky Živo

iili(ovate v právě vydané knize

"Vzpomínky vidké války" V

knize této praví fce bývalý rakou-

ský eisař 'Karel mluvil o Ilinden

hiiťifovi n Ludendorfovl easto ji-k-

o "prasatech" Stein praví Jo

Knrel Iryl velmi slabým panovní-
kem kterého nikdo nebrnl vánř
"Jeho nejvřelejsím přáuim bylo

státi se korunovaným králem Po-

lsku" praví Stein "Hyl hotov li-

lo tulM obétovuli všechno id nn

svou korunu On n misi spojenci
liyll sIiiIioní a my jsme s nimi

příliá v riikiivičkúeb ř)ni

nás pak utáhli do zkázy''

Rumuni provádějí
rekvisice v Uhrách

lltidnpcAf 'JL'l září Situace v

tomto městě stává Ne stále kriti

étějsí Unmiini zahájili vyklizo
vání městu alo pokračují v rek ví

la II jejich válcéné lodi opouštějí

dění odhadované policií nu fi(KK)

hlav připravilo mu ovace jež tr
valy více jak dvě minuty Míň

naplněna byla do posledního mí

mák byl jiuenováu vyslancem (

skoslovciiské republiky pro Hu

iiiiuisko a eo iiejdiíve nastoupí mí-

sto Nový vyslance byl léta tm

linsi a byl fiktivním pracovníkem
v České revoluci a včnčn bolše-

viky Jeho Mdleni bude BukiircHl'

Clen národního shromáMéui --

Knrel Meéír jmenován byl vyslan-
cem pro líollandsko se sídlem v

Priisclu a člen Národního shro-máiídčn-
í

- Prokop Maxa ustano-

ven vyslancem pro švédsko se sl

dietu v Kodani

Uspéch spojenců
ná severu Ruaka

úH — Zpráva vá-

lečné iířndovny aznamenává líspiV

šné proiibolsevieké operace nutjlí
ekýeli a ruských sboríí na severu
Uuskii Vojsku spojcucň dobyla
dvou vesnle nu #scvei'ozáiadníiii
břehu jezem Oněmil Neudává se

přesné dtituiii tohoto ťiNptíebii má

e váňk íi to v nékterýeli kru-

zích nazničitje tu pohyb smí-

řeni k Petrohradu Nedávno obje

víly se zprávy h ohliisf pfi Arch-finaelsk-
ii

má býtí vyklizenu přes
Pelrohrnd

iříslav Jsem iinproNtýni pánem
' Ifjecc Vojska generála Hob

auta iiepodiiíknou nu fiás útok-- -
spodářským potřebám CVskoslo- -

vážněji poraněn Hylo sděleno že

také několik ran rvolvnu by-

lo vypáleno Wí 11 tn ni Z Koster
sekretář národního výboru pro
nrniiiiisacl clcúřskch n nedúř-skýcl- i

ilclníkil niiiímil h ImmIc

pificsi)vúno ii hlútnďh imtoril

lonmto "vriiJciliii'11111 úHku
nu lid A krmu (Hnilý"

K nionStiii výtrŽimMiMu ihmlo v

MoKiuport hile uniov! firwitiisú-Iní- i

pokiiíilli no koiuiti schňi pít"
Mm nmyorii flooi'({n Lysin Vďo

jult l!fi(H) MccIAřskýcIi iiriníku n

jich přňli'1 slirdináíililo mí' !)' la
I

ko jižních lirani( mřsln kdvž c

jc rochuala a nřktďc i
zahnula iln (lliishpuriu musflnl
lni iiiřslciMn KMv fiiik zútiiiv
piiculy kc novu sliroiinižirovati v

poslcc jnicnovaucia Miřstř akro
íílti ttiiiinl policie a poiiiocf klao-k- i

rozehnala nclinzi Nikdo iifliyl
portmřn Dvn cizinci hýli atiV-n- l

l'o roprúAcnl v (ilasspoitu
vrútíhi se stútiií jiolicic do

a patroloviiln ulice

rohiru'My hýly jenom h il

Mayor Lynli v MeKecsport
učinil vSechny přípravy flhv (

hrmíl výlríiiustein l'n celý den

vliMui polieisic skládiili pfísilni
Vňiehnl elfnoví ohehniliil komory
v Mclďesporl oilpfísiliniiti hýli

jako vlústnf policisté Více jak
ilfiítO civilních policista je připni
vetio k udrčovúní pořúilku Asi

H(K}() zflinésiriaiifň (ívodň v Me

Kfťsport tyli jmenování přimet- -

stu ti ještě před ní stály zástupy venskeho státu anebo Mdlti se
Ilulšlí vojáci nebudou bojovatl o- -

ohledy k Polálďiui kteří mají hv- -

proti svým bratřím"
lidu kterému přistup byl již ode
přen pro přepínání síně

President byl představen shro-máždkn-
í

pí Josliih Kvatis Cowle- -

tl Nedleni na úkor národu jiných
Komise podpírá svoje Vozhoďiuilí

rozsáhlým materiálem které před Villa plánuje no
loží jako vysvéllení svého odpo-ručen- í

Z Prahy přes1 KodiiiT do-

šla zpráva Že při novu zahájení

novou preusifilkyiii vseolieciie !('

denice ženských klubu která pro
hlásila Je Hvaz národu musí se

vou kampaň proti
Cnrranzově vládě

WashíriKloii D C 22 září —
h! ňt n také řířnne e baštou válkou

Nchňze Národního shromáždění (V
skoslovenské republiky prohlásilsicfch íelezniéního miitoriálu' vše vysíleného světu íšhňe byla o- -

ho druhu pMpniviijíee zemi o vse- -

Američtí úředníci jsou značné

ve zpriVáeh naznažu
hlafiovánft jako nestranná a vel premiér Tusar že Československo

odepře podepsání smlouvy bude-l- i

otázka Těšínská rozhodnula pro- -
ohny prostředky Jfelezniční dopra

jících že Villa plánuji novou kam
ké množství prominentních repub-
likánu sedělo na platforměvy Z iiherokych kruhu sp sdělu-

je ze zásoby potravin v Budape
paň proti farnirizoví což vyivěťi eeiirim Nliromfižděni cdno- -

President ve své řeči vyvracel
myslně stanovisko jeho schválilošti nejsou dostatečné ííuiniiiii uje jeho éituiosf v posledních u

měnících kily Noiistředoval

Zámky I lohenzoHer- -

jak se praví odvážejí ze Země vše

ellllii eo se odvézli dá abrtiuji' V

to píci dobytek u hospodářské
ulroje Iřuuiiiní žádají aby 1'hři

vyjilutílí plnou hodnotu za 'ifiO- -

Itálie získá též

území v Africe nů jsou vykrádány
0(X)(KK) "bílých" korun řili

peněz v "moiírýeh" pe Uerlín 22 září ~ Krádeže u- -

střelivo a mužstvo v severním Jij
rwitfo I'rn ví se že Villa má v

úmyslu provést! nápor Mtiěrrm již-

ním od přítomného vého hlavní-h- o

Manovišfé a následovně nebu-

de ohrožováno americké území a

nebude nutno zakročení nterie

kého vojnka jako před iiedávtieiri

v runrezii Víllíi v minulých
dnech propustil 21X) í!firranziffi

kterým zakázal vřiif lo federální

armády Někteří z nich připojili
se k jeho vojsku

nězích přítomné vlády Htnne-l- i sel davší se na zánicích bývalého c{

saře Viléma a korunního nrlucetuk l linrnkn nebudí? m tn platili
za potraviny a jiné potřeby Hcdříeha netoliko v době revolu

ce ale za lednových březno

vých bouři komiinístlckHi jsouCholera a úplavice
dosud předmětem policejního vy
íelřování Policie jistila b vél-

některé námitky proti Hvau ná-

rodu Pravil že smlouva jc zalo

žena spíše na právech slabých než

na moci silných Jedná se o smloii

vu lidovou ti nikoliv o smlouvu

státníku Ild celého uvéta je již
nahlížen starého systému nutokra-tickéh- o

nadvládí n uvrhl by jej
tím ěl oním způsobem Podle ňva
zu národu nutokratieké vlády bu-

dou vyloučeny ze společnost T ná-

rodu a toliko národy samospráv-
né mohou se státi členy

Kdyl president předpověděl žr

veřejné mínění přinutí odpůrce
smlouvy k změně stanoviska shro-

máždění dávalo svflj souhlas
dšené na jevo

BernMoríf nebude

ministrem zahraničí

Birlín MImT Chdal V

vnioí win f hrabu too
Bíraxforřř bfvfll n?meký vy-Jine- e

vř Hpojnýeh fttáfeeh t

n e ministrem za hranMnich

ležltostf

řádí v Petrohradě
Washington I) C„ 22 září ké

množstyí cenných předmět ft

hylo odneseno z éc(o ámkři ná- -

Mvédské ěrtsopísecké zprávy t Pe-

trohradu Mldují fa počet řimrlí v

tni Serlfn uhy chrAnilí majetek
hpolcřnosti (řeclňřskú úvody v

okolí MerCeroiport lllilřstnÚVfljf fc- -

hl mm d'!níkfl

Klid převlúdal v lloinénted

líiKpiesne h Vhhí I)ilfiicsne Zde

liehyl tiéíuAii úlllý poklH o liO-nú-

whftí Ocelúskú úvody v

Dilipicslie li Jíoiiiestend jsou y

k ehrúnřní nvIio rnujet
ku Ohrady oslfiatého drútu ří-

zeny byly kolem nmjetkii p(de'
nostl u vltAtDÍ policisté iialzají
se Mh nn t r A i i

Pci to h Htávki ooňláitíkýeh
dplníkfl byl proMÉM n pon-dl- l

nebylo' jísťi v nedfiíi ver
juk mnoho díliíkVi nn utívei? hu- -

d M pOlíl!tl díí V Ofidli llA

ktré ííchty řifbyly úptcú n pro-iy"cbl-
o

m fc vtVtf dílrdliu

byl rozhodnut rflhújítl prAeí v

nedělí vi čci' Ní rodní vftdej ič

mořiiíky po jednu dobu je koo

WaehiriKton D (' 22 září --

Podrobnosti vyjednávání které
méo t diSledku urovnání' otázky
Adríňtlkii a ííjfky k uspokojení
vSecli mocností právř de bjly
získány niiiiHČujl }t Itnlil dosta-

ne sň luke řizemí v Afriee od Au

lilie fi hfineie ílttlie docílila ta-

ké uznání Nvýcli ájmft v Mftl

Vedle Adalíe která byla jí

přiféena na ákladé smlouvy ]on

dýinké Iialii ímde dovoleno by
rozSířibi Nvoji zájmovou féu a

J laorié ía doitnne m jí i mnn-dáť- i

rod Turwkím v MI4 Asii
V AM"( dotfl si lUlií ůmnl
klífá pntf-í- Anglii a FrftoeiJ

přej rokem 1ÍM1 hlnvní Řhuti é

i tnnrwuM zemí Soni-I- ň
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