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Pres. Wilson proti přistěhovalectví 
NEŽÁDOUCÍM MM BUDE ZAMEZEN 

PŘÍSTUP DO AMERIKY. . 
VLÁDA NAVRHUJE DÉLNICTVU DÍ
LEN JEN 4c PŘÍDAVKU NA HODINU. 

MlROVÁ PARÁDA V LONDÝNĚ. 

PRESIDENT POZNOVU VARUJE. 

Washington, 25. srpna. — Prohlášením, že převážná vět
šina nežádoucích živlů se chystá obšťastniti Spojené Státy svo 
ji návštěvou, adresoval dnešního odpoledne president Wilson 
kongresu poslání, aby válečné opatření, přísná kontrola cestov 
nich pasů, rozšířena byla ještě na jeden rok "po uzavření mí
ru". Současně požaduje k provedení tohoto nařízení obnos 
$750,000, jelikož všechny pcjobné fondy naprosto jsou vyčer
pány. Protipřistěhovalecké opatření omlouvá Wilson snahou 
zachovati blahobyt země. 

Vládní agenti Soustátí V úřadech cizích zemi, upozornili 
Washington, že jakmile v dopravnictví nastanou, normální po
měry, mnohé osoby, jejichž přítomnost ly.r  v zemi nikterak 
nebyla vítána, hledati budou v Americe útočiště a po případě 
i pole k podvratné činnosti. 

Poselství Wilsonovo doprovozeno prohlášením státního 
tajemníka Lansinga, předloženo bylo senátnímu, judiciármciu 
výboru; ;• •• •• 

President oznámil <!nes t£2 <rfffo5ení urStnání mučivých 
jjipžadavků železničních zřízenců na dobu, kdy obnoveny bu
dou opětně předválečné národohospodářské podmínky. Za 
dnešní doby nebylo by prý radno zvyšovati dopravní poplatky 

-WÉsré by arci 
nanců vyhověno. 

"Jest povinností každého občana v takových otázkách 
setrvati na příměří, dokud jest nemožno vše moudře a rozšaf
ně urovnati. Odvolávám se k mým spoluobčanům každého 
zaměstnání, aby spolupůsobili kzachování a udržování tohoto 
příměří," praví Wilson v prohlášení, vydaném po vzájemné 
dohodě s generálním řiditelem vládou kontrolovaných drah 
Hinesem, za které bylo jednáno o požadovaném zvýšení mzdy 
dělníků v železničních dílnách o 25 procent. 

Podobné požadavky kladou i jiné odbory železniční a vlá 
da se obává, dosti oprávněně, že psdobné zvýšení požadová
no bude i dělnictvem všech jiný<h unií. Aby ulomen byl 
mzdovému hnutí hrot, vyzývá vláda dnes dělnictvo k součin
nosti směřující, aby zlevněny byly nejnutněiší potřeby životní. 
Divné dost, že vyburcována byl* teprve z klidu dnešním děl
nickým hnutím. * 

Společné rozhodnutí Wilsona a Hínese oznámeno bylo 
výboru jednoho sta zástupců dělnictva železničních dílen a 
na jejich požadavek 25 procentního přídavku za 8-hodinovou 
práci, na základě práce 10-hodinové, že mzdy zvýšeny býti 
mohou jen o 4c na hodinu. 

Úřadující předseda departementu železničních zaměst
nanců při Amer. Fed. Práce, Jewell a jeho rádcové odpovědě
li. že vládní nabídku předloží k rozhodnutí místním uniím. 
Hlasování o stávce bylo sice včera skončeno, ale odevzdané 
lístky nemohly býti dosud sečtěny. Nechť volby vypadnou 
jakkoli, dle dnešní situíjce a utváření se nových poměrů k stáv 
<*e nedojde, jelikož dělnictvo dnes stojí před otázkou jinou, 
o které Wlužno uvažovat! a jež jest vystižně podána slovy 
Wilsonovými: 

"Stojíme tváři v tvář situaci, jež pravděpodobně se do
týká štěstí a prosperity, ba i životů naieho lidu více, než-li 
válka sam a," 

O-

HOOVER DIKTÁTOREM EVROPY. 
Paříž. 25. srpna. — Potravinový administrator 55poie-

ných Států Herbert Hoover stal se dnes neidůležitěiší osobou 
ovronskou: svěřena mu obrovská úloha, ziednati pořádek VP 
střední Evropě a zavésti do balkánského chaosu aspoň nějakv —•• "rrm *5-"T-* 
systém. 

Na záhranu Evropv činěny bvjy až dosud plány, proná-
Senv thoon'p a ideje i jiné frásovité pokusv, aíe činem nomjí-
hla iedině Hoover, ienž bvl uznán neien Amerikou ale i Vel
kou Britanií. Francií a Itálií za jedině spolehlivého muže. kt«-
rv nánravu skutečně zjednal iest s to. Nejvvšší snoienecká 
rada dala mu plnou moc iednati samostatně s nrávem i vojen-
ského zakročení, takže ieho činnost v zásobování bude as po
dobná oné maršála Foche na polích bitevních. 
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FRANCIE POPLAŠENA TAJNOU AN 
GLICKOU SMLOUVOU S PERSIÍ. 

J-

Válečné prapory 
oslavu vítězství pořádaného. 

VÝJEVY Z REVOLUCE V COSTARICE. 

* i 
jmaaoiv.'giy. 

, Prchající obyvatelstvo města SJÍII Jose \ CUSLUIÍLU, picd 
vojsikem presidenta Tinoca, které vyklizuje bajonety ulice. 
O revoluci došly jen sporé zprávy, jelikož vláda zmíněného 
presidenta podrobovala depeše nad míru přísné censuře. 

MEXIČTÍ INDIÁNI NA VÁLEČNÉ 
STEZCE 

Agua, Prieta, Sonora, Mexiko, 25. srpna. — Na renči 
Slaughter Land & Cattle Co., poblíže Montezuma v Sonoře. 
zabiti byli dva Mexičani, renč sama zle poškozena Yaauí 
Indiány, jak oznamuje sem došlý správce jmenovaného podni
ku dr. A. C. Veal. Rudokožci odvedli ze závodu 25 koní a 
Zabili 20 kusů dobytka, z farmy pak odnesli vše přenosné a o-
statní zničili. 

Po útoku na farmu šli Indián! do San Nicholas Chispas a 
!Babacanory, hutnických to míst, kde vyplenili několik stráv
ních domů a sebrali potraviny i jiné zásoby. 
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| Na tu chvíli se nepřestáváme 

od obdržení vašeho listu tčáiti. 
Odhodlání vaše vzbudilo nepo 
psatelný jáot v c?lé vlasti, i 

. kde sídií Sokolové, neb všichni. 
těšíme se vroucné, až přivine-

j-me vás k své hrudi. Přijďte 
! proto v počta možně největším j 
Úř?dní pozvár.í k našim slav-; 
iiostem budeme vám ovšem 
moci zaslati. až ̂ bútl^ definitiv 

- 4tě r 41 |Pí><|robuo- ̂  
"tech chystaného slotu. Tolik 
však můžem^ vám nyní říci, že^ 
každé vaše \ ystoupení bude za' 
ii té obohacením pořadu sleto- !  

vého a proto nám co nejsrdeč
něji vítáno. 

Vyřiďte laskavě našim bra
třím am?rickým srdečný po
zdrav československého Sokol-
stva. Vyřiďte, že vzpomíná na 
ně s pocity hlubké vděčnosti. 
Vyřiďte jim náš nelíčený dík a 
řekněte jim, ž* je máme vrouc 
rě rádi. Na zdar! 

Česká Obec Sokolská. 

T)r. Jos. F. Scboin°r. "tarosta. 
'Wšsl IW5TŠ1 !WŠ?y| 

PftF.RVTF.^.NÁ ZÁSOBA PO-
TPÁVIM PRO VOJSKO OD
HADUJE SE NA $125.000.000 

NEUTÉSENÉ POMĚRY V HORNÍM SLEZSKU. 

Paříž, 25. srpna. — Politické kruhy republiky nemálo 
jsou znepokojeny, objevivší se zprávou o tajné anglo-perské 
dohodě, jež vrh£ podivné světlo na cizozemskou politiku an
glickou, již proto, že nebyla předložena mírové konferenci. 
Jest divným, že ještě nyní mohou panovati tajné diplomatické 
smlouvy, o kterých by Clemenceau jako president mírové kon 
ference nevěděl. Politika Velké Britanie jest franouzským 
tiskem ostře napadána, jelikož v zemích, jichž ae tajná/doho
da dotýká má i Francie značné zájmy. 

Nová politická aféra jest předmětem denního hovoru v 
Paříži a vrhá ostré světlo do pokutního politikaření, kteřé 
pracuje tak výborně do rukou všem protivníkům ligy národé. 

Smutné zprávy docházeíj z Horního Slezska a Polska, 
kde si mírová konference nemůže udržeti autoritu. Dnes se 
tam neustále potýkají Němci, Poláci a spartakovci a stávky 
uhlokopů jsou značným, ale dosud málo chápaným nebezpe
čím. Zde panuje přesvědčení, že náprava zjednána bude jen 
tehdy, když do Slezska vysláno bude spojenecké vojsko. 

PROTÍČÍNSKÁ POLITIKA JAPANSKA 

TOKIO SI NF.PftEJE CIZÍHO KAPITÁLU V 
MADŽURIl A MONGOLSKU. 

ČE&Tl SOKOLOVÉ 
CKÝM. 

AMERi-

Česká Obec Sokolská fleku ie 
americkému Sokolsítvú za da-
rv a projevuje radost nad oz
námeným účastenstvím všeso

kolského sletu. 

ODJEZD AMERICKÝCH LEGIONÁŘŮ 
Z PRAHY.' 

D#»nnfV "Venk<wr* *»řine»l dne 5. srona IHWITH, ÍIW-
ř»í dobrovolníci-Ieprionáři odjeli v týž den o 4 hod. 45 min. * 
Masarykova nádraží d# AdS#ríky» 

Bl% Tomáš Vonášek. tajem
ník Výk. Výboru Sokolské Ob
ce v Amence, obdržel nadšen# 
dopis od České Obce Sokolské, 
oceňující zásluhy časké Ame
riky o osvobození naší vlasti a 
děkující za zaslané dary. Do
pis zároveň proievuje radost 
českého Sokolstva nad zprá
vou. že českoameričtí sokolo 
vé se súča tní všesokolského 
sletu příštího roku. na němž 
česká Amerika bude zajisté 
skvěle representována. Dopis 
jft tohoto znění: 

Drazí bratři! Dostali jsm-
váš vzácný a milý list ze dne 
7. června tohoto roku a chvá

táme, abvchom vám především 
za velkou, dosud neoceněnou 
a r»ro nás snad nedosažitelnou 
pr*ei. kterou jste vvkonali nro 
naše vvvobození z rakouské
ho iha. Snad teprve crenerace 
•>'Mští dokonal^ si uvědomí ve-
líVost *T<išiVh obětí. Děk^iiprrí* 

dále za krásné darv. ii^h^ 
doveHpme si nlně vážiti a jež 
"^dělíme naší mládeži kra-
iính národnostně síbíšených. 
m1pdQ7Í tedv. iež v době svě
tové válk" vypila kalich utrpe
ní a? do dna. Nechť jsou ií 
dprkv unomínko'1, že dě-
V'iip iv^ o«»vobo7on' z vel^é 
části větvi Če^hoslová-
V*i j»,m<arif»kýct». A děV'ii0me • 
vím h^^ří. jif>ivroucnou 7*> 
f p k n p f n  e o  l r  

r  
fi "říšfírn. Že chrctp o-
bpoláti VTT. vňesokolskv slet. 
peb onravdu nemohlo bv bvt 
r*ro nás rfldo-.ti větší, než sble 

(F.L.G.IA) 
Válečnv department prohlá

sil 10. c*°rvei^e za př°bvteč-
non "ásobu potravin ceněnou 
nfihli/ně na $125,889.947. 

Ton^o p»Vhvtek pozůstává. Z 
nn^ediiiících potrávil: 
CJiiJonn ovOí;(> a plorlinv $2,-
478.^9?8. TT^cpé a naložené ma 
<?o ?00.íí84 "26. Čerstvý maso 
n drůbež ^81.671. Nnložené 
nlodi^v S12.?I42.442. Obilí $1.-
085.889. Tvrdv rh'éb. sucharv 
i inai^^on" 0.719, Cel-

<5110.48f».?75. 
T»rod°i rWravin úf#iíně o-

mám^n fpdit^li prodeje a znrá 
w poda"^ pásmovými úřadov
nami. maiícimi ra starosti pro 
d ji. do^i'd vš"k úředně n^o/ná 
r*>finv. dosud pro
dáno zn OOA.OOO rotravtn. 

fwqql !U7cci AVC C| 

BÝVAiÝ K-ON9IH,  f f jnwiG 
JE VE ŠVÝCARSKU. I 

Washington, 25. srpna. — Poslední japanskou poštou do
šiv do Washingtonu zprávy tokijského tisku o navrženém 
Sdružení, jež -má financovati čínskou pujčku, která .jest pra 
Japansko velk£ důležitosti a má jisté vztahy na poměry vftči 
jiným státům, zejména Americe. Dle těchto zpf&v n^přei»^ #f 
Japansko aby působnost jmenovaného finančního druri»tv»i * 
kterém jsou zastoupeni i peněžníci jiní, vztahovala se i fia 
Mandžurii. 
\ Konsorcium navrženo bylo AmeVikou, hlavně Spoienýmí 
Státy a podporováno některými právníky mezinárodního vý
znamu, kteří se snaží, aby Čína zůstala otevřena i zájmům 
jinýh národů a nikoli jen Japanců. Vláda arci hodlá pod-
niknouti vše. aby podporován byl interes Ameriky." 

Na schůzi japanského ministerského kabinetu za podpo-
rv militaristických živlů bylo rozhodnuto setrvati na tom. aby 
Mongolsko a Mandžurie zůstaly vyjmuty z činnost' družstva, 
která zůstane or^ezena jen na půjčku pro ostatní Čínu. ^ 

AMERIČANÉ OPOUŠTÍ OMSK. 

NÉMCI PROTI BOLŠEVIKŮM. 

Omsk, 25. srpna. — Všechny ženv zaměstnaná p Ampr?-
ckého Červeného Kří^e v Omsku, počtprn šedesáti, obdržel v 
nosledně od amerického wslance pro Japonsko. Momse, roz-
Varv. abv se odebralv do Irkutska. Morns mešká přítomní v* 
Om^ku. ''le nok^ů obdržených z Washingtonu, vyšetřil 
poměrv Ko^č^ko^v vládv. 

V zdeiších úředních kruzích bvly vv«lovenv jisté oba,«M'. 
7e odvolání amerických ošetřovatelek snadno bv mohlo zavdá 
ti podnět k panice mezi omskvm obyvatelstvem. 

Koblenc, 25. srpna. — Do rukou Američanů dostalv -m 
jjndrobn^cti o organisování velkvch německých dobrovolní* 
ckvch odd'iu v baltiokvch provinciích, kde podporovati maií 
ruské nrotibolševické hnutí. 

Dle všech známek jest náčelníkem hnutí o-enerál VAH 
Keller a také německé voisko generála von der. Ooltze. které 
posledně mělo býti od .BaHu odvoláno na rozkaz Spojenců 
pracuje společně s oddíly Kellerovými. 

NĚMECKO PŘED NOVÝM RUDÝM 
TEROREM. 

DLE NOVIN POZVEDÁ, S^ARTACISM POZNOVU 
HLAVU. 

no. ž* h^valv ra-
VA'I«V^ Vo"«"i' V Clevo^and", 
Arr-nšf Tjidwiťr čije přítomně 
v« ftvvcarsk". kde úředním 
7,óst»infem rak. r?publikv. Lud 
ví<? bvl z našeho města oficiel-

dání s vámi. drazí bratři zao-jně vvpuzen. iakmile Soustátí 
c?ánští, v osvobozené vlasti>Teutonům válku ^vypovědělo. 

BeHín, ?K. arpna. — Orcrn sociali^ft V<irwaerts pí«e: — 
"Hlí* noslpdnirh úředních informac'. r>oČ'naií pnart^Vovci nová 
hnutí VP Vratislavi Matrdeburce. Brémách. Brn-n 3r'V|] p Vn'. 
i*hově. Novó nroieVfovfiné povstání v« zmíněn vrh p^ěstooh * 
rroTrazenn bvlo pobuřujícími le+áVv. kter^*ni bvlv odpo«it-
rm^rin-'T politické vraždv a také skvtečně nsk+eré o«obv. st*^-
#»v5í hnutí rudyoh jteroristů, záhadně 7.pii7elv: n'ch 

Pod^v^^iié orr^nisac* prac!iií no+ai<-» tiš». 
V Knvfijprstprdammu udály se protižidovské srážkv, kdo 

hvlí semitští chodci přepadeni přívrženci antisemittismu. Po
dobné úkazy nezůstaly ojedinělými a^ až dosud s* obapolné 
7trátv omezují jen na několik modřin. Výtržnosti vvvolalv 
zvýšenou činnost policie a na některých místech povoláno k 
zjednání pořádku i vojsko. 

/ 


