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POVÉTRNOST. 

DMI předpověděna bouře 
zítra jasno a teplají. 

w "• >7 "~* —$ '„•> 's íjte' 
; * ™ ™ >**V:-' •' #"-*£' '• - y '  '  '  •  '•••' r

E' • 
" $ '' V - • ,l" * .'. "" ' & '<*f? \ , . • wl ;N©odvi»lý český dennik věnoTAYiý zájmům českého lidu • Americe. * " •: VÍT ' * **ns*L d* *w- -.-t * - ' «- ' j « - * N * . k' ^ 'O .1 i ^ ^ 

,u - '^ ~ S'1 iVt- '* 
PUBLISHED AND DISTRIBUTED UNDER PERMIT (No. 318) AUTHORIZED BY THE ACT OF OCT. 4,1017, ON FILE AT THE P. O. OF CLEVELAND, O. By erdar of th« Pretidcnt A. S. BnrleMn, Postmaster Gamtl ' ifi* 

'••' *Vi »*:4 £ '  

BOCNfK (VOL.) vra. 4 
wyt,.,.. ..^t, 

mi j; ^ 
* • is > fl 

,. a- j. * 
CLEVELAND, O., V ÚTERÝ, 11. ČERVNA, (TUESDAY, JUNE 11.) 1918;! C1SL0 (No.) 94. 

/ V 
7 

* •  ̂  • . ;  

rŤi ú/ i 

jí 

UŽASNE ZTRÁTY NEMCU U M0NTDID1ERA NOYONU 
POSICE A JEN FOCHÚV STŘED BYL 

PONĚKUD PROHNUT. í '. . i '  >  

PAŘÍŽ DOZNÁVÁ ZTRÁTU DALŠÍCH 
TŘÍ OSAD A BERLÍN OZNAMUJE 

8,000 ZAJATCŮ. 
' » • „ '.•' • 9 ' * ' i • 4 A " 

ANI PftED VERDUNEM NEBYLO TOLIK KRVEPRO. 
LÉVÁNí JAKO V DOSAHU REKY OISY, 

•v •, ř ^ » " ' ( 
Londýn, 11. června. — V krvavých zápasech 

didier a Noyon na 22 mílové frontě v Pikardii jest pokračová-
! no. Obě francouzská křídla drží se na původních svých po

licích a pouze francouzský střed, kamž Hindenburg vrhá nej-
.Větší své záložní síly, poněkud ochabuje. Po nedělní ztrátě 
•pevněného kopce Gury a vesnic Ressens-sur-Matz a Merenil-
' In-Motte, čímž francouzský střed zatlačen" byl na vzdálenost 
[pěti mil, Francouzi včerejším protináporem odrazili německou 
; tlnu, později však ztratili ve svém středu další tří osady, Mer-
* fcy, Belloy a St. Maure a přítomně bijí se s nepřítelem v před 
1 mčstí Marquegrlise. Pak-li Hindenburg zmocní se městečka 
jfříiarqueglise, jeho postup ve středu linie Montdidier a Noyon 

_ + j|ude obnášet šest mil. 
^ Ani před Verdunem P^iwo^neměH tttft stwišHvé Etréty na 

lidských životech jako za nynější bitvy v dosahy řeky Oisy, 
'..podél niž chtějí se probít ku železniční základně Compiegne. 

Lgřvé ^miicouzjrké křídlo^na svém kraji chráněno jest ve% 
X3ourceiÍěS; ^ťer^žtó' dsáda výměníTa^ své pány již-; šest

kráte a nyní opět je v moci francouzské pěchoty.' Podobné 
'llrůzné zápasy opakují se na křídle pravém, kdežto bitva v 
Uentru 22 mílové fronty převyšuje všecky bitevní hrůzy ve 

ílTrancii dosud se udavší, Vesnice Merry, Belloy a St. Maure 
Ježí v rozvalinách a v dosahu planoucích trosek pokračováno 

v boji na nůž. Hindenburgova tamnější útočná kolona 
pozůstává z dvacíti divisí, mající v záloze několik dalších 
tnárazových sborů. Německé komando mužstvem svým neše
tří a francouzská děla příšerně kosí v řadách útočících barba-

fiů. Berlín hlásá, že za dosavadní ofensivy inezi Montdidier a 
^.líoyon Němci pozajímali 8,000 francouzských vojínů a uko-
.iistili též několik děl. Paříž dosavadní své ztráty nezakrývá 
í! nad svým ústupem ve středu fronty nezoufá. Fochových 
Reserv na bojišti stále přibývá a odpor Francouzů sílí. Z do» 
i»avadní Hindenburgovy taktiky je patrné, že Němci za kaž^ 
dou cenu pokouší se o rozdělení spojeneckých armád a za» 
ipačení francouzských vojsk ku Paříži. Ku podobným výsled
kům sotva však dojde a ani Paříž bez boje by se nevzdala, 
tfejí opevnění byla poslední dobou značně zdokonalena a 
někteří kritikové jsou přesvědčeni, že by útok na Paříž byl 
lirobem Hindenburgovýčh sil. Ostatně cesta k Paříži je do-
ígud daleká, asi 4,0 mil obnášející. Roku 1914 měli Němci jeit 
•itrnáct mil do Paříže, načež následovala německá porážka u 
lHarny. Dnešní situace není tudíž beznadějnou, a některé 
francouzské časopisy vyzrazují, že Hindenburg dočká se na 
Nynějším bojišti překvapení, na které nikdy nepočítal. Píš$ 
tak orgán premiera Clemenceaua i Jiné lišty francouzské v!á»í 
dě blízké. . 

't 

SPOJENCI TŘIPRAVENinfCU VELKÉ 
PROTIOFENSIVĚ U MONTDIDIER. 

• •' ' I 
Londýn, 10. června. — Spojenci soustřeďují své reservy 

ku mocné protiofensivě u Montdidier. záložní té armádě* 
Fochem vedené, budou vojska francouzská, britická i ameri
cká, kdežto obrovské množství spojeneckých děl pošinovánO 
jest blíže ku bojišti. Spojenecká válečná rada je přesvědčen. 
Ha, že Hindenburgovi nejde tak o získání nových území jako 
o roztříštění hlavních spojeneckých sil. Nejde mu o probití se 
k pobřeží, nýbrž o rozhodnou porážku Fochovu, ponévadž 
prodlužování Války stává se Němcům nesnesitelné. 

Sir R. B. Finlay, vrchní anglický kancléř, praví, že Něme
cko v poslední době jedná nervosně, jako člověk, který si neví 
rady. Z toho mohou Britové a jiní spojenci čerpati jen důvě
ru. Nejdůležitější věcí je duch, s jakým který národ dovede 
tnášeti opravdové obtíže. Co to může míti za význam, vrhají-
li Němci bomby na nemocnice, vraždí-li ošetřovatelky, lékaře 
H pacienty? Znamená to jen nesmyslné zuření těch, kdož ner 

* mohou překonati překážky, jež jim vrhla do cesty Anglie, kte 
rá se vždy dovedla postayiti proti každému, kdo chtěl ovládatá 
Evropu a s ní celý svět. Jednání našich nepřátel v této době 
připomíná slova: "Jejich hněv jest veliký, poněvadž vědí, že 
jejich čas jest krátký." Nebude to trvati dlouho, kdy Ame-

Árika obnoví rovnováhu á umožní nám, abychom na Němcích 
. vykonali spravedlnost.^ ^ , ,v*/ v , -
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Američtí mariňáci s kořistí německých přístrojů, na vysílání piynu. 

NĚKOLIK SET BRANCŮ Z TÁBORA' BRITOVÉ 
PERRY SÚČASTNÍ SE VÍTÁNÍ 

PROF. MASARYKA 

ZDÁRNÝ VÝSLEDEK POSELSTVÍ REV. O. ZLÁMA
LA A PRÁVNÍKA BABK* V AMERICKÝC# 

VOJENSKÝCH KRUZÍCH, 

Dnes ráno o 5. hodině rev. Oldřich SHTfmal a okresní 
výpomocný žalobce J. Babka vrátili se z vo'\m«kého. tábora 
Perry, O., kanaž jeM v zájmu slavnostního výboru Č. N. S., 
kterýžto výbor má na starosti uvítání profesora Masaryka v 
Clevelandu. Posláním rev. O. Zlámala a právníka J. Babky v 
campu Perry bylo, získati u vojenských úřadů dovolení, aby 
tamnější českoslovenští branci směli se účastnit Masaryko
vých oslav v městě našem — směli pochodovat za nedělního 
průvodu. A ku cti obou vyjmenovaných delegátů C. N. S. při-

. znati sluší, že svého úkolu v Perry, O., příznivě se zhostili a 
následovně, že za našeho nedělního průvodu bude pochodovat 
též několik set českoslovanských branců v uniformách Strýce 
Sama. Přijedou s úplnou vojenskou kapelou a s celým dů-
stojnickým sborem, kteréžto ujištění dotčená delegace získa
la u majora Wm. Hodgese, podkomandanta v táboře Perry a 
pra/vého amerického gentlemana. 

Zástupci slavnostního výboru na uvítání prof. Masaryka, 
rev. O. Zlámal a právník Babka vyjeli ku Perry včera dopo
ledne po 11. hodině a to automobilem a ve společnosti reve
rendů Tomáška, Slabého a Dika. U řidítka byl p. Babka a 
jízda trvala poměrně dlouho, poněvadž zvlášť u Sandusky 
silnice byly neschůdné a časté zajíždky vyžadující. Do Perry 
dotčená společnost přibyla o 6. hodině večer, přihlásivši se 

'hned u vrchního velitele campu, jenž odkázal je na majora 
Hodgese, který naší delegaci všemožně vešel vstříc a žádo
sti C, N. S. bez všech odkladů vyhověl. 

Možno tudiž očekávati, že ku Masarykovým slavnostem 
v Clevelandu přijede asi 300 — 400 branců z Perry, O., kdež
to v dotčené vojenské kapele bude asi 50 prvotřídních hudeb
níků. 

Major Hodges byl naší delegaci průvodčím v táboře a při 
té příležitosti představil ji několik českých šarží, jako seržan
ty Hovprku a Pokornýho, čekance důstojnické školy, kteřížto 
čeští poddůstojníci již nyní chystají předběžné práce ku cleve 
landskému zájezdu. Ve skutečnosti všichni čeští a slovenští 
vojíni v Perry, O. se na Cleveland — na prof. Masaryka těší a 
není pochyby, že nedělní naše demonstrace zůstane zářivou 
dějinnou událostí československého Clevelandu, kteréžto udá
losti branci v americkém stejnokroji zváštního dodají lesku. 

• Proto tím větší zůstává kredit oběma delegátům slavnost
ního výboru Č. N. S., kteří účast'vojenských sil j| Perry docí
lili a příjezd několika set branců nám zajistili! -

MASARYKŮV TELEGRAM ANGLI
CKÉMU VYSLANCI READINGOVI. 

Britská vláda uznala oficielně Československou Národní 
Radu dle zprávy, obdržené odpoledne 10. června z Washing
tonu. 

Profesor Masaryk, předseda Československé Národní Ra
dy, zaslal lordu Readingovi, anglickému vyslanci ve Washing
tonu telegram tohoto znění: 

"Právě jsem se dozvěděl ze spolehlivého pramene, že brit 
ská vláda uznala naši Národní Radu, orgán naší politiky me
zinárodní v zahraničí. Celý národ náš bude povzbuzen tímto 
skutkem v tomto zápasu za svobodu a vítězství Spojenců. V 
brzku bude mi možno vyslovit Vaší Excellenci osobně náš 

POMÁHAJÍ 
(Odpolední bulletin.) 

Londýn, 11. června. — Bri
tická armáda u Amiens, aby po 
mohla francouzským voj
skům u Montdidier, obořila se 
dnes na Němce a zatlačila je 
o půl míle na frontě míli a pti 
se táhnoucí. £39 Hunů bylo při 
tom Angličany pozajímánow 

700,000 AMERICKÝCH VOJÍNU JEST 
JÉ VE FRANCO; "v$íM 
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NEDOSTATEK UHLÍ OCHROMÍ, NE* 
VÁLEČNÝ PRŮMYSLŮ 

NĚMECKO PŘIPOUTÁVÁ K 
SOBĚ TURECKO I BULHARY. 

Bulhaři 
měd ze 

mají dodávat! uhlí a 
zabraných srbských 

dolft. 

Londýn, 10. června. Němec
ké listy sem se dostavivší ozna 
mují, že těsnější připojení Bul 
harska a Turecka k teutonské 
allianci se stalo již skutkem a 
že obě země jsou v jisté odvis-
losti podobně as jako Rakou
sko od císařství Německého. 

Frankfurter Zietung píše ve 
svých sloupcích, že úmluva s 
Bulharskem obsahuje jistý po
čet článků o finančním i ob
chodním zásobování dle kte
rých jest Bulharsko povinno vy 
hovovati německým požadav
kům pokud se týče uhlí a mě
dě ze srbských dolů, které leží 
v území okupovaném bulhar
ským vojskem. Současně jest 
povinno vybudovati kanál, 
jenž by vedl ze známé úžiny 
dunajské zvané "Železnou Brá 
nou" až k bulharským hrani
cím. 

Jako náhradu obdržeti pak 
má Bulharsko údolí řeky Mora 
w a společnou hranici s Rakou 
skem Uherskem. 

NOVÝ VRAŽEDNÝ UTOK NA 
MINISTRA LENINA. 

pocit vděčnost*; „ řrofesor Masaryk/ 
4 

úťř&Š-l,: 

3L*,1 i 'fk .Mft&» 

i 
S 

' - •">/ 
í! 

Londýn, 11. června* -Hr Opě
tovný pokus zavrazditi bolše
vického ministerského předse* 
du Mikuláše Lenina' byl uči
něn v neděli dne 2. června, dle 
všeho v Moskvě, kam byla 
před několika měsíci přelože
na bolševická vláda z bývalé
ho hlavního města. Petrohra
du. Šofér jenž řídil automobil 
Leninův byl zabit. 

Zpráva dodává, že ee po ce 
lé Rusi velice rozšiřuje hnutí 

80,000,000 TON UHLI MUSl BÝTI USPOŘEN®. 
, * 1 .i ' ; ~ 

Washington, 10. června. — Více jak 700,000 vojíríB vy* 
slaly Spojené Státy, aby sesílily francouzskou frontu a taK 
splatily jaksi historický dluh sesterské francouzské republic^ 
z dob revoluce za neodvislost, kdy podobnou pomoc mladé 
tehdy naší republice přinesli Lafayette a Rochambeau, tak 
pravil sekretář války Baker, když se loučil s francouzskými 
střelci, jimž bezpříkladná statečnost vynesla pojmenováni 
"Modrých ďáblů". Loučení se dělo pod Washingtonovýiní 
pomníkem. Přišli před měsícem, aby povzbudili zájem o třett 
válečnou půjčku Spojených Států a jedou nyní přes Baltimore, 
Newark, New York a Boston k domácím břehům těžce zkoil* 
šené vlasti. V delší řeči poukazoval Baker na vzájemné syitf 
patie a ujišťoval statečné syny Francie vydatnou pomocí Soitt 
státí, která musí vésti ku konečnému zdolání společného nd* 
přítele. , | ;; .f.. 

Washington, 10. června. -—Federální administrator Gafi 
field dnes vydal prohlášení, dle kterého opětně bude k nečil** 
nosti odsouzen průmysly vyrábějící '^méně důležité věci'% 
Úřední vyhláška praví: 

Jest nezbytnou potřebou, aby uchráněno bylo 60,000,00(1 
tun uhlí, an musí býti opatřena zásoba, kterou požaduje válktf 
a kterou musí uhraditi průmysl méně potřebný. Výroba tatflf 
zaměstnává milliony našeho lidu b jest páteří našeho národní* 
ho bohaMví. Továrny ale musí býti zavřeny, aby takto uspo* 
řené uhlí nedostatek nahradilo. Každá zachráněná tuna uhlf 
uspoří zahálku 50 mužů a připojí dodatečně několk set dollái 
rů k národnímu jmění . I 

Palivová administrace zcela otevřeně lidu objasňuje hro* 
Eící stav uhelné otázky a na lidu jest, aby palivovou hospo* 
dárností zachránil celou zemi před nedostatkem, který by měl 
dalekosáhlých následků. 

Garfieldovo prohlášení nevyvolalo značnějšího překvap 
|>ení, jelikož předesílané zprávy každého na toto konečné roz^» 
hodnutí připravovalo. Dle výpovědí jeho nestává žádné mož* 
nosti, aby dolování mohlo krýti spotřebu. Letošního roku pak, 
bude při neimenším o 80,000,000 tun uhlí více potřebováno, 
než-li tomu bylo roku loňského. Zejména při válečném prů
myslu jest konsum paliva nad normál, což musí míti za ná
sledek omezení průmyslu vedlejšího i spotřeb v jednotlivých 
domácnostech. : 

Uhelní výroba za pět uplynulých měsíců letošního roka 
vykazuje poměrně nepatrný přírůstek 10,000,000 tun uhlí o-
proti dolování loňskému. Který druh průmyslu nové nařízení 
postihne, není dosud přesně známo, ale dá se snadno tušiti. 
Že drastický prostředek vyvolá jistý neklid v průmyslu, o tom 
netřeba se šířiti. Již dnes hotoví se k boji výrobci automobilů' 
pro zábavu. Omezení paliva nezůstane prý ojedinělé, ale zá
hy rozšířeno prý bude na jisté suroviny, zejména ocel. 

m 

NĚMECKO HOTOVO PORUŠITI NE-
UTRALITU HOLANDSKA 

Amsterdam, 10. června. — Telegrafická zpráva listu 
London Daily Express, vvpravuje:, Dovídám se z věrohod
ného pramene, že němečtí vyšší úředníci, kteří jsou snojeni s 
administrací okupované Belgie, prohlásili v Bruselu před sku
pinou neutrálních diplomatů <* nynějších úmyslech Německa 
následovní novinku: 

Musíme doznati, že ponorkové základny v Zeebrugge a 
Os£endu se stalv prozatím nepotřebnými. Zeebrusrsre jest 
zničeno a Ostende z větší části. Ale nic nedělá, ode dne. kdy 
byly základnv onv Angličany zablokovány, musí za každou 
cenu novou základnou pro naši ponorkovou válku státi se ústí 
řeky Šeldy. Víme dobře, že tím porušena bude neutralita 
Holandska, ale to nás od rozhodnutí našeho neodstraší. Ne
budeme se ohlížeti na to, zda přátelský poměr s Holandskem 
tím utrpí a jsme nucéni převzíti na se i tuto zodpovědnost. 

Nemůžeme býti bez ponorkové základny, jež by co mož
ná neiblíže bvla položena Anglii. Musíme ji míti i kdyby i 
tím počet našich nepřátel byl rozmnožen. Přednější Holan- ^ 
ďané, jimž toto prohlášeni platilo, vyslovili své přesvědčení,^-, 
že akre tato rozhodně bude míti za následek prohlášení války í 

pro zavedení 
mu. 

starého caris-

mezi Holandskem a Německem. Odpověď ohrožené země buAV . . 
de záhadné "Ne!" Každý Holanďan, vyjma několika pro-;* • 
germánů, jest tohoto náhledu. 

Řeka Šelda byla splavnou v době míru pro transatlantí-J , <v 
eké parníky i lodě plu jící z Antwerp do Severního moře. Dle^U ~' 
německých úmvslů staly by se Antwerpy ponorkovou základ-.^řv 
nou a německé submariny by operovaly v holandských vo- •,/ 
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