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PREMIER LLOYD GEORGE ŽÁDÁ ZÁRUKU, ŽE BUDE 
ZVÝŠENA PRODUKCE, NEŽLI PŘISTOUPÍ 

I NA ZVÝŠENÍ MZDY 

Londýn, 19. října. — Nedbaje výstrahy dělnických Šle
hů parlamentu, že železničáři a dopravní dělníci, zbývající 
dva živly anglického "trojspolku", zastaví práci co nejdříve 
6 přidají se k stávkujícím uhlokopům, premier Llovd George 
ve sněmovně poslanecké dnes večer prohlásil, že nepřistoupí 
tia požadavek havířů o zvýšení mzdy, leč když dána bude 
nějaká záruka, že zvýšena bude těžba uhlí. 

Až dosud havíři odpírali dát! jakoukoli sáruku toho 
druhu. 

Sněmovna zápolila s vážnou stávkovní situací plných 
|>ět hodin. Zrovna před odročením zasedání, jež se vyzna
menávalo vážnými a smířlivými debatami na všech stranách, 
ministerský předseda oznámil, že vláda nemůže přistoupiti 
iia rozluštění, jež by nebylo trvalé povahy. Polovičaté kro
ky. pravil, nepomohou situaci. ^ 

Premier vyzval vlastníky delů a havíře, aby sami mezi 
•ebou vypracovali nějaký plán na zvýšení těžby uhlí, v kte
rémžto případě mohlo by se pak pomýšleti na zvýšení mzdy. 

Londýn, 19. října. — Ačkoli pozornost veřejnosti sou
středěna byla dnes na parlament, kde se jednalo o stávce 
liavírů, schůze výkonných těles , unie železničních zřízenců a 
dopravních dělníků budily velký zájem, neboť se očekávalo, 
ie zde ukáže se, jakým směrem vítr vane. 

Obě konference konány byly však za zavřeným! 
mi a málo z nich proniklo na veřejnost. Zítra bude pokra
čováno v jednání. 

Další zprávy dnes docházely o zavírání továren násled
kem nedostatku uhlí. První výtržnost v souvislosti se stáv-
Íou sje udála v Ton-Y-Pandy v jižním Walesu o půlnoci, když 
iiěkolik mladých havířů se tam shluklo a jali se zpívati "Ru-

'léý prapor", což dostavivší se policie zakázala. Bylo háze
lo kamením, ale nikdo k vážnějšímu Hrázu nepřišel a dav 
Jě rozešel, ' . 
^ - Sir Robert Home, předseda obchodní komory pří zahá

jení rozpravy v parlamentě dnes prohlásil, že vláda jest o-
ihotna vyslechnout! a uvážiti každý návrh, jímž rozluštění 
Éeliké otázky mohlo by býti docíleno. Appeloval na sně
movnu, aby se vystříhala všech vážných debat, řka, že pro
blém nebude rozluštěn odsuzováním, nýbrž dobrou vůlí a 
zdravou rozvahou. Sir Horné nakreslil ponurý obraz si
tuace. Pravil, že následkem zavírání továren každým dnem 
10,000 dělníků "jest propouštěno z práce a že obchod Velké 
Britanie bude nadobro ochromen, nedojtte-li bray k utovaá-
ní stávky. 

ROOT PROTI WILSONOVI 
DftfVĚJŠt SENÁTOR A SEKRETÁŘ STÁTU PtfAVt, 2E 

AMERIKA MOHLA BÝTI ČLENEM SVAZU NÁRODŮ 
NEBÝTI PRESIDENTOVY TVRDOŠÍJNOSTI 

New York, 19. října. — Elihu Root, ve své jediné řeči o 
• * 

Bvazu Národů během presidentské kampaně dnes večer pro
hlásil, že mírová smlouva s Německem byla by bývala schvá
lena a Amerika byla by členem Svazu — kdyby president 
byl býval ochoten vyjednávati. 

"Pan Wilson nebyl však k tomu ochoten. On usiloval, 
aby smlouva zůstala úplně beze změny," pravil Root, do
dav později ve své řeči: "Já nebéřu v pochybnost p. Wil-
lonovo přesvědčení, že smlouva, za niž zápasil 31. května 
1919, byla spravedlivá; avšak při veškeré úctě, již k němu 
mám, béřu v pochybnost neomylnost presidentovu, béřu v 
pochybnost naprostou kontrolu abstraktní spravedlnosti v 
procesích, jimiž ti čtyři muži, kteří diktovali smlouvy, na pře
dělání východní Eropy, dospěli ku svým závěrům. 

"Mám dojem, že bylo tam vyhovování odporujícím sobě 
zájmům, dávání něčeho zde, aby se dostalo něco tam; vzdá
ní se některých věcí, aby se zabránilo ztrátě jiných, zasti-
fiování spravedlnosti opportunismem, jež vyznačovaly tako
vé konference od začátku historie a mám silný dojem, že 
některé z jejich závěrů byly chyby. 

*Já to povážu ji z& nanejvýše pošetilé, aby americký-lid 
vstoupil ve slavnou a positivní dohodu zaručiti a udržovati 
mocí zbraní pro všechny časy rozdělení území a svrchova
nosti, jež tito muži učinili v roce 1919. 

"To jest část toho, co článek X. ustanovuje.r J# to al
liance udržovati trvale, prostřednictvím Svazu, rozhodnutí p. 
Wilsona a jeho společníků v r. 1919. Jest to vlastně ná
vrat k diskreditovaným alliancím minulosti. Mluví řečí moci, 
nikoli duchem pokroku. Jest to pokus učiniti to, co Svatá 
Alliance pokoušela se učiniti před sto lety (zrovna s tako
vým šlechetným cílem na zřeteli) vnutiti mocí míněn; vla
dařů přítomných generací všem příštím generacím." 

Když byl vysvětlil nynější situaci Svazu, p. Root tvrdil, 
že se dobře vyrozumívalo v r. 1919 a "vyrozumívá se nyní, 
že ostatní strany smlouvy byly by ochotny přijati senátni vý
hrady", dodav: 

"Několik evropských národů již dalo oznámení, Ze na
vrhnou asi tucet změn úmluvy na schůzi rady Svazu Náro
dů příští měsíc. Jediná příčina, proč o změnách nutných, 
aby se vyhovělo americkým námitkám nebylo již jednáno 
jest, že p.. Wilson prostě nechtěl, aby se o nich jednalo^ 

BANDITY ZASTŘELENÝ STRÁŽNÍK PRUES 
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COX OBVIŇUJE LODGE-A 
MASSACHUSETTSKÝ SENÁTOR PRÝ OSNOVAL A USKU-

TECNIL ZAMÍTNUTÍ MÍROVÉ SMLOUVY V SENÁTĚ 

utrženému 
ho mladého 
neočekávaný skon. 

Zapůjčeno laskavostí ,rPressu" 

DŮLEŽITÉ VYJEDNÁVÁNÍ. KUBELlKOV VELIKÝ 
ÚSPĚCH. 

ŽÁDAJÍ OBSAZENÍ 
CELOVCE. 

Boston, 19. října. — Mluvě ku shromáždění čítajícímu 
více než 25,000 na historickém bostonském náměstí dnes ve
čer, v domovském státě senátora Henry Cabot Lodge-a, gu
vernér James M. Cox, stavěl na pranýř massachusettského 
senátora, prohlásiv, že postrádá "poctivosti účele" a "upřím
nosti mysle" a vyzýval občanstvo onoho státu, aby zavrhlo 
jeho vůdcovství a "při nejbližší možné příležitosti poslalo 
jej navždy do soukromého života". 

Kandidát prohlásil, že všude od Pacifiku až k Atlantiku, 
aykot a výkřiky "hanba" vítaly každou zmínku o senátoru 
Lodge-ovi. 

"Proč povsta! lid tohoto národa k odsouzení senátora 
Lodge-a?" guvernér se tázal. "Příčina jest jasná. Náš I'd 
rychle dovede vystihnouti neupřímnost. Oni ztratili trpěli
vost s pirátskými politikáři, kteří mezitím co Amerika byla 
na nebezpečných mořích, neváhali provrtati loď státu, jenom 
aby zmocnili se presidentství. Oni zle se durdí, když ze 
spiknutí mlčení vynoří se skutečnost, že když bvl president 
vzal v úřadu jak senátní výbor pro zahraniční vztahy, tak 
i sněmovní výbor pro zahraniční vztahy, když byl si učiní' 
poznámky o všech jejich navrhovaných dodatcích a §KbH. 
že použije svého vlivu v zájmu jich přijetí v mírová kon
ferenci, hanebné spiknutí bylo sosnováno Henry Cabot 
Lodgem, aby smlouva bodnuta byla z týlu. 

"Dlužno pamatovati, že president Wilson dostál slovu % 
dosáhl schválení těchto dodatků. Avšak dříve než pre
sident mohl vrátiti se do Paříže, pověstný závazek by! 
podepisován a ohavné spiknutí sosnováno na zardoušeni 
smlouvy. Od onoho temného dne až do nynějška žádné pro
středky nebyly dosti špatné na zavádění ameriokého veřej
ného mínění a zrazení důvěry amerického voličstva a Lodge 
ovo vůdcovství bylo umožněno jedině hlasem Trumana New-
berryho. jenž bvl usvědčen ve státě Michigan, že koupil ti 
své místo v senátě." í . 

Guv. Cox označit pólíryt7^2 ť5§věí52T! 
jako "jednu z nejčernějších skvrn v americké historii", a 

podporuje jako presidentského kandidáta muže, 
jenž hlasoval pro Knoxovu resoluci, kterou se prohlašoval se
parátní mír s Německem a jenž od té doby veřejně hájil onen 

;nehodný čin. Nicméně však ve článku ve "Forum" magazíne 
• pod svým vlastním podpisem v r. 1919 Lodge prohlásil, že 
i kdybychom uzavřeli takový mír, dopustili bychom se nejč*»r-
íněišího zločinu, a dodal tehdy: "My nesmíme uzavříti mír. Vedeno jest Československem •! 

vládou francouzskou a rovněž Přes to, že v Chicagu dávány i Jihoslované zklamáni výsled- leč s našimi spojenci, pokryli bychom se věčnou hanbou, kdy-
zahájeno s vládou sovětovou. 

na 
tři jiné koncerty, návštěva by

la ohromná. 
Paříi, 19. října. —- Republi

ka francouzská vyjednává dů- Chicago, 18. října. Ačkoli 
ležitou obchodní smlouvu s re- včera v Chicagu býTy tři kon 
publikou československou. Če- čerty, v Auditoriu zpíval teno-
skoslovenský ministr obchodu i rista Burke, v Grand Opera 
dr. Hotowetz dlí právě v Paří-! House hrál pianista Godowsky 
ži a koÉé porady, jak s jedno-ja sopranistka Nina Tazarova 
tlivými ministry, tak i s jinými zpívala v Orchestra Hall — o-
vládními odborníky a úřední- hromná místnost Medinah 

kem plebiscitu v Koru
tanech. 

bychom se pokoušeli uzavříti separátní mír." 
Zajímavo bylo, že když guvernér nejostřeji útočil 

senátora Lodge-a, ohromné shromáždění nejvíce jásalo. 

STAV OBLEŽENÍ V RUSKU 

ky. Dr. Hotowetz jest jedním 
z nejschopnější-ch českých mi
nistrů a právě ta okolnost při
měla presidenta Masaryka, že 
si vyžádal po pádu kabinetu 

Temple, kde náš "král houslí" 
dával svůj koncert, byla až 
na několik sedadel úplně za
brána. Značnou část obecen
stva tvořili naši krajané. Kube-

Tusarova jeho setrvání v úřadě, lík, jenž hrál zde posledně 
vedle dra. Beneše a dra. En-[před šesti roky. přijat byl s 
gliše, ministra financí. Dr. Ho-1 bezmezným nadšením, jež 
towetz vyslovil se zde, že se | stoupalo s každým číslem pro
jedná o to, aby se usnadnila! gramu. 
výměna zboží mezi oběma ze
měmi. Československo potře
buje hlavně železné rudv a 
může místo ní poskytnouti dří
ví, papír a řepový cukr. Žádá 
od Francie příznivé celní pod
mínky a jest hotovo samo je 
navzájem"poskvtrrotrtř. S~drem. 
Hotowtzem dlí v Paříži ! če
skoslovenská komise železnič
ní. která vyjednává podmínkv 
přímé jízdy vlaků z Francie do 
Československa, tak aby jed-

O včerejším koncertu hrál 
Mistr Kubelík za doprovodu 
P. Augierase Soohrtiv koncert 
číslo 8.. svoji vlastní skladbu 
čís. 1 C dur, načež přednesl 
Augieras sám snivou Chopino
vu baladu čís. 2, F mol a na
posled zahrál Kubelík za do
provodu piana obtížný koncert 
D dur od Pacaniniho. Po kaž
dém kusu bvli umělci nuceni 
přidati několik dalších skladeb 
a když byl program vyčerpán. 

Vídeň, 19. října. V Lublani 
v Jugoslávii došlo včera ku ve
liké demonstraci, při níž po-i 
žadovano bjlo okamžité obsa-| Paříž, 19. října. — Depeše k tiskové kanceláři Havasově 
zeni e ovce, e ne m P®-,^ Kodaně praví, že došla tam zpráva, že stav obležení pro-

ísci %^z"e %e pro9** c pri- ^y] ve dvanácti ruských guberniích, včetně v moskev-
po.iení k Rakousku ^ Jihoslo- ^ a petrohradskéí 

vanský tisk protestuje vesměs; , 
co nejostřeji proti výsledku! 

ZLEVNĚNÍ ŽIVOTNÍCH POTŘÉB 
DOSUD SPOTŘEBITELÉ O NĚM MNOHO NEVĚDÍ, 

AČKOLI VÝROBCI DOSTÁVAJÍ ZA £V£ 
PRODUKTY MNOHEM MÉNĚ 

plebiscitu a jihoslovanský člen' 
plebiscitní komise Jovanoviě; 
resignoval. »AZ 

Paříž, 1G. října. — Zprávy 
z Říma a Berlína, že jihoslo-
vanské vojsko obsadilo čtyři' 
okresv plebiscitního pásma u' Washington, 19. Hjna. Sedm ního s pluk. Wentzem k tomu 
Celovce, nebyly odnikud po- ^S1C vlastníků uhlodolů bylo cíli, aby uhlí bylo zlevněno, 
tvrzeny j požádáno, aby se súčastnili považuje se jenom za část po

zdější zahraniční úřad ve' konference v Clevelandu příští i všechného programu, na němž 
spoiení „ tfm rozhodně popírá.. úte.r> ' na níž * ™ jednati 0 ise ?'ád? .... 
že podobná akce se strany JI-;™""",' ceI\za uhh" v 

drr' imstr,ac! ?obre jest SI 

,  ,  T . o .  .  .  .  ,  ~  .  K r o k y  v  t o m  s m é r u  b y l y .  v ě d o m a  t e  s k u t e č n o s t i ,  z e  s p a -
schválena a připomíná, že zna- Převzaty Pl»k- D;. B. Went- třebitel až dosud nezískal ani 

, u . . zem, předsedou Národního,z daleka přibližnou výhodu menalo by to porušeni mírové ' % ! i • • -*• 
j {Sdruženi uhliřu, po konferen-: nižších cen, již komisionaři a 

ci s generálním 
Výsledek plebiscitu bvl vťrpaimerem. : 

skutečnosti velkým překvape-

aávladním, obchodníci v drobném mají. 
"Úřednici odboru pokladny 

nou cestou vezly zboží fram- j setrvalo obecenstvo na svých 
couzské do Čech a vracelv sej místech a tleskalo tak dlouho, 
s nákladem československého! až si vynutilo na Kubelíkovi 
zboží domů. Očekává se. že bu- dokonce tři přídavky, které 
de jednání skončeno v týdnuj všechny byly stpině nadšeně 

vvslechnutv a odmějftěny neko-
nečntfm potleskem. 

nebo ve dvou. 
Jak se oznamuje z Prahy, 

vvoraví se co nejdříve vládní 
deletrace do Rigv, abv tam se 
zástupci sověťft vyjednávala o 
obchodní stvky a výměnu zbo
ží a zároveň o propuštění za
jatců. pokud jsou v rukou bol-
ievických. 

Večer dostavil se Kubelík, 
v^ren danému slovu, do Lud
víkova divadla v Sokole Chica
go, kde právě toho dne hrála 
se "Madame X.'' Dům bvl w-
prodán do posledního místeč
ka a když krátce před zaháje-

Telegram zaslán byl pluk.1 usilují, že značné nižší ceny, 
ním.pr° Rakousko i pro Jupo- \yentzem každému vlastníku jež placeny jsou proiucen-
slavii. Rakousko totiž resieno- ve gpojf  státech, v němž tům masa, obilí a bavlny, mu-
vaně počítalo se ztrátou toho jegt aby osobně byl pří- sejí se odrážeti v levnějších 
území.^ kdežto Jugoslavia byla Zorněn konferenci, ježto sdru-,cenách, jež platí spotřebitelé, 
.jista, že plebiscit dopadne v žení nemá žádné moci podnik-| Nyní, když farmář dostává 
její prospěch. | nouti něco vzhledem k určová-j v mnohých případech jenom 

l'^-J 
y.IILIII( * tní.cen. « | polovici za své produkty, co 

ním vstoupil náš slavný MistrJ Že vláda se vynasnaží, aby dostával před šesti měsíii, 
spustila hudba národní hvrnnu vlivem svým přivodila zlevně- jsou vyhledávány methody, a-
"Kde domov můj?" a obecen- ní životních potřeb po celé ze- by se zabránilo překupníkům 
stvo připravilo mu tak nádše- mi, vyrozumívá se zde všeo-j pohltiti všechen výdělek udr-
né uvítání, že na ně jistě ni- becně a určité ujištění bylo zí- žováním starých cen. 
kdv nezapomene. Mistr setrval skáno, že během dvou týdnů! Na banky znova činěn jest 
v divadle přes dvě první jedná- spotřebitelům dostane se ko
ní. načež odebral se do Čes- nečně výhod nižších cen za po-
ké Besedy, kde na jeho počest třeby životní. 
pořádánJbyl slavnostní večírek. Porada generálního návlad-

nátlak odborem pokladny, a-
by odepřely úvěr tam, kde se 
ho používá k udržování cen 
na Ui&£lé výši. 

/ 


