
EIPOKROK ZÁPADUHtJLltit

VA0r4Ař OYl) SAŠKNQ ČKSKŘHO ItDU V AAUtXKfr
4v

roiu:nrn and DtaTaiiumkt n rwwiT ho im authokiwd by tms act or ocrssai hit on iur at tíh roiT omci or omaká web k uuttuoM

OlRtO (NO) U
(HUIIA NKllR l)NR ?i)

! feUHA (OCTORER) 1910

mfc7 fe&i Momm mm
(Pokles počtu farem POŠTOVNÍ PILOTMILLION UHLO- -inovrv vyzývá

nrinrrkr koftuiniNty
k nové revolt ř

ve státe Nrbrasce UHOŘEL PK1 PA- -

— j DUAEROPLANU

li n s_mii
V iitiiotii unzi riK ni run

rokem tíCJil poklesl pučet farem v unce nrynii iviriiuucu

íiéhecti iieodvisli sociali-

sté rozdělili se (ia dvé

rozdílné revoluční strany
f

Jedna z nich připojila le k Třetí internacionále
moskevftkc — Druhá postavila ic proti

bolševickým mcthotlám

Selo asec o :i'Jii!l čili o i!fi pro
celil a 1J!UM lal ctll jež se nu

lénlx Vť státě V 1'iico PHII dle

zpráv v ředitele censu Spojených

Stálň Pučel farem V Nebrilscc v

roc l!lj(l bl li:ii:ili! V r PHK)

napočteno b_ lo vo slátó celkciti

IlHcVJ farem Do ccnsnvních

zanáší so jako farma kaž-

dý pozemek který jo přímo vzdě-

láván jednotlivcem buďto vý-

hradně jeho prací anebo za po

moci členit jeho domácnosti anebo

zjednaných zaměstnanců Máli

zahynul na nvé reste
do Omahy

Divan McMollcii 'Js tuků stnrý

bvllieí v čMo (ll 7 severní Tři-

cátá druhá ulice jenž zatiiéslnái

byl jako poštovní pilot V oimiysko-cbicuysk- é

divisl b I iismrccn
lulvž uoroplaii v ktcréni vydal so-n-

cestu z ChioinřH tlo Omahy

padl k zemi nedaleko Datavin III

:7 mil na západ od Cbicagn v so-bo- lu

minulého týdno v časných
hodinách ranních Jedná se o prv-

ní neštěstí v omužsko-chicafisk- t

tlivisi
Aviatik zřejmé zabbuidil v hu-

sté mlze (leotye Whitr farmář a

! KOPO V ANGLII
ZASTAVILO PRÁCI

Následkem stávky tisíce

tlrlnfků přístavních
na zahálce

f

)i lttti'lí a političtí vuilci Anglie

slioilují so v náhledu h% roiné mi

lézA m pletl jeilllílll Z Itejvclsíeli
Imhivli iAlnicli boj ti v tlnslcilkn

tlAtky uldokopfi Kolem jednolio
inillionii tléluikA v ubloilolecli j
na hlávce a následkem tubo néko

lk tisíc delnikil v přišla vistíeli
a nižných průmyslových závo-

dech je mi zahálce Dopravní dél

nictvo a železničáři uvažují o

stávec ze syinpathie

f Zprávy z různých industrinl-nic- h

střetlisek nezní příliA miilnj-lifli- i

přístavní úředníci sdělují že

doprava bude zasluvciiti úplné hé-

liem týdne Ze ShoWcMu doSly

zprávy že zásoba uhlí vystačí na

Iři týtlny ale vžude jimlo jo

zásob solva na týtlen
Dělnici vo zastavilo práci proti

vňli většiny svých vftdcil" Většinu

vndcú vyslovila náhled' žo stávka

v přítomné době nebude sympii-thick-

přijata obecenstvem

v- -

majitel více litrciii a pnu řízeny

nájemníky anebo zvláštními správ

i 'plnó rlv (i liodin mluvil k

iioinpťkťm itonilvWÍ iitsiii iiilÍHiMni

litoniAMAnv m v ktttifofciiri v

llitllo v Nómofkll M ilifivéV

pfoiUcdil V knlilirlio vytinlMt TtV

i( iiitťťiiiifiíMiAly a ro oiy-(imI- i

lilitvníili iiAěeliiikit sovétskó-h-

{{tisku vyrýviiji' je l v so pit

pojili k moskevsko TMÍ Internu

eiotiAle vyvolali řiiovn lovolnci v

Nt'iin'i'kii u pmiiolili pťitťoviili mi

proKniiuii pitdotAiň o sviMnVÓ re

voluei fťoó jilm Itylii so Ajnifin

vysleelilttila jmenovité clony levi-

ce kteří óitsttt fiu jclio přcrilHit-vnl- i

lioiiMiviit soiililicem a vtilií-ni-

slávy třeli inleriiiicinnAle

Krvavá bitka s

lupiči automobilů

' llnyanl Neli se oznamuje:
I tli ti hinirrcon vodArotiský komi-

sar a hfon Mnrtinez mexický au-

tomobilový' bandita byli usmrceni

v revolveroví bitce ki které do-Si-
n

zde v Hohotu Náčelník policie
Wcbb byl poranéu Mart i noy mt-Ic-

se v ukradeném automobilu

sio kvviii bratrem hinurecn a Wcbb

nařídili jim aby zastavili Marti-n-

nice zastavil a z automobilu

ci kazila z nich se povatijo za

farmu zvláštní Z tabtilacc jež
I 0

otázce připojení se k Třeli intor-naetiUiAl-

menšinu pni vii'
A kil I

ty-

lu poražena !M7 hlasy petit
i lMI

Menšinu po Ir opustila sin lidy

sešlu so ve své vlnslnf konferenci

V zasedání většiny v kterém

pokračováni) bylo po odebodii

stoupenců pravice pozdrav Třetí

ilitoriHieionály přednesen ly M

ininiovolil „s" vél skýtit flliisilfflil

tlo ttiltttto sliroiuAlóiií Zinoiiív

vyzval konferenci iiliy ptmluln

svojo xiistiipco tlo koiniinislicki'

iiiťziiiArniliiI (irKiiiiiHiico 1'řotl při-

jetím I'ONollli'1' vřlSiny íli'01'ifo ho

tlfltmil li IřoNťlifoltl Clispicn II

Dittiniiii navrlili kompromisní co

soliici v ktoroKť iiviizovhIm stru- -

Z Hnilo v Německu hile v mi

milých dnech konala ho tlúleJilA

konvence německých
socialist ti so oznamuje Dvě roz-díln- é

revoluční šinuty i nichž

jedna zavázala se inti'iiiili pru

iliklnliini proletariiilii prostředni
cl v (111 iilliuncť s Třetí iutomacin-milo-

nncskevsknu ii druhá zaiuít-l-

bolševické mctliody o rozhodla

ne pracovali pru spnjeiií prolétá-d- l

svým vlastním rprisolifiu v

z vraku struny neml vislých
socialistů

Většina leviěákft připojivších
si l Třetí intormielonále pod ve-

dením DuumiiiK Ailililin lloffmu-n- a

u Otto llasse mladého vftdcc
i e I

zprávu tuto doprovází vyciiai
jeho manželka spal řiti stroj kle-

sali k zemi Pospíšili si k aeroplu- -
mi jevo že poěet farem poklesl
hlavně v okresech západních

nii Po pádu slřojo k zemi došitikdežto stoupl v okresech východ- -

ích Cberry okres jenž je nej- - k výbuchu načež aeropláii vzplál

plameny Po značné námazo po
dařilo se jim letce dostali z pod

vět šítu vo slátej má nyní o VJ'J

farmy méně nežli před desíti roky
trosek acroplanii Hyl mrtev' Vět

šina poštovních zásilek byla ohněm
Následující největšl pokles jeví se

v Custcr okresu kde jo o HOD fa-

rem méně Pokles fareín není uá- - loSkozcna a některé zcela zniče
ilcimeivii r i urytu Komcrmioi v lřlllíi

ny Zbylky poštovních zásilek doežitě vysvětlován v censovní
„ději o otňrc provftlití 11imIv ' '

i i_ I! zprávo iivsaK ti kuoz soziiamciulitr š IIM 1 OKKVtMI 11 PtVIMOVO If nim I 11

jsou h ťaritiiirskynii poměry sděorjřimwnci llfii inicrnacmnaiy
snažící ne provésti svétovou revo

Inci terrorem a iťuVním Konipro- -
lují žo farmáři zukiipitjí za pře- -Republikánská kontro-

la senátu zajištěnavvskocil avšak zalianl nallni na hytcěnó peníze formy hoiiscilnl u

misnl navři) vsak lyl yaiiiiinii] _#(!Ut!(1 K4k'nuu Mhn-jj- á i'dt tak' konsolidují dve nnelio tři

farmv v jednu V itosledních tle- -Mezi vřídel pravme a levice il"lrutr prcltl Trvní rAna zasAlilu
Hcpublikáliská kontrola příští1 I I

Wcbha a ilrubA laiiKrecna hin- - ho sonátu zdá se hýli zjištěna síti lotech farmářům vedlo sc'zna

nienité lak že nahromadili zlíněstejně jako republikánská koni i o- -

u domu zást upeft dlo předvolclw ný kapltAl aby mohli přikupova

irreen raněn byl smrtelně ale

Webb byl n to pokraěovuti v bitec

u tostřtdil Marlinee tak žtt tento

ráně podlehl v nemocnici

iiindlilii okrskovým viulotlni uliy

vSiielmo ripiiivíli pro velkou

siAvku Moimiiiu pruvíAkfi piM

Mislsťlnlil vím (len Itlolmura
n H Cmplona VotMiMoip'

koti-veiie-
l

pritoovnlii puk nu plAiifeli n

slycíelt h roviiliiénliui tttriiiiiinil

Kttttf kti-r- sloji v odporu

proti MttHkvt"' ii o orKinmVHlié

kiiinpiiiii proti bolievlekíni nnMlio

iIiiiii Prnvioo jiíljiila hoilolMiiirem

iiiiviíeiiou iosoliu'1 kterou vyšlo-viij- l

so Hyitipntliic liolHťViekíini

wiitluifiii nvSak oiiriiiio vysloven
livl rozliotliií odpor proti zANinlé

"niéeiil a tcrrorisinii"
Olifi konforcnee so otlroóily v

nich předpovědí došlých do repu

blikánských fířnilovcn vo Wash- -

li pozemky sousední ( eiisovní

zpráva naznačujci že dělo se to v

značné mířeiniftoiif Ve volbách dno li listo

Slo k ostro Hlovnl polycee itein--

které Ilofťiiiiůi nazval hcdebotira

"Itiiboii" V dúslcilku mylrky v

straní licodvislýcli sotdulislfi stou-

penci Třetí iiiteriiaeioiiAly mají v

ticinocki říšské radě ilvuect jediní-b- o

ptislaiiee

Stoupenci pravice Jlclií vůdcem

jo 'rispieit přijali ve své konven-

ci rcsoliicl kterou so vyzývají po-

slanci této Hlrnny v říšské ratlř

aby předložili nAvrli zákona kle

padu budts se volili Ctyfiatřicct
Henútorfi Výsledek jo iochyhný v

deseti hiátech jimiž jsou: Califor- - Národnostní stati- -
nie Colorndo Idaho ludiuiia

Ivetitucky Miirylaml Missoiui

Nevada Ohio a South Dakota

rým améiijl se práva ňtulku po- - Odhaduje se že zvolení 'J(i repuneděli Ulo cílil si niu-oit- nu wi

té jméno Mrany l'íi lilnnovřuil o litiidtýin zAstiipefím vňccli zemí

První oběť hlado-

vé stávky Irčanů

První obětí hladové slávky Ir-i- n

nft vt vězení v Corku stal se v

neděli veěcr jistý FitzKcrald kte-

rý zatčen byl pro zastřelení vo

jáka lonese tlne 7 září roku 1!)lí)

FitKcrabl odpíral přijímat I u

po šedesát osni dní 'A ftímu

Ho oznamuje že papež Henodikt co

nejdříve zakročí ve prospěch lord

mayora Corku MacSwínoyc a ji-

ných Irčanu v antických věze-nic- h

nalézajících se na hladové

slávce

blikánů je 1éměř jisto V domě

zástupců přítomná republikánská
většina jo :ií) V dvacíti šesti di

praveny byly tlo Onutliy v neděli

láno
Pilot McMiillen byl v (poštovní-letec- ké

službě toliko- šest lýdliů

Hyl první který rv konal cestu v

ccloalumiuiovém itcropluiui První
tiďstu hvoii do Omahy vykonal dno
Dl září Před tím zaměstnán byl
vo vzdiiohopluvocké letecké služ-

bě mezi CleVebiiidciu a Chicimcm '

Hyl želiat teprve rok H jeho
manželka chystala no právě ode
brati na letecké polo
k jeho uvítání když tlošla zprávu
o iiešlčstí Do Omahy přistélioVa- -

la se před třemi týdny z Texasu-

Němečtí nezávislí '

socialisté nesedli
na lep generálům

Návrhy učiněné německým no

odvislým socialistů ni některými
německými generály aby postav!- -'

li ho uá odpor vymáhán} mírové

smlouvy byly zavrženy v konfe-

renci strany konané v líalle
Vůdce pravého křídlu strany v řc-- či

své pronesené v konferenci duo
M října vyslovil so proti připo-

jení se k Třetí int p riiíMitinúl- - v

Moskvě Hušká sovětská vládu

měla v úmyslu vyhlásit! válku

Francii kdyby katupiifi proti Pol-k- u

byla úspěšnou pravil Crispien
vůdce pravice nezávislých sociali-

stů t tnké AiikIío byla by napa-tlcri- íi

Sovětská vlátla ovšem počí-

tala na pomoc německých koinii-nist- íi

Nezávislí socialisté nčmcčtf

nejsou dosud připravení pro koti- -

flikt s Anglií anebo Francií pra-

vil dále ve své řečí neboť přejí
si především podrobili si Německo

a sesílcní oriíanisncí proletnriáttt

striktech je výsledek letos po

štika přistěhovalců

Čtyřicet pěl procent zvýšení

počtu obyvatelstva v důsledku

přistěhování se cizinců v roce 1!l'J()

bylo složeno z Aiitfliéunň Skotů

Irčanu a Wclšfi Tylo skupiny ne-

přišly vňoehny z anglických ostro-

vů poněvadž v číslicích lěehto

jsou zahrnuti také ti kteří přišli
z Kanady odkudŽ přišlo značné

množství přcstěhovalcfi Až asi do

roku 1!)(HI přistěhovalci ze západ-

ní H hovorní Kvropy převládali
Po lé jižní a východní Kvropu se

chybný Předvolební předpovědi

naznačují zvolení 1MI rcpiihliká
nft 1fi" demokratu a LM! je po

Boj proti drahotě
stál půl rnillionu

lak so z Wiishiiiotíiuti tízniiniu-j- e

vládní nápor proti vysoko ce-

ně živobytí oil nclinž tllo dosavad-

ních (lisptiHÍo bude npuSténo dne

1 liHtoiuhlii Mál asi r00HM (Ih- -

vozu V přílomné dobé nedostává

se ilolfitil tolik VOZŮ co jo potře-b- a

Dojde li k Zlepšení železniční

dopravy mříže dojiti také k zvý-

šení těžby v dolech a žádná ěásl

země nemusí trpěl! nedostatkem

uhlí

Obavy před nezaměst

chybných Přítomný tlftui zástup-cf- i

má 2'M republikány l!'l de

mokrata 2II prohibicionisty a jed-noh- o

socialistu

Řecký král Alexander

pokousán opicí stala velkým zdrojem mídinniccnaností v oboru sta-

vebních řemesel
Cena pšenice náhle

pro tavící kelímek Pěbem liskál- -

nílio roku končícího !K) červnemy trhu opět stoupla

Cena pšenice náhle stoupla nu
zápatlní Kvropu opětně zaujala

ftecký král Alexandr jak ozim

mujrt se z Alhéii pokousán byl

opicí kterou ňkádlil NViHlcdkeui
'A CliicaKa no oznarnujtM Znabd

své bývalé místo Z pravé vydané
sit unce ve stavebních řcmeslecii

národnostní statistiky přistěhovaltrhu v ChictiKU v pátek minuléhotoho vážní onemocněl n stav jehoořetioovídaií že kolem I ledna
i i " '

cíi vychází na jevo žo příslušníci
uiilo v samotněni ( lněnou kolem týdne když bylo oznámeno že

president Wilson požádal guver
10(MKH délníkň v stnvebních ře západních a severních zemí mají

převahu Statistika tuto vyznačuje

ělslie otlhoru Hpravcdlitosti který

právě rozesílá elrkulAřo orjíanisa-d-

pro MtMfiovení sjrA vitých cen

jež Informuje o zitkoriéení kampa-

ní ťfřctlníc odboru tobolo
kampiiň tuto byla íí

xpěSiioii nlo že nedostatek peněz

má rn nÍHlcdek nutnost rozpust-
ní f)r(říinÍNce Ve zprívé o vý-

sledku práce se prav' žo osoby

iisvédécni' z kořisfuiclví pokuto-ván-

byly ťibrnem ii27rHiO

Sovět objednal v

Německu lokomotivy

Vviel ní vání znhájerio zásup- -

néru státu KaiiHts Allena o in- -

incslccli bez ziiměstiiAiií illž nyní
formace které by nudily vésti k

vyvolává noj vážnější obavy At

hénská vláda rozhodla no zříditi

prozntímní rojronturu v případě
hmrti králo Alexandra Jteakeio-nář- i

žádají aby princ Paul noj

uibulší syn krále Konstantina

slal se králem v případě nutnosti

mnoho ělenu stavcbuíeh řemesel cisto zisky jednotlivých národno

stí to jest od poctil příjevšíclnaznačení že nedávný znrféiiý
o bez uráca a poěci nezaměstná- -

níistÓbovalců určité národnostipokles ceny pšenice byl uměle vy
nť-cl-i tlcnoě vzrfislft I lavnl píl- -

oditoéílává poěet odjevších D
čínou toho je okolnost že se má volán Dodávky na prosince stou

ply o PI cenlři Oznámení že au léttt slalistíky nejvíce přibylokrále Mcrlinskálo staví Inveatořl nejeví oeholv volliy uovělio
Klická vládu nedávno učinila znm'

uložili nvní peníze tlo slaven zprava wicma ze oyvaiy recay
né nákupy pšenice pří pobřeží Pa

i t „tul oiácť a'krá Konstantin clico ooiizitl si- -

cifiku také značnou měrou při(nace vyvolané vážným oticmocmateriálu

Mcxíkánů a sice ó7'J:í Antfliéané

nalézají se mi druhém místě s

WT7!t dušemi n Sjmnělé s '!07i:i

na mjstě třetím Čtvrté místo za

ujímají jižní Italové „a páté Fran-

couzové Cechové jeví zisk Wi du

spěly k zvýšení ceny pšenice '
néiiím krájí Alexandra k návrutu

el sovětského Itusloi V Německu

v Auylii a Německu před

zápasu jehož cílem má

býtí svržení kapitalistických tříd
v těchto zemích Críspícu stavěl

ho proti moskevské ínleriincíoiiálo

na tom základě žo sovětská země

tlélská zásada jo přotisocíalisli-ek- á

Sovětská terroríslická zá:oi

du je Hoeialistňm nepřijatelnou

do Heekn ft nemizeni o o trnuTurecká armádymělo v tlfislctlkil dle Htlélciií ber

lidského oflNopísu Kotbo Kalme n President Polskajftvýcarské nutoríly jak hc praví
ší Celá řada národností jeví ťi- -vpadly do Arménie iiéínílv opatření aby zmařily lonvlKitt obiediiávkv na tltidávku nabažen je úřadu
ytek Nejvélší úbytek jeví Hul- -

to spiknutíTurecké armády operující smě
íl(HK) žcloniénícli lokomolív fl

hoří Srbové a ( ernohorei a sice
cm k Ollí liardiiNii n Knnikiirtuvelkého poělu turbin iiémeckýmí

2'2)K):Jí pak Kutními Wm) Mn- -

Dva další radikálové
Prohlášctií jeho přijato bylo po-

tleskem pravíce avšak levjee se-

děla 'tiše
daří HWlj Rekové IVspoleériottmi

Zemí nehrozí žádný
zatčeni v Chicagu lácí Hm li Slováci (ÍHÓO(

Federální zřízenci v Chieaířiivážný nedostatek uhlí

Z Varšavy so oznamuje že

fier51 íosef Pílsiitlskí president

polské republiky odevzdal v pá-

tek vládě svoji resíjíiiaeí Na žá-

dost vlády odvolal svojí rcsiinaci

dočasné Oenerát 1'ílsudski byl

jmenován náčelníkem státu anebo

presidentem polska národním

shromážděním v únoru roku 101!)

Hyl vojenským vůdcem Polákň o

tifri] rekonstrukcí vlády provede

zabájííy nápor na Kr vníkiuivíc

do irmciisého území tile zpráv

Jež získal otbor státu vo Washing-

tone Turecká vojska zaul Harí

Knmfí v Arménii první důležitý
žclozníéní hod '

s

Japonci proti Síře-
ní se bolševismu

fíiponsko fiavrbiiř mocnostem

re tkli v hobotu minulého 1ýdn

dva další radikály v dřiHlcdkii vy

šetřování radikální činností v u
tlih? liedóMfifck uhlí nebude

v klerékolív řástí HpoJoriýVli
Htá-(l- i

bulo-l- í w j"vítí obvyklá opa

Pěstitelé bavlny
proti Houstonovi

KoHolnee žádající presitlenta

Wílsonu aby odstranil sekretáře

helnýeh n ocidářiíkých (tblastech

fllkioisii a indiány Zatčeni byli
Jo# 1uU íitvín který dopaden

Několik Američanů

je dosud držáno v

sovětském Rusku

Mezí til io Američany J

(Dmuti držánó v sovětském Hušku

tllo oznámení odboru stálo CíeiD

níci odboru slátu oznamují Že j
velíce ohlížno získ(í nčjiiká ur-

čité zprávy o (čcilo Amcríčaneck

V lusku meškajících ]u(m nč-kter-

nich nemohla býtí ií
doposiol zjiAtčmt -

imoHÍ un f'in konHUioofiin on

prohliní '"i VwU'iuí' NYirod

ního tttlružonl řnajítclíl vMVtiw pokladu Jíoustom úřudu pro jenou Itfnátcrn J'dcmvkířn jakobyl pří rozíířování radikální liteHpoleéiiou kcf v zájmu zastavení

kUe ni h bolícvísrnu M asijském ho henátu zdá w býti zajíštřminUiry V Herrín IIIř o Joe V premiérem hyl diktátorem (l
Uhí íenerál 1'ílsmlskí vedl úspéáyi}eh Jolň JeJÍ v těchto dnech

koiAlA v New Víti ku Aby vín- -
vísko k' zeméiKílstvl" tířljala-b-vrek v (hry M Vwvrek dle

nou protíofcnsívH Polákl protisdělení políeio vyhrožovMl zníée
koofíoonté zvláAt v úvěrní CínA
tllo stlélcií éasopísu Kokiímin

Áímbiiři vycházojícího v Tóklu

jen? jo orifíincm ijoisk4 voj"

lv výroční schůzí odbočky
bavlnářského ndruŽení

nro htát Oeoriííí jež v (čelilo
Imltievíkúrn která Zatlačila ruskání oeelíron rřed rokem n rnél

uhlí Jo ttrím ndržovtií nepirtr sovětská vojska od hran Vrívypodobno dokumentární plány pří
sobň V dobfl ífatčetil dnech konala se v Atlantu (inpozději z polsk iwlyniHfok íolczoičijích vfítMmh U


