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TAD SOVÉTO BLÍZKÝ. 

Toho přesvědčení jsou Rus 
Renský a bývalý francout-

ský president Poincare. 

ČÍSLO NO.) 204. 

- jtiítfčikCď 

Paříž, X6. října, «•*» Přomi-
nerítní mužové francouzští vy
slovili se včera o ruské situaci. 

Bývalý francouzský presi
dent Raymond Poincare pra
vil: 

"Věc t^to jest velice chou
lostivá, zvláště pro muže mého 
postavení. Jest přirozeno, že 
celá ruská situace jest životně 
zajímavou pro všechny Fran
couze. Poněvadž informace 
pro tuto dobu jsou sporé, ne
mohu si učinit definitivní úsu
dek. Soudím však, že sovětský 
režim jest blízek svého konce. 
Zdali Wrangel docílí povalení 
rudých, nevím. Nynější znám
ky však nasvědčují, že jest 
neilepším mužem k tomu, ale 
týž musí se vyhnouti chybám 
Děnikinovým, jenž popudil 
sedláky svojí ultrareakcionář-
skou politikou. Já doufám, že 
příštího jara evropská situace 
bude úplně změněna, Čítaje v 
to I Rusko." 

Abbé Blondel, pastor fran
couzského kostela v Petrohra
dě. jenž právě sem přibyl s 
500 uprchlíky, po čtyřletém 
věznění v bolševickém Rusku, 
se vyslovil: "Sovětské Rusko se 
kolísá. Zima musí přivodit po
volení ruského, režimu. Nikoliv 
proti), Že ruský lid není spoko
jen B bolševickým systémem, 
poněvadž ruský lid nezná roz
dílu mezi jedním anebo dru
hým systémem. On jest příliš 
nevědomý a pouze dvě procen
ta dovedou číst a psát. Nespo
kojenost s bolševismem způso
bují prostě hladové žaludky a 
nedostatek výdělečné práce." 

Alexandr Kerenský, bývalý 
předseda ruského ministerstva, 
se vyslovil: 

"Svržení rudého re&imu • 
Rusku, k němuž dojde před u-
plynutím Šesti měsíců, přivodí 
tam konservativní reakci, po
dobnou Napoleonskému re
žimu po francouzské revoluci. 
Sociálně demokratický režim, 
jaký já jsem se snažil zavésti 
na umírněném programu, ne
bude možným, poněvadž rus
ký lid je nabažen všeho, co 
spojeno je s jménem sociali
smu. Já jsem osobně přesvěd
čen, že není tam vyhlídky na 
obnovení starého carského re
žimu, avšak soudím, že někte
rý representativní Romanovec 
mohl by se dostati k moci, kdy-
bv nebyl spojen se starou by
rokratickou klikou." 

Známý rumunský státník 
Take Jonescu se vyslovil: "Já 
nesdílím optimismus ohlední 
Ruska. Poměry jsou špatné a 
sovětský průmyslový _ systém 
skončil fiaskem, avšak bude 
to stále ještě dlouho trvati, 
než-li abychom mohli mnoho 
očekávat." 

UHELNÁ STÁVKA V BRI-

Níc Jíl asi nezabraní zastave
ní práce v uhlodolech Spoj. 

království. 

HAVlftl NA STÁVCE. 

Muskogee, Okla. 16. října. 
Více než 3,000 uhlokopů v re
vírech v Oklahomě a Arkansa
su vyšlo na "prázdniny" dnes, 
poněvadž nebylo vyhověno je
jich požadavku o vyšší mzdu. 
Telegramy, v nichž se nařizuje 
havířům, aby se vrátili do prá
ce, byly poslány místním uni
ím z hlavního stanu čís. 21, 
Spojených důlních dělníků 
meříky. 

Londýn, 15. října. Dnes ve
čer nebylo žádných známek, že 
snad stávka v uhlodolech Vel
ké Britanie bude odvrácena ně
jakým zakročením neb kom
promisem a jest skoro jisto, že 
jeden milion havířů nepřijde 
do práce v pondělí. 

Kabinet na dnešní schůzi ro
koval o situaci a dohodl se o 
všech krocích na otchranu ve
řejné služby a zájmů veřejno
sti vůbec. 

Ta okolnost, že vláda dlouho 
mohla se připravovati, vzbu
zuje na straně veřejnosti důvě
ru, že dovede krisi úspěšně če-
liti. 

Pilné rozkazy, zmocňující 
místní úřady podniknouti kro
ky v zájmu šetření s palivem a 
světlem, byly vydány sekretá
řům dolů. Těmito rozkazy ome
zena bude spotřeba uhlí pro 
domácnost na sto liber týdně. 
Ministerstvo výživy bylo zmo
cněno znova zavésti odměřová
ní potravin, 2dali se to osvědčí 
býti nutným. 

Ježto stávka se tak dlouho 
připravovala, úřady nahroma
dily ohromné zásoby uhlí a též 
soukromí spotřebitelé se záso
bil?. Tudíž, leč stávka ^dlouho 
by trvala a železničáři přidali 
by se k uhlokopům, neočekává 
se, že země prozatím by trpě
la. 

Veřejná sympatie zdá se bý
ti úplně s vládou. Mnozí lidé 
doznávají, že havíři jsou opráv 
něni k zvýšení mzdy vzhledem 
k drahotě živobytí, avšak pou
kazují, že uhlokopové měli při
jati nabídku vlády a předloži
tí své stížnosti neodvislému tri
bunálu. 

Není pochybnosti, Že ve vy
jednávání bude pokračováno 
během stávky a naděje jest 
vyjadřována, že do sporu ú-
spěšně zasáhne parlament, 
jenž sejde se příští úterý. 

MADAME SCHUMANN-HEINKOVÁ ZPlVÁ PŘISTĚHOVALCŮM. 

* 

I 
*i»n n> wljfrA 

PAN PILSUDSKI DOPÁLEN. 

President polské republiky pb-
dal resignaci, ale rozmyslil si 

to a vzal ji prozatímně zpět. 

PROTI ZDRAŽOVÁNI NÁ
JEMNÉHO. 

f Pohled na tisíce přistěhovalců na Ellis Islandu, nasloucna.ncíen zpěvu ívirae. ocnu-
mann-Heinkové. Přistěhovalectví jest na svém Vrcholí a Ellis Island jest stále přeplněn. 

HARDING PŘECE JENOM 
PRO SVAZ. 

PÁD S VÝŠE 1,000 STOP BEZ 
ÚRAZU. 

Indianapolis, 15. řfjna. Jas* 
něji než kdykoliv jindy během 
své kampaně, Harding vysvět
lil své stanovisko vzhledem ku 
Svazu Národů zde dnes večer. 
Zaujav skoro protichůdné hle
disko od své Des Moinské řeči, 
senátor velmi důtklivě se při
mlouval o spolupůsobení na u-
tvoření Svazu Národa. Jeho 
řeč v Des Moines byla vyklá
dána za naprosté zamítnutí to
hoto plánu. V Indiané jest 
však mnoho republikánův 
jsou pro Svaz s některými vý* 
hradami a stanovisko zaujaté 
senátorem Hardingem velmi 
se jim zamlouvalo. Svoji řeč v 
tomto městě věnoval skoro ú-
plně otázce Svazu Národů. 

ZE SJEZDU STÁTNÍ FEDE-
RACE PIUCE. 

* 
Daytoif, O., 15| října. Na 

sjezdu státní Federace Práce, 
jenž po tři dny zjde zasedal, 
zvolen byl opětně John Moore 
z Columbus předsedou, potře
tí již a Thomas H. Donnelly ze 
Cincinnati tajemníkem. Ha
milton zvoleno jako místo sje
zdu v příštím roce. Dnes od
poledne přijata byla zpráva le
gislativního výboru, jež obsa
huje následující body: Větší 
podpora pod ssákonem o od-
ákoďň ování dělaí^i; ©ppowce 
proti státní policii, státnímu 
industriálnímu soudu a inkor-
porovóní unií. Varování dělní
ků proti tak zvanému "ameri
ckému plánu" otevřených dí
len; oposice proti úsilí na ob-
mezení nominace kandidátů 

PIOAI I AT c ICCT ACI vct^ l p r o  veřejný úřad; větší povo-PASQUALE JEST ASI VELKÝ lení peněz pro gtátn{ indugtri„ 

. jální komisi; osmihodinový den 
, , T". Z v,. . Iv průmyslech v Ohio, kde se 

ílade phia, 15. října. Au- trvale pracuje; osmihodinoví* 
gusto Pasquale dnes popřel své den pr0 ženy v  průmy3lu. úsj. 
jmziiám jakoby byl unesl ma-: lovná podpora sygtemu starob. 

DANIELS NAŘÍDIL VYŠE
TŘOVÁNÍ 

Washington, 15. října. Se
kretář námořnictva Daniels 
oznámil dnes, že ustanovil 
zvláště vzhledem k "bezohled-
vyšetření "všech křivd, jež by
ly prý spáchány námořní pě
chotou Spoj. Států v Haiti" a 

Dne 1. listopadu má býti dle 
nařízení federálního návladní-
ho Palmera rozpuštěna tak zv. 

Varšava, 15. října. Gen. Jo-(  komise přiměřených cen pro o-
sef Pilsudski, president repu- kres Cuyahoga. Podobné vyro-
bliky polské, podal svoji resig- ztimění dostal předseda zmíně-
naci dnes jako nejvyšší výkon- né organisace pro stát Ohio, 
ný úředník. Na žádost vládyj John Pfeiffer, nejedná se sice 
vzal ji však prozatímně zpět. |o rozpuštění, ale o oznámení, 

Gen. Pilsudski ustanoven'že nehodlá federální vláda né-
byl náčelníkem státu čili piesi-.sti na dále finanční náklady 9 
dentem Polska národním shro-jvydržováním komise spojené, 
mážděním v únoru 1919. Byl Předseda komise pro zdeiší 
vojenským vůdcem Poláků a;okres dr. Roueche prohlašuje, 
před rekonstrukcí vlády Pade-'že však zůstane tato v akci, a-
rewskim jako premierem, dik-,by zabraňovala novému vyko-
tátorem Polska. Gen. Pilsudski řisVování nájemníků neFvědo-
vedl úspěšnou protiofensivu: mitými majitelv domů. Členové 
Poláků proti bolševikům, jež j zdejší komise vykonávali své 
zahnala ruská sovětová vojska J povinnosti bez veškerého pla-
od bran Varšavy a po4dě*ji z|tu, takže odvolání finanční 
polské půdy. 

Premier Witos, v prohlášení 
dnes ve sněmu vzhledem ku 
stanovisku Polska ku prozatí
mní vládě střední Litvy, usta
vené ve Vilně gen. Zellguskim, 
vyslovil nelibost š generálo
vým jednáním. 

Vyjádřil politování' nad tím, 
že gen. Zellguski vzal iniciati
vu do svých rukou, ale dal u-

háiiti 

zvlšátě vzhledem k "bezohled 
nému zabíjení" domorodců, r.a|4:31^ "xí^-n j" " 4.x* a t -x , I \r i .liatěni, že Polsko bude nez stěžováno jest v důvěrném 
dopise gen. Barnetta pluk. Rus-
sellovi. Gen. Barnett, dřívější 

nový stát. kdyby byl'napaden i,, . , ,, 
kteruukoli mod. |dy a p.tmě vydáno 

Gen. Zell^skiho iednáni bvjkterf by upravovalo pomérr 
4. ' Imezi majitelem a náiemníkerp. 

maMtelů d/\Ttf 
Franclska, povolán byl zpět, ^ ,to^"prémiér*praviir*fe*"sch'wí-i 
by se dostavil ,ako svědek před 1;1 návrhj  abv 9ebeurčení  byloi 
komisi. Sekretář Daniels nař.- Uflř]ono proZatímnf vládě ve 

velitel námořní pěchoty, jenž tre3tuhodnou ¥ojenskou ne 

odejel • Washingtonu S*tj ^ 
™ w i nenýcn, že se nepřiměřený^ 

dil komisi, aby šla až na dno 
věci, dodav, že "kdokoli v a-
merické uniformě, jenž dopu
stil se křivdy, bude postaven 
před soud a potrestán." 

Vilně. 

způsobem dopouštěli vydírání 
rentýřů, odloženo bylo na pří-
kí pondělí. 

ČESKÝ FARMÁŘ SEBEVRA
HEM. 

Table Rock, Neb. Krajan 

ŽIVOT ŘECKÉHO KRÁLE 
OHROŽEN. 

Londýn. 15. října. Král Ale-

DFM. KANDIDÁT P^FSf. 
DENTSTVÍ JAMES M. COX Ý 

CLEVELANDÉ. 

Poprvé od doby, kdy se stal xandr řecký upadl v bezvědo- , ««««»>» M 
mí dnes veíer. po krátkém zlep' de.":0' i ra. t'ck/m «^ancem ne 
í^í .jxi.. 1 vysstho úřadu v zemi, zaviti iení pozdě odpoledne, sdělu
je depeše ku "London Ex-

Jeho stav jest více 

zavítá 
guvernér Cox do našeho města 
abv zde pronesl voličské řeči. 
Přiiel zvláštním vlakem po 1. lého Blakely Coughlina zadu-|ních pensí  pro 0hío a  státní Frank Tlustoš. farmář ze South| Press  ^ raiei zvláštním vlakem po 

sil jej náhodou a vhodil tělo odškodnění za nemoci viník- Fork precinktu, bydlící desetj kllt lckf než v  kteroukoii dobu hod od ^ néd ^ . 
mil jihovýchodně od Table!od ** otravy krve pri-l^ ^ 

COX V DOMOVÉ HARDTN-
GOVÉ. 

Óorbin, Ky. 15. října. Kap. 
"Řeavers, pilot a J. H. Connolly, 
strojník, členové Barbourville 
(Ky.) Aero klubu, spadli s vý
še tisíce stop v hořícím aero-
plánu blízko odtud, avšak vy
vázli bez úrazu. Letci, kteří 
byli na cestě do Leocington, vy
skočili z hořícího stroje, když 
se blížil k zemi. Gasolinová ná
držka vybuchla, když aeroplán 
dopadl. Kap. Beavers byl dří
vější "eso" v britické letecké 
eskádře. 

VAŽIC DUSÍ ZEMŘEL. 

Havershill, Masa., 15. října. 
Dr. Duncan MacDougal, 541e-
tý, chirurg známý pro své 
experimenty s "vážením duší", 
zemřel ve svém domově zde 
dnes. Pomocí jemných vážič-
ských přístrojů vypočetl váhu 
lidské duše mezi šesti a osmi 
uncemi. V tomto bádání, jež 
trvalo několik let pravil, že 
vzal v úvahu skutečnou váhu 
těla bezprostředně před smrtí 
a bezprostředně po smrti. Dr. 
MacDougal přispíval básněmi 
do různých literárních čaaopi-
8Ů. 

do řeky Schuylkill, dle úřadů |navá, ze zam?stnánl. 
okresu Montgomery. Přiznání 
bylo prý "žvastem" a že je u-
činil, "aby státní policie měla 
se čím obírati." Přes to však 
policie věří, že přiznání Italo
vo bylo pravdivé, neboť byla 
to jediná z jeho výpovědí, jež'kandidáťza presidenta, 
aspoň částečně byla opodstat-; nesI dncs boj  do MarioI)t  

od Table 
Rock, spáchal sebevraždu ve voděné kousnutím opice. Krá-

a 
za krátko odnol. o 3tí hodině 
promluví v Gravg Armorv k 

Detroit, 15. říjnU; — Guv. 
.Tames M. Cox, demokratický Bv, j )ž  vychlaj]ou 

svém'domově. Po žebříku '"tk, ,l«-v «4p«e sopi- ̂ ^ 
- - - - - - 1 cí a když opice \itězila, král 

přispěl psu na pomoc a při tom 
byl opicí kousnut. 

lezl na půdu stáie, uvázal pro 
vaz na trám, kličku otočil si 
kolem krku a po té se spustil. 

za" kdvž bvl nalezen. Příčina ieho^^^l^^^ VYZVÁNY, BY 
zoufalého činu není známa. ' VYKONALY VOLEBNÍ 

POPOCATEPETL V 
ČINNOSTI. 

POVINNOST. něna. Nalezení kusu kolejnice domova gvého soupeře, senáto-
na místě kde Pasquale pravil, ra Hardinřa. Zde obzvzláště s 
že vhodil dítko do řeky, když vrouclm zápalcm 9e přim|ou- SOPKA 
byl dříve tělo k onomu kusU |Val  0  gchválenf  smi0UTV Ver-
kolejnice uvázal, k tomu pou-'san,9ké Spoj  swty> (fmi jedl. 

azuje. Distriktní návladní n§ dostati se může světu míru, Město Mexiko, 15. října. Sop 
ennmger pravil dnes, že pro- tdik potřebného. V druhém ze ka Popokatepetl, dvacet 5esť každé jiné ženy. Většina zdej-i hotelu. Policeiní náčelíi<V 

i,'i?S<*UM,0V1 pennsylvan- ztrávených ve svém mil západně od města Puebla, ších jeptišek patří řádům, za- j Smith nařídil, pby ulice od n6-
s.,e ,ona nemůže t>yti po-,domovském státě, demokrati- jest prý v činnosti a kráter,bývajícím se vyučováním mlá-'dražíaž k hotelu v hodinu nM-
dána žaloba pro vraždu první- |cký kandidát  zastavil se v Co-
ho stupně, leč by mrtvola byla |Iumbua- De,aware, Marion, 
nalezena. Bude tedy žalováni Upper Sanduskv, Carev, Fosto_ 

zi  předsedati bude pí. Harriet 
R. Coolev a tato jest whraže-
na ženám, kdežto do schůze ve
černí v téže místnosti mai' 
stup voličové obého pohlaví. 
Schůzi večerrtf. vánočné o 
8 hod. hnde fídm o. A. B. 
PvVe. TMt^ní nabvio d 

Příslušnice katolických klá-.strativního rázu, n#*b 
šterů clevelandských uposlech- se krom uvítacího Zborti í 
nou výzvy kardinála Gibsona a'četné obecenstvo. Clevplandslcfr 
súčastní se příštích voleb jako i host byl ub\*tován v Statlerov* 

pro únos a mámení peněz, na 
což největáí trest v Pennsylva-
nii jest U o ž ivotni- -žaláře 

chrlí velké spoustv dýmu, dle deže. V Clevelandě jest jich a-'chodu nebyly přeplr.ovány au-
depeší dnes z Pueblv obdrže-jsi 500. V některých nemocni 
ných. Dosud žádná škoda se cích zastávají službu ošetřova-

ria a Bowling Green. Na dne- neptala, avšak obyvatelstvo se telek a některé zaměstnány 

tomobily. 

STÁVKY V ITALU. 

ftím, 15. října. Všeobecná 
stávka byla prohlášena v Ter
stu, Bologni a v Bres-cii, dle 
depeší obdržených zdejším 
Messagero. 

Terst, 15. října. Nacionalisti
čtí demonstranti, skládající se 
ponejvíce z mladíků a studen
tů, ztropili výtržnost ve městé 
dnes. Pět osob bylo poraněno, 
jedna smrtelně během výtržno
stí. Bomby byly vrženy do bu
dovy, kde tiskne ae socialisti
cký časopis. 

šek večer oznamovány byly 
rde řtvti scrhú^ avSark--rtiveiv 
nér přijel do Detroit o dvě ho
diny později a následkem toho 
jedna řeč odpadla. 

OMEZOVÁNI VÝROBY. 

připravuje k útěku. 

SMRT Pft! TANCI. 

ijsou i domácími pracemi a též 
pé6í ,o_osiřelé_dít^Y-

Akron, 15. října. Další ome
zení ve výrobě Goodyear Tire 
and Rubber Co., bylo oznáme
no dnes, když továrnv zavře- j 
nv bvlv až do pondělka 
dle nového plánu, za něhož bu-i 
de pracováno jen čtyři dnv v 
týdnu. Výroba bude snížena se 
16.000 ráfů na 12,000. Nový 
program nevztahuje se na od
bory, kde ae vyrábí mechanic
ké zboží. 

Chicago. 15. října. Frede
rick W. Chickerftig, Hředník 
Chickering Bros., proslulých 
vvrabitelů pian, skonal na 
srdeční mrtvici včera večer při 

• tanci v sále jednoho hotelu na 
jižní straně. 

DALŠÍ ŽALOBY NA MĚST
SKÉHO PLUMBAfcSKÉHO 

INSPEKTORA'. 

K  Z A V R A R .  A i w c n .  
NA NA WOODLAND AVF 

Ve čtvrtek bví. Tá1č 
ra oznámeno, zavražděn 481e-
H obch. sudv R. Arnson v 
čísle 3323 Woodland Ave. dvě
ma maskovanými muži, z nichž 
jf'en na* vvpáHÍ dvě 
r^.nv. Včera podaflo se polici
stovi •pTqrfis+'V^'i 

POVSTÁNÍ V MOSKVĚ. 

Na C. A. Raingera, městské
ho plumbařského inspektora 
dochází nové žaloby od kon-
traktorů, jejichž zájem snočívá j «onti lfcmi^o Bennv T»nhb«i« 
v zjednodušení plumbařských; 267#? vých. 32. ul., jenž se již 
předpisů. Tak si stěžuje firma také k zločinu přihnal. Po vy*, 

j Warden and Leese, že hrozbou ždě uschoval «p ''o tí. 
!  inspektora donucen byl spo-jsné sklenní dír\' v domě svého 

Curych, 15. října. Dle ozná- lečník jmenovaného závodu juice v čís. 2676 vých. 32. ul. 
mení německého zahraničního Warden vystoupiti ze společné- j kde setrval celách 30 hodin o 
ministerstva veliká vzpoura ho výboru, který podati máj hladu, až byl Kartiskem koneě 
vypukla v Moskvě. Dav vnikl plány na opravy stávajícího ně vytažen na světlo a ode-
prý do paláce Kremlu. jměstského stavebního řádu. 'vzdán do rukou spravedlnosti. 

podpory federální vlády nikte
rak nepadá na váhu. 

Dr. Roeche dodává, 2e cle-
velandské banky, jež slíbily 
součinnost s výborem pro při-
ir."řené nájemné, budou v dalM 
činnosti pokračovati a hlavnírn 
útokem proti vvdíračům bude 
odhad, zda vybírané nájemní 
jest v poměrném souhlasu k oc|» 
hadnutému majetku. Podobr# 
zakročena bude u městské ra* 

nařízen!, 
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