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edkoMsá s@ aamesití velkou stávku
SvdMi dřlmitl pfrdúei im návSlévř AmerikyPresident Wllson zádi do-raz- ní

uhlokopy o odvolání
i

í
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BOLŠEVICI Pftl
PRAVUJI OBHAJO-B- U

PETROHRADU

Bolševici pojstavíli se na
híIhou uhranu u Cur-Mko-

je

Selo

Londýn 27 řljnn — Seskupiv

zamyšlené velké stávky

SAr~x '

Ve veřejném prohláient vydaném po schůzi kabi i:
Ci

ie se koleni Leona Trockého bob
netu praví že čin jejich je nezákonný a ie

veřejnoit bude chráněna v
li scvickho niíiiiMra války který y

minulých dnech přibyl do Petroi: liraiJu eby soriřaiihoval jeho o- -

bránu vojska rmkí sovitskí vlá

ly firudce napadla linie ruskí m

WnHliiiiKlmi ) V„ 27 iljiirt -
Pot Mlije ('llVlHflfMI Niňvku V II

ÍiIim1híi'ii in'inliKrt tu ncOHprnve
dlio-nn- nýbrž Í nezákonnou prc
siih iii Wilsoii v prohlášení jež vy

vcrozúpndiií armády a aspoň pnŽi

'Ml lobu přítomnou zastavila postup

nu Mnjor (fenerál Wood velltfl

itíednlho vojeimkého depnrtmet)
tu f mmi#II již létu pravomoci v dl

itriktu oeeliiřké Hlávky
Wiishíniton I) í' 27 i fjmi r

()r(řmÍNovliH priep bodll nl licliď

viill právu ku Ntivcc dle prolili-Arn- l

ňřediiíkft Americké Fcileruec

kterým vážní ohrožen byi Petre
9'ilnl v holiutii s i 1 iirMi trlého hnid dlí zpráv sem došlých CV- -c

akoj Helo a Pctropavlovsk jižnSJ
1'rňee kteří Mouénsnř nnrnaéili žp Tito vfidd orttanÍMovaní práce ve ňvíihku přijeli v minulých dnech do Hnojených Hiátů abv stu

dovalí zdejší hospodátakí a dílnickí pomíry Od leva k oruvu isou to: JI vou Kock lliuliiiar von Hvpřijetí proti Mtivkovního zfikoiin

rinvrhovflneho v žcleulžnl předlo dow Charles O lohiirmson Ountinr Huss si Kerntin llosxelgrenoví Hiťrid EdMtrom a Herman Linquint
ze liylo by nlgnňlem firu vieobci tiuuvcl druhíiho ávídskího konifreau

od Petrohradu byly znovu doby
ty bolňevíckýig vojskem vytlačiv-Aí- m

z nich sbory generála Judeni-í- c

a sovětská vojska pokraíují v

postupu
Jižní od Moakvy kd postup

iborfi generála Denikina ohrožuja
starožitní sídlo caru boje jsou v

plním proudu ale žádní noví

zprávy nepřišly nichž dalo by
ne soudit o situaci Jedny zprávy

nou Hlfivkti v celí ctní

ViIliarn H Inhtwton přcdHedu Mueller odsuzuje Československo neMezinárodního sdružení Htrojníkfi
LEWIS SVALUJE

VINU NA MAJITEjednání šl Goltzeilruhe nejvílSÍ unie Npujení IV obchoduje s Uhrám

kabinetu žádá iihhdtopy nrcdiil-- k

unii I éleny aby odvolali hIii

rozkaz který mi vejiti v

platnost 1 listopadu
President ve svím prohlášení

nemluv i (i povaze Mporu Mezí

h majiteli dolu darané
Sak prohlašuji? že mávka kterou

označuje jnku iiejdalekosáhlejSÍ
v historii národa k omezení

produkce n distribuce neubyl no-

sit životních liylu prohlášena lir

provedení hlasování mezi všemi

ulilokopy jichž vydaní' rožku se

dolýká
Plo (lilo příčinu president pro-

hlašuje "že zákonná opatřeni bu-

dou prnvádína u nalezeny pro-středk- y

k nehraní zájmií národu
v jakékoliv iiMiuiiliioMii jež muže

denicí pmvil že díltiktvo by w

uchýlilo k "přímé nkei" v Iftko LE UHLODOLÚ Proba 27 října — Hir Wílliaru

přítel a llástllpec llerbertll lloovím připluli kdjby vňechny jiní
prostředky v zájmu docílení práv vcrn ve svých snahách po ziiopii

sdělily že sovřtská vláda rnft v

vyklídítí Moskvu a uslou-pil- i

do Tiiíkestaiiu Hrbská voj-l- a

jsou na icstí do Odísy aby
pomáhala Denikinoví v jeho kam

unií Hclhflly třem potravin a docílení Jiospo
Neposkytl žádné nadějeHylu uitziiflíeno že tento proti- - íbiřske úpravy v nových slálei

sířcdm Uvropy uzuamenal v (V
Hlávkovní zákon o jehož přijeti ji
tlí vlivní zájmy uiilují jn hlavní pani

Uerlín 27 říjnu - V řeíl ví

před tiárodiilni shroniáždíiiíiu tr-

val nírueeký zahranííní ministr

Mueller na nutnosti evakuace Iy
baltť nímeckým vojskem tak aby
uvít byl přesvídíen že Nímecko

upřímní sí přejň míru "Nímecká
vláda neschvaluje ťdegramu kta-r-

jionIm byi bedávuu generálem
al (Jollzem (ffftt ul lijícím plukov-
níku Avalov hermondťovt k dspí

'

ehftřn v bojích nedaleko ltltfy"j
pravil Mueller "k diuifám že Je!

cháeh pří(iad který nejlíjie ílluíe stávka může býlí

odvrácena
HolAcvícká jiskrová depeše sdípřícinuu pru kterou přcdwedoví síruje konflikt mezi ucjlepAímí

luje žc vojska admirála Kolíakatmií budou iovolárd ko konfereti zájmy lidu jako celku a soukro
byla vytlaícna z Tobolsku a mí- -

mými spekulanty (Vehy produvyvstali r tohoto nešťasmíhn p

íiáiil"
ci do Wanhíntoiiu v nedalckí bn

doiieiKitttl sto o(řlní zaujalo bolševiky Je
lí lalo zpráva pravdivou pak by

kují cukr a ziuiíní potřebují vlnu
která je produktem Uherska zePresidentovo prohlášení byla HpríiiKřicbl III 27 říjnu d

h Íels akl lijící president Hdrir iiasvídeovalo tomu že sibiřskávydáno v sobolu po vi'lin1 kabině mí sousední liylo doufáno ve výDrrrwitorff vřdřl

}a Anjenká rozhod
vojska jsou opítni na fiatnpu ne- -Zených uhlokopfi iimerlckíeh vetu v kletím probrány byly všech- - vínu tohoto zboží Hic WílHaui aletu jKwlední přlfiad wíebéní w pru-skíb- o

KPiwvtdn do politiky N'e- -
ioi dle posledních zpráv nalízu- -ny fine umiacc se ackreiářeni Wll shledal že víláíua (iřcbytku cukru

ne světovou válku la se jíž zniiíiií za Tobolsketne luodávána do vzdálení FrancieHoiieiri Jehož Mifthy ilocílefif ilu-boj-

mezi ulilokopy li innjítcll lo Lenu Trocký po znovudobytl
jiine fiřálell bolíc ví kft ale profe-

si ujeine tiejoatřejíírn zpftsobem

blokádí sovílskílio Hutki
z kteří ("lecby nemohou získali vý

sví odpovídí na fursídentovo pru
bláíení že Hlávku nhlokopn plá-novan- á

na I listopad je "nespra-
vedlivá a nezákonná" pravil že v

síluacl nedoAlo k žádní míní wía

se práví navrátil z Wash- -

Uerlín 27 říjnu — HrubíIň sellmly Kliínc( inř'l jehož minou vlnu kteří je tak třeba íe
skíuifi prfimysluílpiiy ucházel (oliku ziekrHář Lan Benmlorff bývalý jiíinccký vy navrhovaní Dohodou ponívmlž

Pavlovská vydal prohlášení v kte-rí- m

praví že nebezpeíf víaící nad
Petrohradem bylo zažehnáno alo
nikoliv definitivní odstraníno

sinfř JeiiJ nemohl xníiiHtnitl ulunec ve Opojených Hiátech do riebiuloii lo bolái-víít- í vůdcovi

kteří utrpí tímto krokem níbrž íiifCloiui I)ehfto pru ehorolui whromiížilil hi nul pří výHbwliii před výborem
Roosevelt zanechal Hloekholm 27 října —'Uolse- -iiílokí ronssy Jldu"řixNkí rady h vídíl že vntnp A

Na dotaz bude-l- í mílí preíden
v Mobotu dopoledne a opétné v1

Vr Podndiiiiril flrnyHon presl
ícká vojska kladou silný odpor

# po sobě $810607tovo prohlásili za následek odvomeriky do války zmirnení jmton

porážku Nímeckn Xuziuiííl ž" armádí Judenííoví v Carskoje Hedenfňv 'iMohní K'knř poviilňn byl
Pžt lidí usmrceno o dle zpráv sem došlýchumŽII h zabránit! tomu zo vScli

lání slávky prohlásil íewís že ne
mfiže v lu chvílí níícho říci o tí-t- o

záležitostí fjifwís se odebral

Miieola N V„ 27 říjnu — Plit
Hvých il ale [iojcncňui prý po Londýn 27 října — Jiskrovákovník Theodore Roosevelt zane

chal po sobí mnjetck v cmiií $H0- -
dařilo hp vy volatí proti Nímecku

na cestě do tance

líasfíifíH N'eb„ 27 října l'ít
depeše z Moskvy oznamuje že bol- -do svího domova uzavřel se spo

po celých Hnojených Hiátech ta ácvíeí se zmoeníli Klízabctpoln607 dle přísežního prohlášení pojení a ostatním svitem a požádalkoví řozhofícnl Že vfieehny jeho kde usmrceno bylo velkí množze Medioí osob jedoucích v Hcdno

aufomoluKi do maákarnílio plesu

daního odhadíímu daní vykonava-
teli poslední vfibv Po odraŽCjfií

aby nebyl obtížováu otázkami

před li hodinou dnes dopoledne ství Finu Hoiiííisiií se popírá žeNiiahy aelhaly Ilerfmtorff pří
tomto výslechu MdaŽíl ae uíínítí

iylo usnirceno a dví poraníny lví bolseyíckí váleíní lodí byly
i

'' ti !_ íl f t
Odepřel hovořili o otázce jedí vy- -

do veéerního ziiModiíní Zřejmí do-

volil by ce A iležítost byln

iíedlo?en nebof krňt-e- e

po koiiíerií Hchfizň kňbínetu

jireidenfov) prohlíícní bylo

1'renideiit neeluil n novu VV- -

nvřtlítl kroky kterA" vedly" k vy-di-

Htivkovního iwkou xiihnui-j- e

v to konvenci Bdriiženf nnicrl-ckýc- li

ulilokoprt v Clevelimdí v

kteří foriiuilovAii byl požwduveko

pracovním týdnu o třicíti hodí-fuíc-
li

zvýSení mdy o procent

zdání Ž aám pracoval proti zahá
ednávání další v možnosti eMopeny pri leuavnem iiiKant vkdyž automobil byl zasažen pošto-

vním vlakem na křižovatce nedá- -

♦}(KJ0 pohřebních výloh jtrávni-ckýc- h

výloh a dlubfi celý majetek
tento předán bude vdoví která

rozdílí jej mezí pozfistalí dílky

jení bezohlední ponorkoví války zálivu ř1ínskím aíkolív ae při-

pouští že dví obrníní lodí byly
V J}loominton III na eestí k ir" 'neboť Vídíl že to jlaté Hpojení eko tohoto místa Usmrceni bylí :

domovu vydal Lcwía proldáíeníHiáty do války na atraní apojencň poškozenyElmer O Hnell i Jtmiata Arthur f ídle svího rozhodnutí Fond v ob

fíosu W00W y-- dán byl Koose
v kterím praví U uhlokopoví mapřivede

Prudkí boje jsou v nroudu no- -jí morální právo k stávce za 6íe- -
Stewart host l Illínofau Leslíe

Laudon a paní Erntnejíne 1'ottcro-v- á

z ííaatlntfs a líerrnan Kiedler ll celí fronty p-mň- Deníki- -
veltoví jciio otcem bude používán

paní Rooseveltovou až do její snm
lem zlepšení avých nra:ovníchRakousko neprodá na JJitevní fronta ji? 700 milpodmínek VaVcbnu vinu za fdí- -1'rcHlderit mí m tu h nulízíí-- J fuatla Poraníny byly sleíny ti naíež předán bude dítkárn Ha- -umělecké památky dlouhá vcfloue od Carycíou kelomnou situaci snaží ae n valit í naNcllie Kntflisli z Junlata a Anna ftamore Jíill Rooseveltův statek v

Kyjevu Náclník anglíckí vomajitele iihlodolA kteří staví ae
Oysfer Pay kde jdukovník zemřel

jenskí mísse meškající v hlavtiítuproti váom požadavkfim uhlokopfi
Keíhlmann v Hastíuffa Hlav sleí

ny KnKlí"boví je tak vážný Že s

o její pozdravení pochybuje

v lednu foliolo roku byl odhadnut

na 180fW Mezí nozfistalostmí s
K požadavkům o zkrácení doby
pracovní a zvýsVní mzdy o fiO pro- -

táboře Denikinoví oznamuje ž

váleíní šlístí v souíasných bojích
ziístává na straní protíbolácvíekí

Kle hi (losiol ve NlflVII VlilKy ne-bo- ř

inírovi midouvit je dopomid

projeMuiviíiui ii vojnkn trnnupor-tovíli-

Vzhledem k této Nkllteř-noxt- i

ii okolnoMj i o hlávkou tou

tu bylí by ixmfiženi chudí xtejnř
jiiku bolihtí fircHÍdenf mk íia to h
htívku možno poviižoviifi zři fut- -

nalízá za PM0) bondň ta tu za

:íO000 bondft svobody za ♦JílOO

Iondý-- 27 října — Ani blado

víní nepřiměje rakouskou republi-
kánskou vládu aby prodala nriií-lec-

památky po rodu Jlabxbur
skím Naproti tomu byla oznáme-n- o

Že rakouská vláda anažl e lí

pňjíku v cizin a chc dáli

tyto umíleckí památky jako jí
slolu

armády
Obchodní dohoda ťbondft vitízné pňjíky Kanady a

za $%fK)it bondň republiky Moxi- - KodaÍ 27 října — Clý Štáb
Polska 0 Německem eona Trockíbo bolševíckího mllrutlu fieikoiiriou n jku nejvýš ckí PoalízM jmenovaní hondy

níslra války byl dopaden v Car--nemají nyní ceny Knihovna pre
ÍJerlín 27 října — Polsko ní- -

skoje Helo dle depeš Nationalsidentova odhadnuta byla na $21- -

iiiecká hospodářská amlonva by

cent vedla prý okolnost že uhlo-kopo-

nepracovali v posledních
dvanáctí mísících více než jírň-mí-

tří dny v týdnu tak že mí-síí-

jejích mzda nebyla prfimír
ní vyAáí než %Vt rnísííní což ku

živobytí nedoslaíuj Hnahou

je zkrátili pracovrd
a rozdílítí prácí na více dní

v roce a souíasní doeílítí takoví

mzdy aby staiíla k sluínímu Ž-

ivobytí

Wnshíiífton lr C„ 27 října -

"t'M Jednu Z liejmenííeh položek ídende v Itevalu Trocký sám
la tu práví podepsána a Nímecko unikl v automobilu Vojska ave- -tvoří skvoxty jež byly odhadnu-

ty na m- - " rozápadní mnídy pronásledovala
ministra a vypálila po jeho auto-mobil- u

ale Ťrockímu podařilo r

uníknoutí do Petrohradu

se jí zavazujň dodávali Polsku 7V
QtiQ tun oblí mísííní a Polsko na-

proti tornu dodá Nímecku fMJOO-Oř-

rnetHckýcli centft brarnborft v

slařiowiých Jhfilách po 16 mař
káefí metrický cent 1'nisko vedle

Kongres a ameríka- -

Leví křídlo armády eenerál

Mladý krajan se po-

kusil o sebevraždu

Ord Neb 27 října — Frank
Kaura Burwell Neb atřflii ae

do hlavy ranou t revolveru v do-b- í

kdy nalízal v pííi íerifa

Valley okresu Kuiimls % leží v

beZVÍdořjJÍ v Jwlejáí řiemuefilej Ae-rí-
ř

vzal Kaurii do vazby v North

íxuip kd mladý muž si podívn

poíínal DopNy u níbo ihUjM
řiaznaíují tt mí bratr r I Wiřt

(VI4 zemí ncdoíkaví ícká nu od- -

nísace přistěhovalců

Washínífton 1) C'„ 27 října - udeníe jak m oznamuj j podtoho opaíří Nímecku od 70 do HO
fKivíď uhlokopfi m žádost pred- - obníwi bolševíckího dreadnouífbtu

Kohuti' j žádán zvláštní předlo- -
tun přírodního oleje tiťdUon lítrft

líhu a v#dký poíet Jiuaí
'oltava který kotví v iun Nívlďmta VVílsona aby stávka pro-

klamovaná na 1 listopad byla od hóu aby vzal wbe úkol amerí- - branWcb Petrohradu atřílí
volána Neiiríítí prohíáiení J h kaníaace pfisfíbovaleA kteří ne- -

pře střechy donft
lwíht aktiijícího presidenta' dovedou íístí a psáti v ntflíftkím

íí ňřcdnik zemč povařený provi-dění-

zíkoiui )onžlje viSech

k znbriiiíní znnfiivení pró
ce

Hlužby vlády jiiko primíředníka
nabídnut' preiddenfcm proufřed-níctví-

Mikf-- f prňcfl Wllxona

nle nepříjiit' jmui doHiid k pou-

žití Prenídent problaSuje U JfHt

pubotov n žídoHl Jedu'' iifiěbu n

fri jmenovntl komítí k

nítiuiee u k doeíled pf-htf-l

ttUfito urovníní xporu n níležítým
nzriiiiíii práv uhlokopfi wiíjítolft
I vcřejnoNtí

KebyJo přímo nazriftno o

krocích r zájmu inbrkuM
tavení prie v uhlodoleh k

blnř jedriil pro ten přípiid U by

výfřby prenldAotov nebylo dbi-n- o

a i(4vki píc prohlífont lfy
lo ) považováno tt yint4s4 íi
kruhy íiílábo dorati opoxornlly
riA prohlídni uílnín Mkrti
žřirt vílky ÍJnkrm v ří r fjv#-land- l

iiřdnwA ž# ylít#I6m
oVpurlffteíitft bylo níiříz

no by opAfžjlí vojiko m l&hrt

yMtrttlrh hn udkazuvíoí vÍía
ni tukoví židoofi do Whíugto

ICabínet svolá no
Sdružení amcríckýťdi uJdokpli v

oimi pravil ža aííoafia j rmml- -

vou konferencí

Va'4iíníftot) D C„ 27 řípna —

Návítéva belgického
krále v kapitolu

Washington D C 27 října --

Mfakf kríl Albrt královna

AUbtu korunní pilm jjlb
druíln iárlí w v# Wtsblnřtoní

potu tří dor r tomto tfán $ bu

nína bylo jediní prohláSní kl

ré příálo i drnbíbo tábora Jakí
kroky rbída by oííil v joro pří- -

Bollevik pracuje
otevřeně v Berlíně

Ikrlío 27 ííjfl — HtmotvMf

boI4vkký ifItátrMkwki pr
Kibíntt rozhodl # ra trt vfotú

Pidl kdyby presidentova probil soboto volatí novou kontmn
ojo vU rfvřwuí v přcdfníeb fcní ti v ůoUsh mmi a pokra

jizykií kteří nerozuíiíjí záko-nb-

a zvykftia Hpojených Hiátů
Hcníttii vyhoř který před íasm
navSlívíl ocelářský distrikt v okolí
PíUburitíiu pťiM k příivídní
h mríknla příitíbovabíA jo
nutností a H kongrea v tom ohh
du míl by zahájili náležití kroky
PředPjhi žádá u povolení 12 a

íívrt mílJíonu nu ameríkanísaíní
kaffipaA mů přístíbovaleí pro
kťrí mají býlí zřízeny zvláífní
4koly kde níílí by %t hHgWi-Vťw-

jzyku a seznamovali s# zákon
títo ZOií

cí která by pokračoval v nhiit
r

r

i
i

dou boty iriíatopmiijti paní po obnovení indristfiálního mírubudovy Hlhké náy Makowaki j
tn fímíř dífiním bot#m howřf Konřernc# buda mítí mh Jln4

lovštl v prl nabylo AHm bí-byl- o

PAřria4eno (Mmsk praidn-lov-a

kabinetu toliko nazoaíílí l ožení než první ííud tvořn
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