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Vollíd stávka žclGzničnfch

zamčstnonců vo voltcó Bri-

tanii zakončena dohodou
o osudu "Fršínskn a

rast i ISIovnřr

WiinIiíiiiíIuu ) (' li října
Proliv s sdéliijei Une 12 záfíi

osla iln PndlV t Paříže zl'1'HVII
K dohodí doiilo na schůzi zástupců výkonné ra-

dy dělníků n premiéra Uoyd Gcorge -- -

Práce bude ihned obnovena

že liejvt ííí rada ruzbndlu i ncinlí

u ni Tčšíiisku ale i ua SiiiNikiiIr J
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aio ji opustil! Paiíz aby vy-
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Konala liepťmllcué f í l'í( VV lili

plebiseitii
' Pnřízi ledy přes mlpor

přiklonili se k ziÍnih!Viileonv odbor byl obviiién } radei dovoluje nb tisíce vojeiiskíeh nákladních milnou

lamet Henry Thomas sikieltir
iii'inliif unie žclcuiěiiieli 'iiněsl

iiiiiumí v své chválil preieie-r-

za skvíduii poniiM-
- k diisa"til

dnhiiily klerou Thinniix iieniiíiči!

jako vítězství nýbrž jako "čestné
iirtivniiiií " Myl tu premiér který
pozvu I deputaci ke konferenci n

snažil se docílili dohody iini by
ádiil stávkující nhy se liezpoduif
lieélié Vzdali

I muly H (i íijim - Slávka že

i7illrllíťll KUnii'"llllllCÚ j'Ž ZitMII

jeilll hln Mil Všeell iinalirUy l ll že-

leznicích o půlnoci nf Lli září
llvlll VČe llhiV IIMIIII K iliihiiill"'

došlu pit sehúzi picillitTii lilnVilil

limitní a členu výkonné nuly Nii

rudní unie železničních ztutiěsf

nuncii jun klerou učiněno liylo
v kun rTOfn-- i A Mniiiir

lav-- ii Kiníirílin výboru odboro
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vel- -
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néinii sliiiiiiviskn polskému k ple-- j

hiseilu A hlasování lidové kona-- t

zkazilo než nhy je dal do trhu u výbor kongresu obvinění toto vyAcliujo Kotiijmirio inino tiknztij
ké nuiožslví osobních a mikladníeh auloinohilu vojenských které jsou chovány pod šírým nebem

l i IMli '!': „IÍein ale nhoře IJolnbird nedaleko liiilliuiom Automobily jez se nalézají při eosté jsou pokryly plá
statuí autoiiiobily líinlo způsobem ehráučny nejsou
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laké nu Spiisku a na Onivskti —i

Dodává se brzy Již jeile delogn

vých organ isaoi vražděni po přislání v !o Ani
Přední 1 m I in ínky urovnání jsnn

oe těšínská z Paříže n úkolem nhy

jej uskutečnila

Ovšem nutno čekat u žádat li

mos zálivu v Mexiku dle sdělení
zeměměřičské družiny jež se vrii

lila právě z Animos zálivu

DNES ZAHÁJENA
JE INDUSTRIÁLNl

KONFERENCE

Otázka zastoupení želez-

ničních unií dosud ne

následující
n prvé: Práce niti být! zahájo

lni 'okamžité
n druhé: Vyjednávání lunt

Výtržnosti stávkují-
cích ocelářů v Cary

(lary lnd„ (i iljna — K váž-

ným výtržnostem došlo v tomto

tnóstř v hobotu a v nedéi kdy e

Ntávkiljíeíidi délníkň míst nich

oceláren dostalo se do konfliktu

Otázka Santungu
dnes před senátem

Wiishiiijřton I) ('„ II říjnu —

Dodatky týkající no vyřízení otá-

zky Kunt iinii v mírové mulou vi
Iniibiu prnjediiiiviiiiy smiálem dnes

pot vržením sděleni J A Jíieh
i i ' i

hy plebiseít len odhodlala li se již
k němu v nojvyšší rudé mírová

konference konal se zn nojpřís I

r:'i i i

arusc Kiery oznámil ze nulcz
obnoveno v předpokladu že ilo

mrtvoly obou aviatikfi J 'ander
I1 II I I é VI i iiSíran a ii iv i runo cieimve gen

končeno lnuli' před kiincriii 1 ilt o

In niku

ii třetí Mzdy buďm stnbiliso

niioru iicsi ruiiiie voine
svobodné Neboť došly setu již
zvěsti Poláci kteří bylí pra-ve-

že bude jím vyhověno v pří

logické družiny přinesli zubv
repiililikánstí vňdoi mají za to ' t I (

vzaie z leiieiť mrivoi zn uceleni
vyřízena

Washington ) C„ ( líjna --

Přípravy k zahájení velké imlu- -

V HIV lili 1MIIOII1IIC NUI )illl'l 11 lili stotožuční Sdělili že jednu leh
:ilt září roku l!l'Jll ii v jakékoliv

čině téhož plchÍNcilu jejž odmítn

jí ve východní Haliči vftíi nám ll
ku měla velkou ránu a nu těle na

dubě h I srpnu luulmu hýli pod lezeny byly známky bodnch ran

polici! a pííruéimi šeřila Cihly n

kameny hájeny byly stávkujícími
ua policii hasiče n píírueí šerifa

tt eolá řada osob byla poraněna-- -

fte?e se rozšířily 'na celou jíznl
éást mésta Policie pouííviiln v bo

ji se Ntňvkujícíini klacku uhvku
střelbě nedošlo K výtržnOstein

naší liistorícké državě vykotiávn- -siriální n ilélnií-k- konference duo
Auílio dne byly dokoiiéeiiv a toli

rubeny revisi ve světle poměru v Posice jedné mrtvoly naznačovala jí nátlak ua ě(ké oby vn tělní vrt
že smrt přišlu ve spánku kdežto uko otázka zastoupení železničních

unií nebyla vyřízena Jcňlč v ne

zvlášlě nu české horníky ve svím

smysludruhého dá se předpokládali ž

že jednáni o Osliitnícli dodateích

půjde rychle ku předu tak ze ji
V llňšleilu jících desíti dnech lillde

línáno píedsovzlli jednání o

mírové stuloiivé

Clemenceau žádá

o brzké svolání
8chuze Svazu

Paříž (i října rreinier Clo

sveden byl tuhy zapas Aerophinděli nebylo znánu pošlou-l- i tyto
v kterém vykonali avhitiknvé co Dějiny bývalé nioimrehie mitjí

Ivě památné kapitoly i volby ttia

Farské n volby polské Vzhledem

I lilisin uaiezcii nyi hni dvacet nul ve

unie šve zástupce ke konlerenci
nikoliv Kdyby dopravní děl-

nicí vo nebylo zustotipeim význam vnilrozsMní Má se za to že nviali

konference by značně poklesl je
likož dělnictvo toto hraje výziiani

na zkušenosti jakých nabylo se

při volbách v Haliči zn polského
režimu v letech 18(11 -- 1911 umíní

itoslo po MCtlllZÍ NlAVklIJIelelK koy
dělnici vo ubíralo no v zťmlupeeh

k domovu Pouliční kára na kte-

ré nalézalo ho několik Mňvkoknzft

byla zastavena a lirzy po té klue-k- y

a knnieuy počaly na ni padati
Kiuduktor a motorman prchli a

obecenstvo niarmi Niiažilo se upo-

kojili rozbouřené davy Ityla za-

volána policie později pak také

ineilcenii poslal pliiknvníkii House nou úlohu v hospodářském životě

kové byli přlnueoni nějakou nebo

dnu k sestupu opustili svíij aero

pian u odebrali no k zálivu v na

ději že podaří se jím spatřili ně-

jakou paroloď kdvž byli za vraž

děni '

Irvnti na tom aby se uěinihiovi memoriiiiiluni nro iiinericUuu
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Zn čtvrté: Žádný dospělý želez-ničn- í

zríeneo Velké IďitiHiii

nemá zfskftvtifi méně tic ui!l!MÍ1

jťlll'11 NÍIill(J l(f(1ll duktu! ťl'1111 íl
ohyt í je 110 jirnivnt mul (luliuii

liírilvňlcřliotl
n piíli' ! Zolczniťiií iin'u iivolu-j- e

nc píitMnili ho ó In (ihy Jo jí člc
imvó pnicovtili v hoiiIikIii h lóini

kdo no i pnico vnilili nn'lm íui

Htukii vúlioc iiovyHli Slcjnó no-s-

hýli žiiilnólin přrutuplui pint
i

Hlávkujícím
ii Schli : NVvypliii-nn- mžila liti-ili-

"

vyplitcfni ilóliiicl vii po ziwvii-iililíjoii- í

jinioo

lijolii n joilníní v lóln zileílo
sli hyl veliký n v IWiiÍiik ulici

země

Konference bude zahájena v Símírovou delepiel v kterém žádá neprodleno nilezilá opu třeni za

líni uceleni aby při chystanémnhy Koblize Nvimi národ A pod ni Národu v budově é

lruie Tiniut liv Shon zástupce
plchiscitii jak ve východním Složpředsednictvím presidenta WiNo-

ku tuli V ohnu Nlolíeíoh našehoVelké atěliováníMratrstva železničních topičů
slovensku pravá vdle u nepokrvté

luiNicf a priruel serilovl Asi pa-

desát osob bylo poraněno mezi ni-

mi čtyři policisté Zranění žádné-h- i

není vážné Policii po é se po- -

jediným výkonným úředníkem

čtyř železničních bratrstev jenž
z jižního Ruska smýšlení obyvalelNtva mohlo do

na konala no poeut kom listopadu
ve Washingtone Premiérův do-

pis který psán hyl počátkem zá-

ří hyl prúvč uveřejním 1'remier
ve Nvém přípisu pniví' zdá se

jíl i neriiNcnélio projevunachází se ve Washingtoně Sbea
dařilo obnovili pořádek

My nrci plchiseil pro Téšínsko
tnu nutným aby ncIhio Svazu by Spišsko u Orinoko zamítáme firin- -

Hělolirnd (I října — ííčlieiii po

sledních čtyřech měsíců (budiází k

liepřctržiléinu slélioválií se lidí z

jižního Uuska Výluiáni ze svých
sliruiiiiizilily kc znnriié zňslupy li' ipiclné ii nejrozliodněji Ncnifi- -Obnovení agitace mou-archis- tů

v Uhrácl
žemel' iliifiiislíf nhy o hnniíeíeliilu klerc iVkiily nu nuiiiucii! vý

Klodkii konferenci' Když puk hy

la eo nejniivo svoiuna ueliot

liy to rozřešení celé řa-

dy vážných mezinárodních problé
niú kterým celí víecliny zemé sé
la

iiíišeho Málu rozhodoval kdokoli
domovu nepořádky a neklidem
nešťastní lilo lidé ve velkém noě

prohlásil že železniční bratrstva

pracují dohromady a že doposud
nedošla k rozhodnutí vyšlou li de

logáry Pochybuje se ze tylo or

giiuisaco delegáty pošlou poně-vud-

jimi iinvrhoviiné změny v za

stoupení organisované práce při
'

jaty nebyly

Komproiiiisní návrhy předlože-
né železniční iidmíiiislraci po kon-

ferenci s presidentem Americké

In (iiiuieiif ye NfJivkti Ulerii liru- - jiný Iřelm (o byla mírová houfe
In přicházejí do Kiiniiinskii n Srbanešl' li října Celé nič- -

hrnec sumu () hranicích nasi re- -zilu no vyvinoiilř v jednu z nejviV

žuéjííeli krisí juknu Anglie kdy
sku Kde prohleiu pece n vlaní ní

diky tmdiou rozliodovií jeřiotnlid přesjíliuje síly pomocných or- -
tiinžíviilii hýlu iikoiiépnu ft fa zodiioveilni ciiiitcle ieil cit ni

sto polcpeiiv hylo plakáty vyzý-viijící-

lid ho rozdílu víry n

plémě nhy pracoval pro obnove-

ní mnnurchie Nu olakálech ho

Judeníč zahájil

postup na Petrobrad
ganisaei asi padesát procent zři- -

řísluňí vymezoviiti mise ťiemí
o je pro nás ros jiidívnti vře tm

oslí o pomoc přicházejících do

žádá aby ihned bylo Nvoláno ná
prosto josnil nesporná

úřadoven Amerického Červeného
kříže jo od ruských uprchlíkuWashington I) (' íi října rodní shromáždění za účelem zří- -

My tudíž odmítáme JilimovánfSoučasné obnuveníni ofciiHivyU! „ioilfreiie Vláda právě uvc

proti bolHevikfiiii na východní idové pffďl tiiišouiii zřejmémuBývalý korunníz kterých vycházířejníla čísli

1'Vdoruoe Práce Samuelem (lom-perse-

a sekretářem práce "Wilso-ne-

poskytly by čtyřem železnič-ní-

briilrtt vůni po jednom zástup-
ci v konferenci a všechny ostatní
unie zastoupeny byly by čtrnáctí
muži jmenovanými federací Vc

právu iifuiiktovane v iuihich krstálana jevo ze novoIsku vuma

zemi nf7ÓÍMM)f)00 korun jích bez ohledu mi výsledky pleprinc v Amerongen
Paříž 0 října --- Zriričný vf liseilu Záuady podle kterých

ziiíím se 'připisuje příjezdu bývá bude vykonáno ještě povědomý
nejsou Jsme všnk přesvědčeni
že volum ua Těšínsko stejné jako
na Soišsku a Oravsku bude mít

Státní gardisté
povoláni do Cary

fíary índ (I října Vccia v

frontč Ivoléakovýiiii Nhory gene-

rál Jiidenič zahájil postup nu

nreiari(felNkého distrik-li- l

dle zpráv vydaných ruským

vyslance vím

Plukovník House

jede do Ameriky

Paříž' ti říjnn ~ Plukovník K

M Hoime vydal ne v iiedóli mi

většinu pro příslušenství kí Hiátu

lého něnteekčlio korunního prince
do Amemiijrcn v líoln mlsku k ná

všlěvě sPého otce vzhledem I sou

éíisuéiiiii příjezdu dvou německých

diHlojníkři Jedním z Ičeblo

je plukovník von Mic-

haeli člen bývalého generálního
štábu a přílel generála

cskoslovenskémii Než tuk přoíi

dle (chn ft f IomvI aklujíeí pre-sidei- il

odboru žeezničníei za

mčstminefí ve federaci jmenován

byl zástupcem veřejnovtí v snaze

překonali odpor unií které zastu-

puje

Henry S Hciuiisoii z rVamiuíf
liam Mass jmenován byl odbo-

rem práce k ustupování veřejno-

sti Hada národní induslriální
koufcreiiee oziiámíla že jejími de-

legáty budou následující! Kred

pozdních hodinách večerních ÍIIM)

státiiíob gurdistfi dopraveno bylo
lo trváme n setrváme nu hvd práv
ní púdé ua které prohlníiljeme zá-

sadně ii díirniié že pokládámň a

lokládnli budeme jakékoliv cizí
zpáteční cesiu dn Hjiojetiýidi Slá- -

vlivy ilo stanovení naších hriníctfi po více jak roéniiu pidiytu v

Evrop I'řed ziiliájoním mírové

Ktiivkujíeí ujmou no v faxe eo iiki-ii-

ifcjkrtilníiii zuno prlíec
In vSeolioené uspokojení Výbor
žclczniéiií iinio provedl nfkolik

ve Nvé ř1 ral'(f ii n lim připni-vi- l

no o pHzcií veí"'jiiosli Vřtftiiin

vciikoVHkýeli odhoóek ždeiiici)í
unie 111'tfovnln hy výlmr píijnl
niihídku vlódy a rozhodl ho pro
obnovení priee

1'odruíiiky iiiovniiní jsou pnva

hy kompromisní Niírodní unie o

IcZiiióníeli zninÓNliiiiiiefí odvolifi

Hiňvkii a vládu ihivii HiuilildH ku

obnovení vyjediníviní pokriiénvíl
ní píítomné ií()v( Ntuprtiee ua

(IiiIní jeden rok hiínIo ha hi-k- I mř

KÍeft jnk přívodní bylo íiiivrhovó-jm- i

a Nlnnovenf liiiuíiiialní mzdy nl

AiliiiK dokud eena živobytí Imdó o

110 procent mid eennii pfeilvňlof'
nou

Dohodn talo bytu výsledkem
lloilli konference mezí eejfai'í

odliorovýcli orKiniiuieí znbriiuje
V to ZfiHlnpee žclozuíólií llliie

Uoydctn (IcorKem u Au-diru-

Ilonar Iwnvem v proululí
ní-n- i

konferenční v Dowiiiiig ulici—
1'řed touto konřcroiieí konala
Nolďie kiihinetu

Mi ho vAeobeeuř Zlí to h' dobo-di- i

talo je výnledkcm fittílovuýoh
Niudi výkoiiu'h výboru federnťř

dopruvních díluíkfi xwwlh jnfíM

Ariliuru JfomloiNOfm u obím R

ťlyneNc kteří kIjívíIÍ e proti
hi&vky tv wputlíe dn

klid vAeehny přílřítotí k vyjed
návíní f dohodu fichiidoii

naprosto nepřístojnými Od sta-

noviska toho neuchýlíme se v flbkonference v které nIoiiííI julio

lo (Jary t Indiána Marbor a Kat
Chicago kde v neděli adjulanl ge-

nerál Jlarry H Stnílh zinobílmn-va- l

dvanáct Nctnín národních gar-rlíhlr- t

po výtržnostech ku kterým
došlo tu v neděli a jež byly pokra-
čováním výtržností sobotních — --

Jeden muž jak bylo oznámeno tu

véera večer byl dřeleii hlávku-

jící dělníci 'naplnili ulice a k

došlo ua dvou místech

člen nmerickř dei(jiioe ziiNtupo- -
žádném případě a z nižádnou e

nu -vhI Spojen Státy v různých fi

řodnhdi hodnostech

erick I' rísh u Edward Kiirnham

Oreene z ílostonii J W 0'Ioary
z Chicaga a S líembertoii Hutch-íiiNo- n

z 1'bibidelpliie Tří ženy při

pojeny byly k zastupitelstvu
Jsou (oj Ida Turbello-v- á

siÍMov(itelkH Carrio Chapuiau
Cattová fiředsedka Amerického

Jugoslávie nepro-
vádí mobilísaciSestra bývalého r

I
tí října — lr Milenko

sdružení siifražetek a (íertrnde

císaře zemřela

i íí října - Vévolkyné

Situace v stávce
ocelářů nezměněna

PítťJmrgh Pii í října - Ko-

nec druhého týdne velké slávky v

ocelářských závodech nepřinesl

žádiiýeh patrnějších mčn v sil na-

cí Zprávy jednotlivých spolré-mWI- Í

sice nuznaéiijí že mnoho

dělnici vii se vrátilo do práce a že

produkce je téměř normální ale

unioví vůdci tvrdí že sítiuiee je)
pro ně pln uspokojivou že jen
málo slávkujíeíeli vrátilo se io
ýoh míst Ocelářské polnoti
hájily přípravy k znovu otevře-n- í

eclé fniy továren v zápíidní

Periflsylvanií Zípndní Virgínií
ve výehodnf átí OhU Očekává
se ž vcLkč množství fWnHvn

stávky na baženého vrátí íe do

práce

Uuriiumová z Chicaga 'Konferen
ce inuie zafií jont v 'jmi lioiim
dru-- s odpoledn

Katastrofální povod
n£ ve Španělsku

iMiidríd íí října Jihovýchod-n- í

část íp{tlrtki postiženo byl

zhoubnými povodnčrní pří '''
rýeh zahynulo přr 100 osoh

Charlottě ze KfixeMoínínjffn m'j-ntiifí- í

Hetr hývilélin nónťekého
rjínife VittmA zctriřelit v ftadeij

Avíatikové bylíKaděn v vkn W let V(fvodkyiii

íí Vesníé premiér Jugoslávie
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