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Vládl Ibude jednati rázně ve stávce uhlokopů
ZkouKkn kont pro jÍaIu Spojených Států

KT1
VVI:

Dnešek je skutečným zku-

šebním dnem sily unie vo

velké stávce ulilokopu

Havíři i majitele dolu shodují e v náhledu že dne

pozná se teprve roztáli stávky — Kořulni-ctv- í

i uhlím zakázáno

STÁVKA UHLOKO
PU BUDE TRVAT!
ASI PO CELV MĚSÍC

Všichni členové unie u

hlokopu zanechali

v pátek práce

Washington I) V„ 3 listopadu

(leiieiálii! mi vládní Paliiwr vydal
roAiiKv všem spolknvýni návhiď

nim aby sledovali pozorně vývoj

slávky ulilokopu ve svých distrikt-

ech a všecli událostí ve spojení m1

jiilavciiíiii práce v uhelných po

lidi a oznámili bezodkladní do

Washingtonu Jakýkoliv případ
lide kterékoliv dví unebo více o

"ob 'uutžilv by se nbmezovuti do

CZ "v:

K til mohla hy tuistuli kdyby slávka tr'llÍi'HU III 3 IMopildlI
r

' ' rivú
iirmiiwiÉitii linu — ii ii -- n imiMiii um ti f fi i lit Tu r-

- v tLii)l'i'li I i kuj
skutečné zkoušce nÍI V Ví VrlU vala plilis dlouho a uioby ulili

byly vyřerpáiiy Pru ví se }y 4

to záleželi hltili' liíl vývoji hťbeiu

pravu produkci zásobování udneHiiiho diiť „listý optiinisin vy
íidáiií anebo obchodování a m

jakož i jakékoliv porušení
Xiiháji-n- l jízdy :i00 mil dlouhé jež provádí se jnU zkouška vytrvalosti koiil z Fort Klímu A lhot do

tábora Pevcns Mass kouákou lnulo má hýli rozhodnuto juký drtili koní se nejlépe hodí pro na"i jízdu
rozkazu o maximálních cenách u- -

hlí '

volaly dnvčtiió zprávy ?e v tiřkte-týc-

dislriktrcb jev! se nálnda k

odvolání stávky Nekletý místní

oriřimisaee jaíř" bylo oznáineno

zahájily snahy zit tím cíleni V

distriktech vsak havíři

byli pevuť rozhodnuti pokračova-

li vn stávce li do #plnéní

Přes to že nebylo vydáno žád
BALÍČKOVÁ POSTA

DO ČESKOSLOVENSKA

BYLA JIŽ POVOLENA

PRVNÍ DEN STAV-K- Y

UHLOKOPO MI-

NUL DOCELA TISE
ného úředního vysvětlení tohoto

rozkazu má e vScobccnS za to že

jedná e o znbránřn! agitace radi
Zpráva o lom přišlu právo v íft

káli! mezi stávkujícími tihlokopyFederální vojska jsou po iiucho znemožněn! radikálům uby

Zaujali vňdcovské role

Xpráyy z iibelnýeli polí rozpro- -

uby krajané mohli zanítit!

tvým přátelům do

vlitHtl vánoční

dárky

V pondělí odpoledne oznámil o- -

sl ínijíeích se od Pciiiisylvunle až

po slál imhiiitfloii naznueiijt ž
vt i i # i litrčlenové Ulili vesKIVl! poslcctlll l'OZ- -

Dvacet havířů

zahynulo v dole

Amsterodam O 3 listopadu—
Zármutek zavládl v zdejší havíř-

ské osadé o 1200 iliiSíeh tiásled

kem dňlního jehoi obetí

stalo se dvae :t bitvířň N'ási'dkcm

výbuchu doSlo k zablokování třídi-

lo dvacíti havíři! v SachU a po ně-

kolik duí záchranné družiny mar-

né snažily se je vysvobodili Prá-

ce jejich znemožněnu byla požá-reg- i

ji-n- Sířil se sniěreni k Saelt-t- ě

kde zasypání byli huvííi Kdy?

posléze plameny byly uhašeny ti

cesta proražena k Sachlě nulezeiii

bylí vňiolinl mrtvi

Ukrajina nechce od

nikoho žádné pomoci

Vídeň II lístoiuidil Kolieěiié

inažský pošliomlr Faiiiiiuiř lélefo- -

sílaná do všech polt
uhelných

('hieatfo !l listopadu ~ První

den slávky iililiiliopii minul bez

jakýchkoliv výtržností a také ie
déle byla klidnou V iiliclliýell po-Jíc-

Několik lísíe IVderálliíllo

vojska a státních iurd posláno
hylo do tilii'lných polí k patrolu!
Itižbě a jiná držňna jsou v polin-Igvosl-

k iuistnueiií cesty do u

!'i'liiých díslriktň knždýjit ohnnžl

kazu slávkovnlho kdežto neunio-v- í

havíři zůstali v Jiráci Vc střed-

ních státech které jsou povnžovú-n- y

za hlavu! bašty unie všechny

nicky našemu závodu že právě
dostal od spolkového poátovního

Bolševici dobyli

prý města Luga

Londýn :i listopadu — Pobytí
niástii Lujta na železnici 100 mil

jinň od Petrohradu je oznamová-

no bolševickou jiskrovou depeší z

Moskvy pru ví že v

hojívli v tomto tnéstf se

pokiiiéuje liskrová depcs po-

slaná z Moskvy a podepsaná L

Trnckým bolscv miriistn-n- i

války prohlašuji' h piotíholSi-vi-i'k-
á

shory hy ív vytláčeny z oKoll

IVtrohrmlu a v díisledku toho

dobytí mýstn bylo odstru

iu'no

odboru ve Washingtonu nařízení
oly byly uzavřeny 'lam kdo ha

víři pracují dle dosud nevyprší'- -
tiby na zdejší poálfi byly přijínin-n-

balíéky k dopravě' do ('esko
slovenské republiky

' lobo vy
svítá že všecky překážky jež

nyeii KoiiirnKiri iiiKit jioKrueovaio
se v' prácí Vfideí unie prohlásili
že dle ztiibiiloviinýidi zpráv získá-nýe- li

z ríiziiýeh díslríktň eelkelitstavěly se v cesiu zavedení bůh- -Kclil 'li llílSledil llellil pf til Tul lit

Vojska doálo ve spojení se slávkoiijélíové pošly mezí Mpojenýmí Stá
uhlokonn : Iv a starou vlastí byly odstran

'riHL'0 iuul'i vyšlo na slávku

Přes prohlášení uniových vůd

ntlVCC luiVÍlH V doleell lili měkké

lihli dojili' dnes 1'liiovl V fi 1 i

že více jak IJOOD ulilo-kopi- i

zastínilo ptáci V souhlasu o

Má vkovniin rozkazem Majitelé
iliilu n" vytln li v této věci žádné-

ho prohlášení ii In nu! se všeohee

tu" za to že Inkovy pněct havířů
V Suliotll sklllcělló liepillCOVul

Stávka zahájenu byla v pátek
o půlnoci V sobotu pravidelní
v iililnilolccli pracuje se málo ne-t- o

se vtiliiM nepracuje n tu obé

blumy doznaly že teprve pondělí
lnuli- - iIihmii kdy lnuli' moci su sou-

dili o skutečném rozsahu Hlávky

V některých sekcích ostatně pra-

covalo M' i v sobotu 1 "niovl vinici

vysvětlili to tím že líto dělníci

pracují za kontraktu dosud v plut- -

'uo-t- i jsoucích To platí jmenovitě
n iililoilulccli v západním Iďnl l-

ilky
Pneš také Imdi' podrobena zkou-

šce aspoň z ěáli právnímu v I
#

dy tf pojených Stálil jiik vyjádí-c-i-

bj lii proKiíťdoi'! vím soiidnílio

ákiiííii vydímrlin v piiti--

Ktniím Andfťsoiícin v Iiidmnii-polí- s

d!i' kUTrlin ntiíuvl ViVI'i !'
kinřjí

'

vydávali dální hlávkovu!

ťozkitzy ii povzlniovBli Inivlíc n--

ku hIhvio! připojili Víílšina

iiijíov(i Ii vfulefí ho dhi tohoto píí-kiiz-

zn'liovidu ali- - Imvífi )h to

nu stávku vySli poiiíviiilt-ozki- i

lvly vydány již dříve u woiid-n- í

zákaz pfM přílin pozdí

ťnioví vňdci prohlásili U ntáv-lu- t

tnň tétnřř 100 pruwHtoí úřin- -

'

iiohI Miijitclá ilolfi hÍ'? nevydali

forináliiílio proliláSfiií id jodno-lliv- ž

poukázali na jioniiál-n- í

produkcí ve vclki:li nlielných

políoh v Mpudiií Virginii a IVnn-nylvan-

kde tmlť-z- ne hhí 1"i0()(M)

iiViiníovýcIi d"lníkii Majiteli'' do

In v západní Virifiiíi prolilHiili z"

i v jejich didff-l- i íiylu v Milio-t- u

tétufi normální Asi 50 procent

uniových dMuíkň v Kcntucky ta-

ká 3tfttIo v práci podle dosud

platných kontniktfi

WnshiiiKton I) (i 3 listopadu

Vláda jo pevná rozhodnutu zabrá-

nili vSemi pnmtfVdky vyderaínt vi

v ohehodá h uhlím hřlictu nudchá-zt-jň-- í

uln-ln- krinc Wilo to ve

známost v odoovídí kterou getio-
-

ci! že jedná se o 100 procentní po
dnítili ktávkovního rozkazunalezena byla nová evropská země

lilerá nežádá kreditu ani péijéky

k svému obrození n která nežádá
vládní nřediiíei mají za to že ki

skiilcěné zkoušce dojde vinut né až

Velkokníže Mikuláš '

usazen je v Itálii

Janov linií'- - 'I listupadit

Ivrál Viktor ICinaiuiel královna

Ildeim ii dítky přijeli sem na hvc

v pondělí V sobotu pravidelné sa

málo pracuje v neděli je klid a

Ameriku aby jl opatřila potravi-

ny u lak nebránila jl před hlado-

věním Touto zemí je l'k tajina
země mlékem a strdím moukou

cprve dnen se zjistí jak mno

ny a že poslovní spojení mezi li-

bému zeměmi bylo v plném rozMit-h- u

navázáno

Nepochybujeme Že ěeská ve-

řejnost přijme loto sdělení s po

vděkem nebol' z dotazň áslních i

písemiiýcli stále nái docházejí-

cích jest patrno Že velmi mnozí

krajané jsou připraveni práva to-

bolo eo nejdříve použiti zvláS'ě

nyní kdy nadeála nejvhodněji!
doba k zasílání váiioéních dárku

Pokud se lýěe velikostí balíěkfi

ho dělníků má v úmyslu

dobytkem železem uhlím petro- -

ynchtř Yclo a pokrnéovnli V eentř

Tři sclníiiy vojska poslány byly
do TcnnoHse k sesílelií zde se již

linléziijícíeb 400 vojáku
l''lyři sin feijerálníeh voják l'i

konajících sliižliu v ( 'liaileslou
W Va nemělo žádných potíží k

udržováním pořádku když něko-

lik we stávkujících uhlokopri po-

chodovalo do města z distriktu
Cabiuet ('rceku
1'afalioii Pniliélio péáího pluku

("'tvrtá divise poslán byl z tábora

Urniit do tábora Slierninn Kliío

aby připravím byl pro službu v u

helufcli pídích v Ohio a Kculueky

Celý Třieátý druhý [duk pécho

ty pravidelného vojsku v táboře

Kenrney v ťalifornií získal rozkaz

aby byl v pohotovosti' Jedna síd- -

eiem masem a tukem oplývající lak dlouho bude slávka trvat
ojde-l- l k vyjednávání fl jak dlouPotíebuje-l- i někdo tyto produkty

bou dolní výstaéí přítomné záso- -ťkrujina je připravena pro oh

y uhlí vzhledem k tomu žu tmd- -nij Tttk aspoň ne vyslovil ukra

ehizejďí zima zvyšuje poptávkujinský zahraniční ministr Temni- -

po palivu jsou otázky kterými seký klcrý přijel do Vídně U vyři sdělí! nám pan l''aniiur že v sou- -

zabývají éleiiové kabinetu Zásobyzení jistých záležitostí

vlakem do Saint Margherita titi)'

navštívili velkoknízeti! Mikuláše

Nikolajcviée bývalého vrchního

velitele riidý(-- urtnád a jeho bra-

tra vclknkfiízeto Petru a jejich
y Královskii družinu stráví

la návštěvou ti vidkoluiižat po né

kolik hodin nnéeŽ se vrátila do

Janovu ti zde ojiřl vsedla ml yach-I-

(I)epeSe tato vyjasňuje záha-

du pobytu bývalého velitele run

kých vojsk Před nedávnem jedna

zpráva udala žije n ostrovf

1'rinkipo v moíi Manimrskéni a

jiná zpráva udala fa bydlí v

ii k se sděluje jsou došli velké u

nulou li iieuniovl dělníci pokračoAmerický vyslanec
vali v prácí liude snadno vyhově

iiiua opatřena siroto vy ml ptisKav Praze sídli v paláci no naléhavým potřebám pro pří-

tomnou dolní
i i v iin ma hyti iioholova okamžité

mu odjezdu
Zásoby uhlí která nalézaly s v

oledi jsou nyní rozváženy do

hlasu s platnými poštovními pra-

vidly budou k zásilkám do 'e

skoslovetiské republiky přijímány

bulíčky ve váze nejvýše do II li

ber za něž musí býlí zaplaceno

jiostovné VI centu za libru nebo

za její zlomek j pravidla tato

platná pro mezinárodní dopravu

balíčkové posty vyznačena jsou v

oddílu 1H0 na straně 174 výrolní

poštovní příručky na r 1!)P kde

zároveň uveden jest seznaní přad
uiělfi jež možno balíěkovou po-

stou zasllati

Washítiíítou I) C„ U lislopadu
Jnk ne i Pruhy sděluje j- - Kl- - krajin kde uhlí sn jeví nejvítší

polřeha Hylo zjištíno fa r tý-- -chard T Crnne z C'ltieflK ameri-

cký vjoIari v Prnzř ubytován v

Federální vojska ve Fort Kiim-se-

vydala se v neděli na cesiu do

severního Wyominu na žádost

Ifuveniéru Carrydío
ftest set státních (fardistů V Ala-ham-

á

obdrželo rozkaz od tjuverrié
r Kilbeye aby se připravilo pro
službu v uhelných polích pro pří

dnu koiiéíeím dne 20 Mjua vylž-Žcn- o

bylo 111 18KX) tun uhlí mí
je těžbu rekordní Hekrctáf ValtruVyšetření vraždy

arcibmkupskom paláci na Ilradca
iteeh práví přen ulici proti

liradu odkud tná nej

krásuájSí vyhlídku n ntňto Když

ÍjIiiic podávaje tuto zprávu pro- -hrabete Stepána I izy

Ihldciiiť 3 listopadu Před
lásil že havíři loyáhté prAcovali

pad potřoby
aby opatřili zemí zásobu uhlí před

('lyři idfl unt Jistň slalu rolora
zahájením stávkylo přibylo do Trinidadu aby bykomisí vyíelřiijteí zavružden)

hraběte Tiszy v Iistoadil K formální ratifikacilo v pohotovostí pro případ po

jistý Hztciiykowskí doznal že vy
třeby

Nikdo neodvažuje m přadpoví-lěi- i

(iřesně jak dlouhá stávka bu-

le (rvali ale úředníci seznámeni
i plány pro Čelení stávce prohlá

po vyhlááení republiky pra ve

před rokem arcibiskup líuyu z

CVeli utekl ujala mt vláda jeio
paláce u oríila jej zu příbytek

vyslanci ('ran' naíel

v bttdovň uniálceké památky vzáe

ná eny V jídelní jsou vyvěšeny

obrázky víech dřtvřjííeh arcibi-

skupu h kardinálu v purpurových

pálil první ránu na lirubéN My UriKáduí generál Henjamin A

'o re velitel ve Fort HnsseH tivalý fiámoiník Dobo sdělil že on- -

# 4WAt I - A !!tlHU tft

emlouvy dojde kon-

cern měsíce listopadu

t

Paříž 3 listopadu — Hvrehova- -

sili žo bude trvali nepochybní asi
ílrZel OUOO KOI OU iiioíHiiD Mi

Cheycini' Wyo' vydal proklama-c- í

v které oznamuji' Že ujímá seky liimlnera po provedení vraždy třicet dní Zásoby uhlí v zemi vy

drží na tak dlouhou dobu Dílní- -

ná rada mírové konferenci mělan za étrnáet dní po té dostal dal-iíícd- i

ÍOÍKK) kor od sekretáře Htá- - ětí vňdci v této věd nevydali Žá
vojounké kontroly nad stalém

Wyominffein Prohlásil že jedná
mt žádost (fiivernért í!areyc

roijehách Vf flttdieiřéníni Ále jest

nádherný trftn nad nímž visí ob v sobolu dlouhou poradu o lom

kdy má dojití k formální ratifi-

kaci smlouvy s K žád

rálut návlfidid 1'olmci- - dal Hdruíc

ní uhlím v N'cw

Yorku kt íí projevili náhled ze

by vláda licinéltt Ntauovítí tnflJfí-máln- í

ecny a iumíIÍ přirozený vý-

voj zákona zánoby t poptávky—

odpovřdál to

budf zoknwVno proti víem oso-

bám která pokusí ! využitkova-f- í

třto DÍtuaee k zvýá-n- l Wň u li-

hli 1'almnr naznačil ím jedná m n

krok v zájmu řírokó vcřejnoNtí a

fa íif 1U'Je dovoleno nby HÍttuicc

bylo vyuzltkovátio v zájmu tiřkt-- -

rř třídy
Wasbíiiífton I) C JiHlopadit

- 1'orfldní hbor bratrstva železní-řoíc-

htrojvedft navrhl aby

byly okumžitř kroky k uvolání

do WíisbluKtoiiu ííidustríální ko-míi-

kl#rá pojednala hy o píltom-nýc- b

zneklidiiánýcli poinérecb v

índrutriíab Hou'ín4 # 'tímto

vydán-
-

hya prohláí--n- (

i ioku vlády noudníw řáki- -

rovský obraz papeže JJenedikfii
tu íahnelm Dobo projevil náhled

z íiahne notva vídřl zh jnké %nh

hy peníze tyto vypláeí
právy jež došly % uhelných po

íinyeh komnatáeli tiaíol rané
lí sdělují Že stávkující přijali němu definitivnímu rozhodnut!skvostná (ř"helíny na nichž jsou
vojska lhostejně Nikdo nedošlo k

veikYmy obrazy amerických In
Cína má jediný úíjtav žádným proti vojenským proje

diánu a černých otroku s kroužky
vftm

v uších Hkvostné tylo gobeliny
která prý nálež! fnez! nejecnnějA!
v Kvropá byly zakoupeny císařov- -

nedošlo ale praví e fa sotva ku

prohlášení plnlnoMl mírové nulou

vy dojde dříve než až L'0 listopa-

du líh sdělení řa:0písu Temp
rad uvažovala taktéž o podmín-

kách noty která v brzku poslána
bud' v lidí jiholovtíkA a vládě

rnmwnfc V noiA táto vyznaée

dného formálního prohlášení

Farmář usmrtil
ženu a po té sehc

Wílcox Neb 3 listopadu ~~ A

Ilolben 35 rokft starý farmář v

návalu zuřivoatj zastřelil avoji
manželku v obydli avého bratra
nedalako tohoto mhli a po t4 apá-d-

bavražd ii ílolbíii m avou

maožílkou přijel přd týdnom z

Taberna!i í'olo„ na nívítřvu arí-b- o

bratra Ilay líolbena usazané-b- o

osm BtiJ do Wíleo Mzj man
ždi docházal k hádkám nepřatf

a ijnl fowu byl fír před

Polský vyslanec
in hril Trf'ZiI DíMÝ in 00

Prahr a tilů A Dinu do VMn# itř"U odevzdal hutiny

Waihíjritftori V C 3 listopadu
tliáiol 6ít ktrý byl tak valíký

řiď bud pOlíea táehfO Vlád vňéií aíiařovna z!kJ Nemohl J

smlouv5 a Rolharkm a soiicasnKrjíŽa Lubmínký první poíaký

pro choromyslne

8''atlle( Wasb '} listopadu

Cína m 400000000 vřho obyv
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