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w" PRVNÍ IRSKÝ MUČEDNÍK STÁVKA V HONOLULU. 

JEDE|I JP HLADOVÝCH STAVKARO VE VĚZE# V 
CORKU ZEMŘEL V 68. DNI SV£HO 

• * DOBROVOLNÉHO POSTU 

. Cork, 17. října. První úmrtí 
fliezi hladovými stávkáři ve 
Éclejším vězení událo se dnes 
iíečer, kdy Michael Fitzgerald 
áemřel v 9:45 v 68. dni svého 
Jtostu. 

Stav Murphyho, jiného věz
ně, stal se tak vážným, že vě
zeňští lékaři se svolením jeho 
^ruhů jej ošetřují. 

Fitzgerald byl zatčen pro po 
střelení vojáka jménem Jonese 
před kostelem ve Fermoy 7. zá-
fí 1919 a byl jedním z jedená
cti mužů na hladové stávce ve 
ífězení v Corku, jichž vytrva-
|bst vzbudila úžas lékařských 
autorit. 

Dublin, 17. října. Seržant 
Roche z královského irského 
letnictva, jenž přijel sem dnes 
i Tipperary, aby ztotožnil tělo 
p. Traceyho, zabitého během 
Výtržností na Talbot ul. v pá
tek, bvl zastřelen včera odpole
dne blíže přístaviště. Mimo to 
Ještě jeden muž a jedna dívka 
Byli zraněni ranami vrahů. 

Dřívější voják jménem Ro
binson jenž byl střelen v pátek 
dvěma muži, kteří se prohlásili 

Zeza republikánskou policii, 
mřel zde včera večer;. 

Úřední zpráva praví, že na 
tři důstojníky a osm vojáků by
lo vystřeleno, když se plavili ve 
člunu po řece Loughrea, vel
kou tlupou civilistů na břehu. 
Dva důstojníci a jeden voják 
byli zraněni. Na palbu bylo od
pověděno, neznámo vsak» a ja
kým výsledkem. 

Rím, 17. října. Papež Bene
dikt, dle zpráv obdržených 
dnes, odkázal záležitost mayo-
ra MacSwiney-ho a ostatních 
hladových stávkářů kongrega
ci svatého úřadu. Tento tribu
nál má podati rozhodnutí, zda
li hladová stávka, když skončí 
smrtí, jest sebevraždou neb ne. 
Jest to nejstarší kongregace 
římsko-katolické církve. Byla 
založena Pavlem III. v 1542 a 
původně se jmenovala svatá in-
kvisice. V její právomoc spadá 
urovnávání otázek víry a mra
vů a rovněž soudila kacíře. Pří
tomně též provádí literární cen 
suru a dává na index knihy neb 
časopisy, jež pokládá za ne
vhodné pro katolické čtenáře. 

m 

Stávkující dělnictvo cukerních plantáží připraveno k manifestačnímu průvodu na uli
cích honolulských. Na standarde označen j eat jejich požadavek — 77c na den. Jeflt mezi 
nimi velký počet Číňanů a Japonců. 

KONSTANTIN KUJE PIKLE.! VČEREJŠÍ REKORD DO-
PRÁVNÍCH NEŠTÉSTl. 

Bývalý řecký král usiluje o 
smocnéní se trůnu svého ni* 

mocného syna. 

Befn, Švýcarsko, 17. října. 

4 mrtví a 13 zraněných. 

Automobily, pouliční káry i 
železnice způsobily včerejší 

STÁVKA V ANGLII ZAHAJENA 
V SOBOTU VEČER MILLION UHLOKOP0 VE VELKÉ 

BRITANII ZASTAVILO PRÁCI 

Londýn, 16. října. Velká stávky a že havínpo odmrště-
Britanie čelí největší industri- ní všech nabídek nyní se po-
ální krisi ve své historii. Dne- koušejí dosíci svého cíle silou. 

I* ^linfrfr-iiAr TUHÉ BOJE V JIŽNÍM RUSKU 
» POLSKÝ PREMIER SLIBUJE, ŽĚ OKKUPACÉ VILNY 

GEN. ZELLGUSKIM BUDE VYŠETŘOVÁNA 

Sebastopol, 16. října. Bolše
vici útočí na linie gen. Wran-
jrela kolem Oriechova, jede
náct mil jižně od Alexandrow-
•ku na jižní ruské frontě. Sově
tové vojsko bombardovalo Po-
lagu, 47 mil východně od Orie
chova bez ustání. 

Varšava, 16. října. Polský 
premier ve vylíčení okkupace 
Vilny ve sněmu včera pravil, že 
"litevská a běloruská divise od
trhly se od polské armády 8. 
října a pustily se na sever, ob
sadivše oblasť Vilnenskou". 
Mluvě k plnému domu, pre-
tnier pravil: 

"Ačkoli polská vláda chápe 
rozhořčení důstojníků a vojá
ků. jimž po letech zápasů ne-
bvlo dovoleno vejiti do svého 
rodného města, nicméně jejich 
jednání musí býti považováno 
*a trestuhodné porušení vojen 
pké povinnosti a příslušné úřa-
nv budou vyšetřovati případ 
ten ve všech jeho vzhledech". 

Washington, 16. říina. Obvi
nění. že obsazení Vilnv gen. 
^elleruskim stalo se s plným vě
domím presidenta Pilsudského, 
učiněno bylo v pamětním spise, 
předloženém dnes odboru státu 

'neuznBn*m litevským zástup
cem ve Spojených Státech, Dr. 
ViWasem. 

Na doklad svého obvinění 
Dr. Vileias uvádí nedávnou 
7nrávu o resifirnaci Pilsudského 
íako presidenta Polska a tu o-
Voinnst. že PilsudsW sám jest 
rodákem z Vilnv. 

Snravené šatstvo a obuv v 
hodnotě nřibližně $5.000,000 
hvlv prodán v nolské vládě od
borem vílkv. dle oznámení se-
V~/»+4fe RaVer^. 7boží toto. za 
vW. Sooieným Štítům bude «a-
fvWeno směnkami, nemá prý 
#<dnou prodeinou hodnotu ve 
Snoien^ch Státech. 

Londýn. 17. říina. Jiskrová 
z Moskvv obsahuie stíž 

nost, le od podepsání příméřf 

o-l Národ, praví, postaví se pro-
že ti takovému útoku s celou svo-

šním večerem uhlokopové 
pustili doly s výhrůžkou, 
se nevrátí, pokud jejich poža-j jí mocí a netřeba míti nejmen-
davkům nebude vyhověno. Tím ších pochybností, iaký bude 
Eárovefi připraveno o zamést- výsledek. Současně federace 
nání tisíce přístavních a jiných havířů vydala p|< hlářeni, v 
fělrfM a železničáři svolává- němž praví, že havíři vyšíváni 
jí poradu, na níž bude jednáno byli na stávku následkem 

NĚMEČTÍ RUDÍ PRO OB-
ČANSKOU VÁLKU. 

Ruský bolševický vůdce Zino-
věv na sjezdu proboisevického 

křídla neodvislých socialistů. 

mezi Rusy a Poláky, posledněj 
Ší dobyli a obsadili město 
Minsk. Sovět zaujímá stanovi
sko, že Poláci měli by vykliditi 
ono město a spatřuje v tom dů
kaz jejich věrolomnosti. 

Jiné depeše sdělujř, že gen. 
Wrangel, gen. Petlura, gen. 
Savinkov a gen. Volochovič vy
jednávají o spojení a podnik
nutí společné ofensivy proti ar
mádám sovětu a že hrabě Pa
lem sbírá zbytky armády gen. 
JudeniČe v Lotyšsku k témuž ú-
Čeli. 

Riga, 17. října. Sníh, kroupy 
a studený déšť zvěstují pří
chod zimy a provádění vojen
ských operací bude velmi ob
tížné, pokud uůda neumrzne a 
nenapadne tolik sněhu, aby mo 
hlo býti používáno saní. 

Ačkoli to nebylo úředně o-
známeno, jest jisto, že Poláci a 
Rusové dohodli se na Rize jako 
místě, kde vedeno bude vyjed
návání v zájmu trvalého míru. 
Práce v tomto směru zahájena 
bude ihned po schválení před
běžného mírového protokolu 
vládami obou zemí. 

Baltické státy jsou rozhod
nuty hájiti si svoji neodvislost a 
nestrpí, abv snad Polsko a Ru
sko se o ně dělilv. Prohlášení v 
tom směru učinil Karl Ulman, 
ministerský uředseda Lotyšská, 
vůči zástupci Sdruženého tisku. 
Dodal, že jsou hotovi hájiti si 
svoji neodvislost i se zbraní v 
ruce v pádu potřeby. 

Jihoruská vláda požádala 
spojence, abv neposkytovali ú-
levy neb výhod průvodních li
stů 32.000 tělesně schopným 
Rusům zde. kteří odepřeli bojo 
vati s armádami jren. Wranpre-
la a abv zacházeli podobně s 
Rusv téže třídv v jiných mě
stech evropských. 

Během posledních několika 
měsíců jenom 144 Rusové při
dali se dobrovolně k jihoruské 
armádě. 

o prohlášení stávky ze sympa
tie. 

Walesští havíři zahájili ve
likou stávku, zanechavše prá
ce dr^es odpoledne. Zprávy z 
průmyslových středisk zní sice 
příznivě, avšak přístavní úřed
níci praví, že lodní doprava'te odvolali stávkovm oznáme-
Velké Britanie bude ochromě-1 ní. 

ne
povolného stanoviska vlády vů
či jejich mírným požadavkům, 
takže jim nezbylo jiného výbě
ru. Havíři praví, že poskytli 
dosti Času k vyjednávání a po
ukazují, že zmírnili své poža
davky v zájmu míru a dvakrá-

na během týdne. Nejpříznivěj 
ší zpráva došla ze Sheffieldu, 
kde prý mají uhlí na tři týdny. 
V jiných městech mají zásoby 
nanejvýše na týden. 

Až dosud nedošlo k Žádným 
výtržnostem, nicméně vlak 
vojsko jest pohotově. 

Ačkoli se vyrozumívá-, že 
premier Llovd George nezasá
hne do situace před úterkem, 
kdy sejde se parlament, adre
soval poselství k národu, y 
němž praví, že vláda podnikla j dle instrukcí, jež obdrŽ( 
všechno možné na odvrácení schůzi delegátů ve středu. 

ftramp, pÉruéí sekre
tář národní jednoty železnič
ních zřízenců prohlásil dnes, 
že byl vyzván výkonným výbo
rem jednoty, aby upozornil 
všechno místní odvětví, že vá
žná situace by vyvstala, kdvbv 
havíři byli poraženi a že dluž
no to míti na paměti, až se za
čne jed nati o stávce ze sym
patie. 

Rovněž bylo prý mo naříze
no, upozorniti místní odvětví, 
aby byla připravena jednati 

po 

Z REVOLUČNÍHO IRSKA. 

Belfast, 16. října. Výtržnosti 
v pověstním Marrow distriktu 
severního Belfastu mezi Sinn 
Feinistv a unionisty, jež zapo
čaly dnes odpoledne, vypukly 

vojskem, jež pátralo po jeho 
dvou synech, kteří byli podezří 
váni z revoluční činnosti. Hoši 
opět nebyli doma, když trage
die se sběhla. 

Jiná střelba, v nfž několik o-
sob bylo zraněno, udála se bě
hem dopoledne na Parnell znova ve /ážněiší formě. Voj 

sko donuceno bylo vypáliti do iSouare. Též v noci na několika 
davu, usmrtivši Johna Gibbon- místech došlo ke střelbě a voj-
se, dělník a z loděnic. Patnáct 
osob jest v nemocnici jako vý
sledek výtržností. 

Zjištěno bylo, £e osm ©sob 
zraněno bylo kulemi odpole
dne. mezi nimi jeden Čtyřletý 
hošík, jenž sotva vvdrží. Tři 
policisté bvli zraněni kamením. 

Dublin. 16. říina. Několik o-
zbroienÝch mužů zaklepalo na 
dvéře domova Petra O'Carrol-
la na Manor ulici dnes časně 
ráno a kdvž otpvřpl, nakolik 
výstřelů řlvšáno bvlo ieho Že
nou. ManMkn našla tělo svého 
manžela s Mavou nrostřelenou 
a lístkem přiSnendleným na ša-

'tn. se slovv "Zrádce Irska, za
střelen T. R. A." 

Domov 0'Carrollův bvl ně-
kolikráte př«4\ Um naváUvwi 

sko pokračovalo v konání do-
movských prohlídek. 

Cork, Irsko, 16. říina. James 
Lehsn#», nádenník, vzat bvl ze 
své dílnv ve vesnici blíže Mac-
room včera večer, praví depeše 
z onoho mfsta. a zastřelen tak 
zvanými "černými a Žlutými", 
výpomocnou policií. 

Halle, Německo, II. října. 
Vůdce probolševického křídla 
neodvislých socialistů, Dati-
mig, ve své včerejší řeči na ko
naném zde socialistickém sjez
du prohlásil, že občanská vál
ka jest jediným prostředkem 
ku zavedení píoletářského stá
tu v Německu. Daumig vvsío-
vil se také ve prospěch alliance 
se sovětským Ruskem. Pravil 
doslovně: 

"My musíme soustředit vší
ch ny naše síly pro občanskou 
válku. My musíme rozhodnout 
mezi proletariátem a kapitá
lem. Ruska nás naučilo, ja|c 
vésti občanskou válku. My 
jsme tudíž pro Třetí Interna-
cionálu. 

"Chceme-H sovětskou repu
bliku, musíme za ni bojovati. 
Jest možným, že budeme záhy 
míti proletářský stát v Němec
ku; pak budeme potřebovat 
pomoc národů, jejichž členství 
v Třetí Internacionále nám ji 
poskytne." 

Crispien, vůdce konservativ-
ního křídla neodvislých socia
listů. v odpovědi na prohláše
ní Daumiprovo prohlásil, ž* 
Německo musí samo rozhod-
nouti v takový vitálních otáz
kách', iako ie zaháiení nov4 
revoluce. T£ž doložil, že pravi 
a levá křídla německých soci

alistů tak velice se různí, 7® 
není možnvm. abv pracovala 
společně. Pravé křídlo sice ie^ 

i také pro diktaturu proletariá-
tu, avšak jest proti všelikému 
terrorism u. 

Známkou naprosté roztržky 
mezi pravém a levým křídlem 
je.o.kolnost. že. pravé křídlo iiž 
si naialo místnost v Lipsku, 
kde konati hodlá zvláštní siezd 

Dřívější král Konstantin řec-j neděle v Clevelandě a užším o-
ký hodlá prý využitkovati si-jkolí celou řadu neštěstí, jež 
tuaci, vzniknuvší nemocí jeho sobě vyžádala 4 lidské životy 
syna, krále Alexandra, k návrala as 13 zranění. 
tu do Řecka a domáhání sel Mrtvými jsou: Josef Kun, 
trůnu. Švýcarské úřady podni - j  301etý, 1828 Fulton rd. S. W., 
kají prý kroky na zmaření, Harry Vann, 201etý, 1175 Tay-
tohoto spiknutí, jež bylo sosno-1 lor Ave., Akron, Charles 8, 
váno na švýcarské půdě. Dří-jVessele (Veselý?) 1148 S. 
věj ší monarcha jest v Lucerne. | Main St., Akron a V. V. Shea-

Athény, 17. říina. Lékaři, o-(rer, 281etý z Chicaga. 
žetřuMcí krále Alexandra, vy-. Run za,ažen b l  #utem pH 

.ladnli se dnes v po edne, ie pfccházem- křižovatl(v na zép. 

ru spokoje"' F, Prahem -'^ 25. ul. a Monroe Ave. spolu se 
ho nemoce. Teplota pauento- SVJ.Jm druhem Woodwardem. 
VV * n64 . ' ,, 5510 Bridge Ave., poslednější 

v !" ^".byl zraněn na kolení a utrpěl 
na. Dřívější kral Konstantin „ěkolik odřenjn_ kdežto K,,n 

řecký v odpověd na dotaz. bv, , ro5,Mt„„ Var(,„ 
vhledem k ieho stanovisku dop„v<>n do „„-„„-i. 
vňř, reeent«tyí, o němž se v ce Me 7# krí.ko 

Kecku uvažuje následkem ne- yam skona, v f ítronské ne. 
moci královy, telegrafoval: uUpe. lé:n 

"Nebudu prozatím př1 ,5řdř motoro. 
Sletí o, retrentství. Moje plány ^ ko|epii  z4 M„é v poboí. 
jsou onj^mého lidu. |„ !m v02Íku rez, svého příteie 

Konstantin, Rex. Qardnera, jenž dosud leží v 
Dřívější král dostává časté I nemocnici, aniž by bvl nab\*l 

zprávy o nemoci svého syna. [vědomí. Oba zraněni bvli, 
Paříž, 17. října. Stav Ale- kdvž motorcvkl siel s dlažbv 

*andra, řeckého krále, bvl vel- u C-onnoťs Inn. Veselý p^»v 
mi znepokojující v sobotu te- taktéž v Akron, kd"? 
5er, sdělovala depeše obdr*e- r *L 

iná zdejším řeckým vvsíane- Sfáíň a Lon<? St. obě nohv. Po-
I ctvím. Ačkoli král neblouznil., slední zabitý Sbearer viel svým 
ieho teplota kolísala mezi autem u Suffield a Nogadore 
100.76 a 102.92, tepna od 1O0 c*° jedoucího nákladního vlá
do 103 a dýchání od 30 do 40. ^r<r ^ro nastalou 

.hustou mlhu neviděl. 
NĚMECKO VYHÁNÍ ZA- pfirií E. c. p,,ttová. hTte-n 

STUPCE SOVĚTO. Front St. v Berea. utro^n 
zranění nejtěžší, rozbití lebkv, 

I Berlín, 17. říina. Zinověv a kdvž její automobil, v němž je-
Lo7sovsk.v, ruští sovětoví dele- ]a se svým 0tcem p. A. 
jgáti na sjezd neodvislých so- j, pi]arem, srazil se s jiným 
; cialistů v Halle dostali rozkaz strojem na Bridee Rd. a S. 
| od německé vlády, aby ihned Memnhis Ave., South Brook-
i opustili zemi. Rozkaz bude Zraněná paní dopravena 
| proveden pruským ministrem byia do clevelandské městské 
. vnitra. ^ nemocnice, kdežto Pilar od-
I Halle, Německo, 17. října, peg] nehodu jen několika odře-
Německá neodvislá stranu na ninam*. Ostatní nehody, při 
siezdu zde rozhodla 237 proť* n!c^ž ^ cestuiící více méně 
156 hlasům přidati se ku třetí neh^zppčně zraněni, jsou si v 
(moskevské) Internacionále. podstatě tak podobny, že bv 
Na siezdu se strana rozštěpila, j ^vlo podrobné jeiich uvádění 
neboť menšina za žádných o-!zprávou velice jednotvárnou, 
kolností nehodlá se podrobiti 
diktátu Moskvy. 

ZOUFALA St PRO ZATČENI 
SVÝCH DÍTEK. ANARCH15TICKÉ SPIKNUTÍ. 

Milan. 16. října. Veliké a 
i narchistické spiknutí bylo ob ( 

I jeveno zde. dle dnešní znrávv 
jčssopisu "Persveranza". Poza-
j týkání redakčního štábu anar-
chistického listu "Umanita 
Muovo," provedené včera, jest, 
p r ý  p r v n í m  h n u t í m  v  t o m t o  j  
směru, jež bude následováno 
další mi zatčeními.-

NECHAT. PROPAHNOUTI 
$60,000 ZÁRUKU. 

SLEČNA MASARYKOVA 
PR Í.TEDE. 

Praha, 17. říina. Úředně h^-
lo zdA ozn^rneno dnes. že sleč
na Alice Masnrvková. dcera 
prps?denta CpskoslovensV/» re-
Publikv. odeiela do Sr*oj. Stá
tů za účelem studování tam
ních sociálních institucí. 

Chicago, 16. říina. Thomas 
puinn. jinak Dovle a 15oolan, 
domnělý bankovní lupič, ne-

!chsl pronadnouti záruku v 
| částce $60.000, iež bvla *a "ě-
(ho složena až do předběž^cVio 
výslechu na obvinění, že mři ú-
častenství na oloupení First 
State "Rank of Detroit. 22. zá
ří o $30.424. Úřady budou vv-
šetřovati. jakým způsobem se 
to stalo, že Quinn by! propu-
štéa b* svobodu. 

Pftl HRE NA VOJÁKY. 

lOletý William HaMtí, 
vých. 123. ul. a steině starý 
John Juhasz, 2305 Forest Ave. 
hráli si včerejšího odnoledne 
na voiákv a^abvtira jeiich no-

|kud možno odpovídala pravdě, 
'vvnůičili si 'opravdovskou' 22-
kalíberní ručnici a jak to o^*-
čeině se stává. John namířil 

'na svého druha, stiskl kohou
tek. třískla rána a mal<r Wil
liams klesl k zemi. Kule nroie-^ 
| la mu nosem a krkem zasáh- :  

none některé nervv. Oběť dět-, 
j«kého nerozumu bvla odveze-1 
na de &#mocniee Mt. Sinai. 

411etá vdova Man- McNeHl 
zaměstnána bvla v iistém ob
chodě dolenníhn města, abv o-
natřila ev'qfenci sobě, 2He+é 
dceři a 161etému svnavi. Kdvž 
se v sobotu večer vrátila do své 
ho bvtu 2278 z^p. 15. ul.. shle
dala tpnto prázdným a sousedé 
jí zvěstovali hroznou pro ni 
novinu, že obě ielí dftW bvlv 
nolicií dpv!ÍtpVo nrc^inktij "zst"-' 
čenv. TThohá rrro^íla bp^os^^tt 
noc a r^^o v#* svírw 70"' 
qp V Vůl^ě dnntil 

Vioch pos^én h"l do de+en-
čního domu a děvče propuště
no z vazby na záruku. 

ZA 5»ioo ono JCT FNOTO 
UKRADENO. 

Newark. N. J. 16 ří'na. T/U-
píč.i ukořistili za SI00.000 dia
mantů a klenotň a zlata ze 
dvou ocelových pokladen v zá
vodě Streieher Manufacturing 
Co. dnes časně ráno. Bvlo za-
háieno rozsáhlé pátrání, avSak 
až dosud není po nich stopy. 

i 
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