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ZPRÁVY AMERICKÉ

noull Jak x vyrozumívá nřwledv-vat- i

budou příkladu Hpojených
Stálil a jiných republik m"rí-ekýc- li

AukIío tt l''ftncíe UurittH-z- u

luké uzná m oá m za to ím í

Xéneeko tt llalie budou jednatí
podobně jeiu obé jmenované

'patřeno un'l nym mnoznivím

icjnovéjílch pomocných lodí J
zamýíbno v tomto pi osnímu zbu

dovalí v plíštích pěti Jftech vedle

dicadioiiKhlO a bílevních iWÍnl

plout i vydaly no na místo Nvého

určení jinými

Illlíj(Uký tfuvtnr odporuiujc
lepáí obranu

íiivnnér ntilu IllínoÍN ívlwurd
V Dunne tcéníl v úU-r- minulého

týdne pří dedíkací nové zbrojní-e- e

národní mnuly v (uiney lil a

odporučoval by federální vláda

p'alila sluné éleuům uáioduí Kur-

dy zřídila vlastní hvoje zbrojov
ky a zbudovala novou vojenskou
školu jodobné oné ve West Point

někde na utřcdozápadě Spojcnýcli
Států íiuvirnér prohlásil že mě-l-

by bytí nejméně J 000000 mu

žň vycvičených pro vojenskou
fclužbu v zemí Aby toho mohlo

býlí docíleno odporiiěuje závidě-

ní vojenského výcviku do mnerí-ikýc- h

kollejí a universit Pro

iUí nkoro 100 pononk asi Mdmde

át ničitelů množidvl výzvédnýrli

kiížníků přiměřený počet lodí

nemocničních a zásobovacích

K u!ínMkh
„ Ul tJli v „r„"'" i !

ním rece přiděleno bude doda-

tečné H000 muu k námořní služ

bě aby nahrazeny byly nedostat-k-

a přiměří ný poéi t mutlva
pofří'ba bude pro nové válečné lo-

dě které budou zbudovány v pfl-šlíc- h

něli letecli elkovv náklad

na provedení profíuniu pro první
rok bude skoro $JM0iK))00 čili

asi o $100000000 více než roku
loňského

Nové pozemky k ooazování

President VVíIkom vydal vu ětvr
lek minulého týdne proklamací
kterou zrušuje se lesní reserva v

Kansasu v rozloze piHOOO akrů a

oznamuje se že otevřena bude dle

zákonů domovínářských k osazo-

vání dne 1 listopadu Zápisy zá-b-
oi

ů konány budou ve vládní

úřadovně v Dodo ( ity
Kansas Ifeserva tato nalézá se-- v

písčitých vrších západního Ivan-hus- u

pozemky tylo hodí se víc

pro dobyl kaření než rolničení a
bude možno nepochybně zabírat!

tu domoviny o 'Y3) akrech

Carranza na projížďce Mexikem

Venuši inno ("arranza uznaná

hlava prozatímní vlády v Mexiku

vydal se v minulých dnech na

projížďku Mexikem při které má

v úmyslu navštívili důležitá místu

klerá nalézají se pod jeho kon-

trolou (Jcnerál Obreon dopro-

vází jej na cestě po severních stá-

tech Oblenou pridilásil Že S

ukáže Carranzovi části ze-

mě nalézající se pod jeho kontro
lou kde železniční vlaky konají

pravidelné česly a kde telegrafní

spojeid bylo obnoveno Zpráva o

uznání Carranzy diplomaty
mocnosti byla přijata

některých krajinách Mexika s

povděkem Praví se že toto

bude mít i značný vliv na

zmenšení vojenské síly Villy a

Zaplity Oznamuje se že vojáci
celých houfech opouštějí armá-

du Villovu a Zapatovu Několik

set Mayo Indiánů kteří tvořili
část Villovy armády odebralo se

těchto dnech do Navajoa v So-noi-
'a

kile složili svoje zbraně a

odebrali se zpět na své farmy Ji-

ní Indiáni je následovali vyžá-davš- e

si záruku svobody Praví!
se dále že několik set Villovýeh a

Zapatovýeh vojáků skládá zbraně
ruce Carranzových autorit v

Tampieo každého dne Casio vel-

ké oddíly Villovýeh vojsk i s ge-

nerálem a důstojníky skládaj'j
zbraně J'risident Wilson sch va-

lil v minulých dnech plány pan-- !

americké konference za účelem u

znání Uarranzovv vlády v Mexi

ku Diplomatičtí zástupci rii

ných jihu amerických vlád obdr-

želi instrukce aby učinili podob-

ně jako Spojené Státy Podobni'

instrukce očekávají se také v pil
štíeh dnech od dalších jižních

Doba tohoto uznáni bud

ustanovena až dojdou instrukci
od všech vlád Uvropské národ

vlády udžovaly u Caifanzy ově

'mho hvélio jednatele v posicii

ní době

Ilocftvvell o amerikankniU

Dývalý prcNident Theodore

líoosevilt měl v (i lrý míiiulého

týdne přednášku o umeríkunismu

ped fihromáždčníiu Jíytlů Ko-

lumbových v (žarinííc HÍoí v Nmv

Volku v které prohlásil že po
vin-nos-

lí

všech přistěhovalců do té- -

u 2'' nuiiciti ho unglíeky a

povumosu ymeriKy pan ju po- -

skylnouti jim pomoc aby anííh

elty c naučili mohli "V cizině

narozené obyvutilNlvo této země

musí být i jmamerikanisovaným y

vatelstvem" prohlásil Roose-

velt "nebol! žádné jiné obyva-

telstvo nemůže bojovali bitvy A

mciiky ani v době války ani v

mim Není li přistěhovalec schop-

ným stálí se občanem této země

neměl by býti sem připuštěn Je-

li ale způsobilým pak měla by

mu být poskytnuta všechna prá-

va aby mohl vydělávali si živo

bytí a polepšil si Vc Spojených
Málech íuní místa pro "rozdělko-vaně-

Američany Jestliže mlu-

vím o "rozděl kovaných" Ameri-

čanech nemám na mysli nátura
lisované Američany Někteří z

nejlipSích Američanů které kdy
koliv jsem poznal narozeni byli
v zatnou Ale rozdciKovany
Američan není Američanem vů-

bec" )ilc prohlásil Roosevelt v"

demokratická Amerika vyžaduje

loluky církve od stálu a že nemá

hýli činěno žádných rozdílů po-

kud víry se týče ve veřejných ú

řadech a že nemá hýli ěin'no ta-

ké rozdílu v národnosti Niivrho

val také přijeli vojenského sysle-m- u

jaký je v pMtnmuó době v

platnosti ve Švýcarsku Mluvi!

liké o posledních stávkách které

odsoudil jako hanbu země O švý-

carském vojenském systému mlu-

vil delší dobu a prohlásil že při-

šel k náhledu že lakový systém
hodil by se nejlépe pro Spojené

Klály

Sesouvání pudy v Panamském

prúplavé

Pozorná prohlídka sesuté půdy
v Galliard průkopu v Punumském

průplavů vynesla na světlo žo ko-

lem 10000000 kubických yardů
země se sesulo Tato země inusi

býti vybrána nežli průvoz lodí

touto éástí průplavu může býti
obnoven Iv tomuto rozhodnutí
došli průplavu! inženýři kteří

jsou toho náhledu že vodní cesta

pro dopravní službu nebude ote-

vřena před 1 lednem V přítom-

né době 10U00(J0 yardů sesuté

půdy vyváží se z průplavu ale tu

nedostačuje
'

(Jcnerál (ioethals
Kuvornér kanálového pásma vy

dal v minulých dnech prohlášení o

sesouvání půdy a zároveň ozná-

mení žc Panumský kanál bude

nutno uzavřití pro obchod na do-

bu neurčitou Ve své zprávě pra-

ví 2o sesouváním půdy postiženo

bylo l:SOO0l)0 stop průplavu Asi

100 lodí které čekaly na rozhod-

nuli o tom budou li moci pro- -

dávnými U ty l Okrajími byla jed-

nou z nejvělších ulovafukých í

si V úrodných krajinách iiyiiéj- -

ího jižního Huška Mtávula kdyM

0W mocná íísc a její kupilol Ky - i

i i tijev oi Z ncjooliathicn
mést východd Kvropy Dcery
krilfi ukrajinských provdávaly no

za dědice králfí aniflickych a

francouzských Panovníci ukra-

jinští mřli velký vliv Ale na ty-

lo Hlavně doby zbývají nyní je-no-

vzpomínky 'o staletí Ukra-

jina je součástkou líuska Vzpo-

mínky na slavnou minulost Ukra-

jiny vyvolány byly pří tomto
shromáždění Ukrajinců v Miritna-polí- s

a ozval m blan touhy aby
sláva země znovu byla obnovena
V MinucHpolH bydlí kolem 2000

Ukrajinců a v celých Spojených
Hiátech odhaduje se jieli na

Jlicd po zahájení vál-k- y

utvořena byla politická ora-iiínac-

Ukrajinci) ve Lvové Utvo-

ření této organisacc podporovala
rakouská vláda ježto v té chvíli
volání Ukrajinců po svobodě bodi

lo se jí do krámu 1'oeílala že to

vzbudí neochotu ukrajinských
vojsk bojovali na zájmy ruské íí-S-

e

Ve Spojených Státech utvo-

řena byla Národní Kada Ukrajin-
ská v Jersey City N J Organi-sac-

která v minulých dnech

byla v Minneapolis [ira-covn- lí

bud' v souhlasu s touto

Ukrajinců poéílá hc na

10010000 Z těchto iihÍ 1000000

žije ve východní llaliri 000000 v

hořejším I bersku a ]r000(H)0
úrodné kraje jižnílni Wu-sk- a

po obou stranách řf ky Dné-st- r

k Donu u Uctnému moři

Železniční ne&těsti v srpnuf
Dle právě vydané statistiky

dvaadvacet onoIi bylo usmrceno a
2-

-0 raněno při železničních

udavších se ve Spojených
Státech během měsíce srpnu To

je větší počet obětí železničních
v

neštěstí ne v několika předchá-

zejících měsících (Vlkovv počet
usmrcených je vělsi náihdkcni tří

velkých neštěstí železničních V

jednom z nich sedm osob bylo u
v

smrceno ve druhém člyii a ve tře-tí-

tři Xejvážncjší neštěstí udá-

lo se na raltimore & Ohio železni-

ci v Orient Ohio dne 12 srpnu
v

Nákladní vlak vrazil do výletního
lakii který zastavil se aby nu-čerp-

vody Sdm osob bylo u

smrcenu a šestnáct raněno píi
tomto neštěstí

Program sekretáře Dauiclse v

Postavení patnácti až dvaceti

nových válečných lodí druhu
drcadiiotiKht a bitevních křižníků
s přiměřeným počtem ponorek
pobřežních ponorek výzvědných
kt iníkíi ničitelů a pomocných lo

dic je zamyslelo v odporučeni po
tilctého budovaeího programu S-

ekretáře námořnictví Dauielse

President Wilson a sekreláé Da

niels konali několik konferencí v

posh diiich dnech o potřebách ná-

mořnictva a fchodli se v náhledu
že píítomné loďstvo má li být i

deki nato připraveno pro národní
obranu musí se zdvojnásobili v

RUŽTÍ ZAJATÍ

Čtyíi ftta ruíllíoníi na národní

obranu

Jak práva WuHhíngtonu udě-

luje kolem $100000000 bude po
řadováno nu kongresu jr oblud-

né učelc proxídcntem
V ílsoneni h

jeho rádci v nadcházejícím jeho
zasedání President fl jeho ráď-- í

věnovali vétiinu kvíIio ěusu v po-

hledním týdnu uvažování o roz-počt- u

Pyb rozhodnuto žádali
tm kongresu o $110000000 více

tu-- roku loňského Má se za to

že celkový rozpočet pro armádu

a námořnictvo bude kolem $100-00000- 0

nit president v konfe-

renci tu: Hckrctářem války (juni-nonet- u

a Kckrelářrm Danielscm

pokusí kc obnon ten Kiiížíti nu

$100000000 Armáda naše ina

jící v piílomné dol)fi 87000 mužů

bude zvýšena o U0000 Odhadu-j- e

ho že to vyžádá si dodatečného
nákhidu $15000000 Bude odpo-

ručeno více těžkých dél pro obra-

nu pobřeží i pro polní délosfřolo-ctv- o

což znuineniiti bude zvýSení

nákladu o +10000000 už $UV
000000 Zvýšení zfwob střeliva a

pravidelných potřeb budo řttáti

$5000000 Některé časopisy pod

nikly v minulých (lnech iinkcty
mezi členy kongresu a senátu uby

zvěděly jaké jo jejich hLuiiovÍhUo

k zlepšení národní obrany Z těch-t- o

unket vychází na jevo žo v

binn členů senátu i kongresu bu-

de podporovat i zvýšení armády a

námořnictva v nadcházejícím

kongresu v prosinci tobolo

roku Ankety tyto podniknuly

byly dřív' než president Wilsoifl

oznámil že je-- pro zlepSení národ

ní obrany Kongresníkům a

byla předloženu náslcdu-jíc- í

otázka: "Jste pro zvýšení ar

mády a námořnictva k vůli lepší

připravenosti!" Byla pONlánu

Šestatřicíti senátorům a W čle-

nům poslanecké sněmovny Od

Ml poslance došla rozhodná od-

pověď "ano" Stejnou odpověď

poslalo dvaatřicet Kcnátorů Dva-

náct poslanců dalo rozhodnou od-

pověď zápornou a podobné odpo-

věděl jeden senátor Dvunáct po-nlan-

odpovědělo kladně h jistý
tni reservami dva kladně ohledné

námořnictva ale nikoliv armády
a jedenadvacet odpovědělo nezá-

vazně Dva senátoři jsou pro

zvýšení námořnictva nic nikoliv

armády Jeden senátor odpově-

děl nezávazní Z těch kteří dali

odpověď kladnou člyřiaosmdoKai

bylo republikánů pětačtyřicet de-

mokrata a dva progresivní Dva

republikáni tt deset demokratu

dali odpověď zápornou Mezi se-

nátory u nichž učiněn byl dotaz

bylo osmnáct republikánu a řtr-nú-
ct

demokratu V otázce jak
toto zvýšení má se provést i jsou
znaěně rozdílné náhledy Značné

nadšení jeví pro návrh aby sy-hte-

vojenského výcviku byl zři

zen v amerických kol lojích a vyš-

ších školách Mnozí jsou pro zvý-

Sení reservnl armády jiní pro

řvýšeiií národní gardy a lepší vý-

cvik mladých lidi ve vojenské dů-

stojníky Jeden kongresuik na

vrhuje jednoroční nucenou sluznu

v armádě a má za to že to dulo

bv zemi v braké době 100001)0

voiinň Jiní navlha

jí vzvSenl vduohoplav'eetva & po

norek upíše než zvýšeni armády

ioukaUÍÍe Itrt důležitost této

služby v piitouiné válce v Kvrop

Ukrajinci chtéil wmoiitatuOkt

Ctlf kop o o ? tni %fi blorí

H" " ' J i
Cil kupon i tvM i bUllka itijl (tejnou tma
Mobou biti rflaé za botové neb cení dárky

(lato rill)t vypril 31 pro: IVU)

cestujícími na lodí Polina nalé-

zali bude se také člen íslandského

parlamentu který žáduti bude tu
o poradu na zřízení vlastní vlajky
ostrova Na ostrově až doposud
užívalo se dánské vlajky ale dán-

ská vláda dala nedávno svolení k

lemu aby ostrov užíval vlajky
svojí vlastní

Tři dívky uhořely
Tři dívky uhořely čtyry jiné

byly vážně poraněny a ma-

jetek v ceně $000000 zničen při
výbuchu v skladišti Mutual Pilin
Uo v Atlanta Oa v sobolu mi-

nulého týdne večer Uhořely sic?

ny Lot tio Hamova 17 roků stará
slečna Clara Weslbrookova 19

roků stará a Klizabelli Allenova

stenografka Hasiči vynesli z ho

řící budovy dvanáct osob po že-

břících Dudova filmové společ
nosti byla požárem zničena a ta
ké sousedící residence byly zniče-

ny Tisíce kotoučů filmů bylo
zničeno Výbuch způsoben byl c
b ktriekýni vedením

Carrunza hodlá zdrtiti Villovu

armádu

('arranza plánu jit zdrtili Villo-

vu armádu a odstranili všechny

překážky které v cestu staví so

jeho kontrole celého Mexika Me-

xiko Město nepochybně bude slou-

žili jako základna pro několik vý-

prav jichž účelem má býti dobytí
Sonory Chihuahua Dolní ('alifor-ni- c

a úplné zničení armády Villo-

vy PřcH $:i(K)000 bylo věnováno

na přípravy této kampaně Pro ar-

mády Carranzovy objednáno by-

lo přes :iO00()000 nábojů pro pu-

sky ('arranza nyní kdy oznáme-

no bylo žu bude uznán získává

peníze velice snadno Síla Villo-

vy armády rychle ochabuje Bylo
v minulých dnech oznámeno žo

řada předních jeho generálů jej

opustila Má sc za to žu Villova

revoluce blíží se rychle ku svému

konci Severní Mexiko kde Villa

má kontrolu nalézá se v přítomné
době vo velkém nebezpečí Villa

nyní rychle vysílá zbytky svých

armád ze Sonory k Juarezu aby

zastavil postup Carranzových ar-

mád

Bryan o zvětšení armády &

Wiiliam 1 Drynn bývalý se

kretář státu prohlásil v těchto

dnech v hovoru o administračnich

plánech o zvětšeni armády a ná-

mořnictvu že president mňžo ho

mýliti pokud přání lidu v této

věci se týče "Nechci posuzovat!

presidentovo postavení" pokra-

čoval Pryan "dokud tento sám je
neoznačí Prohlásil va své řeči k

námořní radě že má za to žo celá

země je přesvědčena o tom žo je
třeba přiměřené přípravy Ale li-d-

é

t ňznl se v náhledech O tom 0O

ji náležitá připraveno-í- t a dokud

neoznámí čWice které pnvtuujo
m správné nebylo by správné po
Mízovat i jbo postaveni" D! u

p liry hiiu v rozhodován!

piimřřiné připraví nost i pro obra-

nu jo nutno uvážit! tt hepeěl kto

ým budo nutno čeUU jiou U U-t- o

liobopečí k útočná anebo jo

tiom jtdánlivá Mnou! prý umjí i

to žo iiohcífpečí n ktorýoh nyní
tulik ko mluví jtou joitmu ídánli-v-

President prý prohlásil Žo

včil lo plul přán! ti lu Alo tmV

Žo prý o mýlit! v tom oo lil i

kutfčn3 přejo lubof lid ivoiii

pfánl ukutonoiti irprjoit
Nn pi moJin v t't v Jo! poU

hUi i iíi Omopiyy prenidt nt

muiíl v hovili přán! lidu Jo

IÍJ prý ublidA h Yi ! rl
pt'ramn který nuniídi jii

goc lupoťhjbiiS rA--
l poatvl

proti liJaut

inbnl lékř( tUflk flltl ťiiy N

Uoimt llhk 10 lí tHiuh — Ad

frtimiřní & tf

tm to vojenský výcvik mělo by se

lakovým institucím dostati JVdc-lál- ní

podpory Poukázal také k

tomu že v přítomné době služné

ě nů národních tfard je přímo že-

brácké a že není následkem toho

možno oěiká vuti žo bude mnoho

lakových mužů kteří projeví
věnovali týden času na cvi-

čení za tak nepatrnou náhradu

Irtcrnovaiií němečtí důstojníci

pohřešováni
Jak se z Norfolk Va oznainu

je má se za to že 11 německých
důstojníků členů iuternovunélio

mužstva německého záškodníku

Kritirinz Wilhelm uniklo v ma-

lém člunu KclipKO Muži tito byli

pohřešováni od předminulé nedě-

le dle prohlášení kaňkána lodi

Kruiprinz Wilhelm Thierfeldera

který sám oznámil jejich nepří-

tomnost Kapitán tento má za to

ze Uíislojniej tiio nesiasinou ná-

hodou se ul opili Člun vlastněný
poručíkem Hoffmanem jedním z

pohřešovaných zmizel Jestliže

pohřešovaní důstojníci prchli pak

podnikli odvážný čin který dá se

srovnali jenom s útěkem mužstva
německého křižníku Kmden V

malé lodici v které důstojníci ti-

pl clil
i není možno ceslovati po

moři Pudn-l- i počasí příznivé do

stanou se na Haiti nebude-l- i za

hynou na moři Vydávají se ta-

ké v nebezpečí že dopadeni bu-

dou některou anglickou nnebo

lodí Má-l- i lodico ně

jaké vyzbrojení pak je to nanej
výše jednoliberka Většího děla

by na lodici mohli sotva pojmou- -

tt Počasí v přítomné dobo na
mořích bývá pravidelně pěkné
Kel i pse je dřevěnou lodicí zbu-

dovanou před dvacíti roky a jfl

téměř na rozpadnuli
President Wilson požádá o půl

millionu nových vojáků

Administraění program pro ná-

rodní obranu který odporučen
bude nastávajícímu zasedání kon-

gresu navrhující celkové vydání
na armádu a námořnictvo $100-00000- 0

byl v minulých dnech do-

hotoven Plán sekretáře války
(larrisona žádající zvýšení povo-

lení na armádu o $75000000 byl

presidentem schválen Tohoto ob-

nosu budo použito k zvýšení po-

čtu pravidelné armády na 110000

mužů a zřízení nové kontinentál-

ní armády v počtu 100000 mužů

které spolu s milici dají Spojeným
Státům (iOÓOOO vojáků Schvále-

ní také bylo dáno plánům sekre-

táře námořnictví Dunielso a po-

radního sboru pro věci námořní

na pětiletý budovací program

který vyžádá si nákladu ijúoo

000000 a který poskytnu námořni-

ctvu řlidu nových dreaduuughtíl
Šest nových bitevních křižníků

kolem hedmdesáti ponorek pudí-sá- t

ničitelů deset novýoh vý

jsvěiinýeh křiznlkft a přiměřený
počí t pomoenýeh lodic
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