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| ceasing}? to quicken the public's sen Mr 
•i ot dvtc duty> W |H mri to aid is 
•' nakiuK <hia country greater and better 

than we found it. 
^MIOIIUAN AStOOIAflOIf «V FO-

LA!V(|iliA(;ifi MUfSPAPiSIUI 
4^»'» ILniiiiuerUmt, Prrildcfi. 

VE STŘEDU, 19 ČERVNA '18. 

CťM. FOCH — VRCHNÍ VE-
»'lijFWfcL SPOJ£M£U. •. ^ 

I; 

'v/: 

v- *• -*• * 43^r>K, * 

M, 

v -r-' 

%•$ 

•'!' "Směnováním Ferdinahiia'lFo 
ti che vrchním vojevůdcem ve-
tj Skerých spojeneckých vojsk ve 
j Francii, spojenecké demokra-
i cie dali nejpádnější odpověď 

f; ''adatiuueti," kterou Němci při-! 
^ kigdají své hegemonii, feylo 

dioubo již předpokládáno, že 
avobodné země aejsou » to ú-
ciné uspořádati své síly v té* 

" to válce & že jednotnost vede-
. ní války může býti docílesa je 

• *M>m pod samovládcem, který 
i. i# b to podřídil každou autori

tu &vé vlastní, a učiniti si vasa-
!. 1# «e svých spojenců. Výhoda, 
^ jaká piynula Měmecku v této 
; válce ze soustředění veškeré 

laoci H^d vojsky a vládami je-
kti spojenců v ťí&aři, byla ne-

j srovnatelná a nikdo nepokou
šel ae ji vyvrátili. Ale bylo při 
tom té? předpokládáno, že od 
púrci Némecka musí spokojili 
m & organúi^jci svých zdrojů, 
méně zdatnou, protože lepší 
or^wiisape Némeů wmM$ by 
docílili úspěchu p pracovati 
zdatně, kdyby se to tie4élo 
cejiu jiemy8ljtelného ppdd^i;-

Natví jeho spojenců-
"To byl omyl, jako vfrebnp 

můsí býti pokládáno za omyl, 
co připouští, že soustava stře
dověkého feudalismu jfe ppdstu 
tou nejvyšáí zdatnosti. 

Formule Vrchního velitele 
spojeneckých vojsk byi# spřá
dána již dlouho, když premier 
Lloyd George, mluvě v%Paříži 
minulého liaíopádu po návratu 
z Itálie, zatím ca generál Foch 
byl zaměstnán zdržováním B# 
kušanů a Němců na Piave, pro 

i|tvil před veřej npetí, že se klo 
ni k .této myšlénce, čímž 4ok£-
*fil, ž^ je státníkem velké pro
zíravosti. Ale v Londýnž národ 
ni a osobní nedůtklisvost byla 
vnícena a tím donucen Lloyd 
Cřeorge odwátiti se od této my-

-ií|én ky. • 
ív;I< véénl ehvsjUÍ * \.éH "*hvúát 
'fllcužití presidentu Wilson&vi, 
ie na konferenci spojenců, ko-
ii&né krátce na to, které se sú-
íantnil i plukovník House, ja-
jko Hlava americké del^ga,ce, 

sílu americké prestiže ni 
vvbu ve prospěch jednotn^ti 
*ii#ní. f»k přišel nejvyšftší dů 
kil? ,v jeho prqepěch at jíe^ 
německých děl, hřmícíích z Bá 
^^lime a Noy ne m k Arraw a 

Iq odppvědi a generál Persh
ing dái všechno #»a<eritefeé ypj-
sko ve Francii pod vrchní vějte 
ní Francouzů v poselství, jeho^ž 
Franci^ nikdy nezapomene §. 
generál Ferdinand Foch byl 
jmenován nejvyšším velitelem 
dohodou mezi Anglií, Francií 
a Spojenými Státy. 

Tyto velké demokratické z* 
mě, svobodní účastníci podni
ku, směřujícího k sebezáchov^ 
ní a osvobození, učinili tak je
dnoho muže svým společným 
jednatelem s oprávněním, aby 
používal dle nejlepších svých 
schopností wS^eh jejich^yMeič-
ných pramen# proti m>vý«i ně
meckým útokém. A tento mitž 
byl vyvolen k iiej větší mu vojen 
skému úkolu všech dob vůbec, 
protože dle souhlasu všech, k 
nimž i nepřítel musil se přidru 
ži-;i, jest největším gie^er^p 
na straně spojenců. 

V prosinci J91T iw*ps#l Mau 
rice Leon y Review oí Re vie vy s, 

"Šťastofiu náJ^odoii Foch je 
mužem, j^etvoŽ nezdolný duch 
a nekonečná vynalézavost pr» 
rnenů a prostředků učinila t*k 
veliký dojem na premier* Clé-
menceaua v jeho prvním před-
sednickém kabinetu^ že jej 
jmenoval v čele francouzské 
yáléčné akademie, ačkoliv pro 
toto místo nebyl kandidátem. 
Mnoho znamenitých výkonů 
kterých docílila francouzská 
armáda, mé původ svůj v du
chu, jejž do ní Foch vliv svojí 
prací ve válečné akademii a po 
zdě ji na Marně, u Ypres a jin
de. Jestliže Spoje&é Státy, An
glie *a Francie shodnou se o nej 
vyséím veáitelf, mužem je 
Foch." " 

Velkolepý dtich Anglie b-
b věcí čil se * kritické dooé tím, 
íít anglická veřejnost přijala 
jmenování francouzského gene 
rála nej vyšíLm velitel cm, všecá 
spojeneckých vojsk. To je u-
ctnek obéti přinášených spoje« 
ci aa straně demokracie. 

Tato spojená činnost v poli, 
která je posléze uskutečnena 
svobodaými zeměmi, nemůže 
býti přehlédnuta jako čmitei 
n^postrádatelný k vítězství. 

Dnes je bojována nejvétéí m 
nejdúležitější bitva od Marný. 
Pro ty, kdo uvaiují o situaci 
dle ákasd, jakými ae je*ví spí
še aež hluboce zakořeněnou 
véi^ou, výsledek je nejistý^ — 
Kdj?ž německý příliv počal va 
l*ti se Belgií r. 1914, bylo třeba 
viry k nastavení a odražení je 
ho. A btz teto víry nemůže býr 
ti zázraku dosažen©. Takovou 
v.ru měli dva synové Pyrenejí, 
muiž téfae generace. Starší t 
nůh róat se vrchním velitelem 
všech spojeneckých vojsk n 
druhý pobývá na fresté. gpoiu 
připravovali, bojovali a vyhrá 
li bjtvu n* Mírné. A nyní j^ 
n# mladším % nich, tfby yjřhrál 
afuhmi Marnu. 

Tyto dyě veliké BPflfcavy, Jo| 
fre, řoph, kteří pHehíizeif % 
tehQ? kowta Francie, a sp»leč-
íie dostali se a# vpehol ftlévyj 
Joftré masivní, .přemýšlivý, v 
jehpž řeči objevíš na. první po
střeh přizvu k korala ze ép^néí 
ských hranic, snáze npž v řečí 
J^hovč, který jfr s^éiesněním 
rychlé myšlenky v £in. Foch, 
mistr válečné»theorie, nedáví 

ky potomními událostí Fg 
tel^d^ yěděl, co rno&fa #< č| 
nemožno v bitvě <4®^ 
když určuje výsledek, 
nejoti o síle dělo^třelectv#,1 

brž i 9 jiných stř^feí^ V 
ných a o schopnostech voj 
ců a morálce vojáků. 

Na generalissima Focha ho 
4í se «ixwo f<nadtoý." Mé 
tiž schopnosti nadchaou^ své 
vojáky do nej vyššího možného 
stupně. Praví s& že před JtiJ; 

ří,#?í' 
vi.  

iřií 

•žený na 
jehož se jio^jiivá 

á;j>iva,^je vlastně marně 
a že zmenšuje zásobu 
nároéfi. t~- ftandaii 

•H 

X. 

ie|lycji 
k 

íté rá 

kh činů 

vou u.Mons a Oharioroí 
lek French roa pakoval se 
stoupiti liftvu. Poměr mezi fran Pjv^&nT SJRíitfebují ročně 4^ 
C0»«fiký» a augli«lřý^ V#litel 
st vím nebyl tehdy u|asj|$!tjb 
'Éylo nutpo přii»ě^ Sira Johna 
Frenche, aby podrobil ae plé 
nu generála Joffrťa ft učinil 
ze své malé znamenité armády m 
čářt francouzských vojsk. ,— 
Foch se k němu odebral. Ni 
kay nebyla toktnost lépe í^poje 
na s pevností. JSískaJ Frej^bť 
úplně a pak pospíšil, aby ?sau 
jal velitelské místo v- cenjru, 
kde bojoval a zvítězil u Fére 
Champenoise v rozhodné |á4 
bitvy na Marně. 

Jeho vliv jé silný na dť»toj 
niky i vojáky. 

Jeho podří&efií říkají, že má 
lo mluvi, a že častokráte dá 
jim mé mínění ne omyti ně na 
jevo beze slov, pouhým ^ealem 
nebo způsobem, jak drží dout
ník, který kouří neuatále, (je 
to druh, je|ž kupují prostí vo
jáci). Při řídkých příležito
stech přemáhá svoji nechuť k 
mluvě. Minulý rok na příklaé 
tamy tak bylo 6. září, ve 
výročí bitvy na Marftě, v dea, 
kdj byl vydán rozkaz k útoku, 
;ejx Joffre shodou okolností, 
vyfUil na vykuci h^OÁ-cní I^af •-
$--N«va. Teliae unášel po 
i-uíjluchače Ó i./a-Aj^ené \v« 

ncatj, st: /\iv£, ;as»é ^ 
řvvné. í^dy > {i^soval bitvu 
i>ýed podučhw, r"ťasi nim « 
a5»i : preajd'-'it Poir,c#ré, pře
mi^ Eibat a jiní n kující, i^ar-
iá] Jořťre stál zrovna u něho 
sleduje jeho popis m mapě. 

je átéstí, že z francouzských 
geaerálú Foeh byl nejčastěji 
zván, aby jednal s anglickými 
vojevůdců kteří si je jváži a ob 
j. -i v • * 

Foch a ^aig, spolubojovpieí 
v<s veJké válce, bojovali # zvíté 
iíili iia Marně a později u Y-
pres, jednotoo * nejkrvayěj^h 
bojiét války. S Petainem a 
J^ershiiigem a vojsky anglický 
mi a francouzskými, kter# jpou 
siKsileiva 4meričW» bojují 
fcpoju jako pfed tím. Vítězství, 
které je provázelo v juinijlostl, 
Yfide je «a sebou. 

nedéunI casopwy t ta*-

Drahota váebo m^ríálM^ I»rá-
f« i doprav* přiHHiila l»#iy k 

, «fiinoui zvýíéu can. 
m • •- > i 

Chicago. — čtenářům a*i" 
glických časopisů dostalo tm 
Opětně neraii^hp překvapeiit. 
Anglické denníky, které vydá
vají nedělní čísiaf oznamují 
ávéqiu čteuářetvu, že zvyšují 
cenu p^dělnícl^ čajsopipů t 8é 
,na 14 A Pře venkov jjUroo CHi-
cagA a předměstí dokonce na 
m. -

0 tlfUÉ pře* % 
bu% k^k^ict a IP 
ouHt, a il pNMne 
o^áš# veliké|p 
ječgiené, jefat mm* 

«e dalo použiti ku přípra 
ji4f] pro obyvatelstvo Sppj. 

Států." A #ádal, aby bylo uv^-
bWÉm p Wo fcódech; O ro* 
sáhu, v jakém mohlo by býti 
ječmene používáno iako aálra 
žek za jiné obilí na ehléb; o 
row&g, y Mkétn tmjemei chti 
*>d fípaj. kMpmti ieír 
pi«n a« mouku $ 0 tštméch je-

zbylýclř a r. 1917 a » 
-navrhované prohibiee 

na «Mru j«ěm**s kteéaí ^ill> 
ané. . 

Laekavostí p. f. jk. červen
ky, předsedy ťteeitsité plvo-
varsi «poiečn«sÉi, dostal se 
nám do rafceti leták s odpověď 
mi aa výše uvedené otázky. 

"M1«tá ječmene aa mouku 
ra chléb a jiné, potraviny oká
zalo se býti tak neuspokojivým 
že méže býti označeno za na
prosto pochybené. Ve ^03. 
Státech je teď značné množ
ství ječmene, po níž není skoro 
Žádná poptávka. Pekaři shle
dali, že z ječné mouky nelze 
upáef chutný chléb a £e ae 
ctítób ten rychle kazí a že jeě-

r»y, uv 

né mou i 
P<HI#ÍV||| 

v o vart 
byl sta 

nemohou tedr v létě 

Tftte i* Pou*# »#-
ise jí nilCdy poutáti. Jaho rych!rozeným výsledkem nyivšjty 
lé ponětí lehce poznává vyjím- dřahotníeh poměrů, 
ku z pravidla za jakýchkoli o-1 *4d»ý edbor industrie ft , 
kol ností. Nehraje nebezpečnou I fessí neutrpěl ad ražením vSei&lj 
hru whvhnniin aa, nakoTniJlí il.i. i._ i. • _ i_ . 1-' hru vyhýbáním se nebezpečí, levých potřeb tak ^ak0 noví. 
nýbrž ur$í, které nebe?pe^ jelnéNsvír Papír je nevjmídM 

kppel odepřeli kupo 
u mouku, a kupová-

o vývoz úplně přeptal. 
optávka po ječmeiiě k 
o spojejieckých nebo 
h s^emí k účelům pj-

řtn, al# výv^ takový 
9$n. 

'Bklizeft jeémene r. 1§17 by 
la odhadnuta na 214,000,000 
ik*óíy. Mytí, když mlynáři př#~ 
stali kli povát i ječmen, eena je
ho značně klesla a trh j* slabý. 

"Vyhlídky na\sklizeň ječme
ne roku 1918 jsou dobré a od-
Mduie »e, že ¥$$* 
íioaského rek-u^ 
' "Co i týče kukuřice, tu jí ? 
Icnskehd roku mnoho abylo 
ples to, že jí mnoho bylo ne
cháno na poiíeli, aby shnila. Pi 
vova**y spotřebují jen asi polo
viny je^aoJiG procenta eefkové 
sk izné, jeat skave Ňf^ý-
znamné, 

°Cp se týče cukru, plyovarý 
k vaření piva nepop^vají žád 
něho cukíu, ani řepového ani 
třtinovéljo. používají jen ji$té-
l|a mnpžfttví kuk^ři^pého í^i-
ktú nebp kukqřiér^ho syrobu, 
# |o je$ Úl gupočítáno 4p o»o-
m pKřc^ite kwkwři^ *po-
*fij*vfi*fo pivový. 

$řipočiltí ceJaw Mllijte^ aHn^Ui 
Spoj. fitáteeh, na který neaí 

trhu. Náhlé ca* 

menší a xvolí je. I v^Čiijnoati a-
gresivní — v níž útqk .pokládá 
s e  z a  n e j l e p š í  o b r a n a n i k d y  
nemýlí te v tom, co niůže býti 
vykonáno za určitých okolno
stí.— ' » : 

vlpai trhu aname-
n#le ,by -aaprostou financi 
9%á«u p^rtítelů chmele, ktoíN 
uá g páfeteváním jeho měli ie-

Kdyí 1>yl poáádin% 1910, . 
aby přejal vře hni velení v oí- ^ j lily cH w-
fťnaivě na Sommě. ptal se na 'borů -je v máto záviděat hod-
počet dél, který bude mu dáni^, 
k'disposici. Když mu to 'fcyjoj 
sdtl«no, vyjádřil se: ^Budemé^181^ P®«tíÉ*$o bude i m 
sto učiniti postup ná i^alé! ̂  9édifi; • 

fronté* a zatlačit! němeékf li-

drahý a téáké k dostání, 'W* 
kařská éerft, kov aa PÍMé^' 
$td. vše doatouftta Rebyval^ft(M veíiií%éeje, a fcdyby byla 
cen. Pti teta fetoupAjí 
dávky ^ dělné sHy, dop 
všeho ^ zdtašuje a novin 

zavedena Pl»hifeiee, přiŠ.in ^y 
n§^mi^nUj ;• ^ 

H i fW.  
pp^-avíii^pu nqd®otií 
ho piva, vedlejší výrobky z ma 

,Ho«Ííi^p#lP va^l 
* AÍ Jíou ptiélřápy 

^ PfIliÉlM §§ P^«' % 

lile, ala nemáme čekati, že 
Je prolomíme.'' )«|ip písemní nedětní k ^ůii 
zpráva byla v rnUm vlády já obréalWWíi 
pred pájením ý^>ku a byla ovíein přin«»4 

>. • > '  

",4"í ' 
•41* 

Atnianfiii Ma gŽftlgu7 twahtf • Hrt ní1flllMÍIlf Tifiiiinifi ^ŽálkiiAMnl 
VVI'" tt-

á í ,^ kteří ^ |My anglitke 
Půy kupují si <ug|| 

-^éatero. ^ 
dtfeíek néiň^é1 

v»n#, ie «a4#ve, 
l^xa >y-^|)ot^avií} 

"' rak ne*-

' "\*im by lity-

jest 
w 
«y-

*eyoltyvprotJRakou 
•ku. 

Udél88^ ju||« v Ra 
WiWWtoé kr«. 

4o ve
ly zmínku o 

proůi^lleném re,vo!u 
n)xň  činu 

cí poslanců 
fÉ$»#r. y lednu 

m l^ř^lpat, a 
éi%* od-

Obra
li t fiěmec 
ýeh listech, 

pHrozeně za iSeíem denuncia-
řuím a ku povzbuzení "povolá 

U npjoftbpiiip-
teittv ě0»í prou "teským yela-

•ifiíctcůmV' , 
Eakouský , minirtr zem. o-

brany vysvětluje událost takto: 
H§. z^í po půlnoci podařilo 
*e u ¥al S^tosa) 
HMm- tom Prt-
lH»yy přispěním 
4# P#WchM#p#c # ynikn#i^i až 
aa první Situace byla 
velmi kri^ls^i? a}^ podařilo se 
H napiPfH iw4m?ením aou^ed 
nkh oddU4. Ta#te vpád, zají
ci ae fcéměř i)#uyěřiteteýnv *a-
pilči^a \)yl iradov ve vlast
ních (t, j, rakouských) řadách 
a nutno pokládati za zvládni 
štěstí, neměl v zápětí velpii 
těžké následky. 55rada byla po 
dlouhoy dobu * připravována/ 
Hlavními yinnfky jaw :* nadpo 
ručík Jirsa, nádporu<íík dr. Piv 
ko, Slovinec, poručíci Ceši ko
houtek, Zelený, Martinec; ši-
kovatllé ^éjnek, Kačič, desát 
nik Malci*# a dva pěšáci. . 

Jmenován! připravili prove
dení vpádu tím, že odstranili v 
rakouské Unii u Carzana ruční 
granáty a sviitiwé rakety, vy
pnuli elektr. proud v drátě
ných překážkách, přeru&li te-
let^nické épbj^QÍ a opiii polní 
et/ážé rumem. U italských pad 
týeh dila«9|píkA naiaeény byly 
plán^lpíPá ia©u tetenrafkký-
^ pláéů, 
a cznajčením nej podrobnějších 
detaijti, kteyé jen zradou mohli 
Italové dostali; dá)e podrobné 
skieay různých ukrýtů, pofic 
deio«stře|eekýeh a stpwynich pu
šek, sídel velitelstev, reserv, 
atd. Zrádní důstojníci a podd* 
dojnici propůjčili se za vůdce 
italských kolon skrze rakouské 
linie strážní a překážkové, a ce 
im Horn jiných opatře*íí{ kte 
m ministr podrobněji vypočítá
vá) umožnili, že nepřítel pro
nikl až d<» Carzana. Eáané za-
kmčensí ~ praví miniate — na 
Ijch oddíly znemožnilo nepříte 
li další zužitkování tohoto p-

U armády v poli kóduje 
jaé»osvoři|ý hlas o tamto ha
nebném skutku, a poznamená
vá, že spravedlnost z&jiaté pl
nou tíhou stihne ony zrádce, 
kteří bud«n dopadeni," Mini
str k tomu poznamenává, že' 
všichni, &i na poru<:íka Martin* 
ce, který jeafcě před li. zářím 
byl odeslán 4p nemocnice, zmi 
aeli. Co m s ním staio. ministr 
Hé*délil, ,, v/; , 

• •' ims.a.fl. . 
BSNMťi iéleietoi. 

«i k *V po-
•lední dobé povoláváni jeou 
dělničtí if^vémíei v rvaných 
él^ach na vo|mi. Stalo áe tak 
Ve Wnět YWěm, Třaati, Ro-
skkh, Biffil á také jinde. Pó-

*sieid«ě Qa%I pje ae takový pří 
ttt * 1MhBk THfmW 'd#-

dt ínOfr l  v fMeňuHích  
tf/mOtto •Tl)>«f«<týcib' Kyfi po-
<olWfa»Bhji>t«W "It vajtnsbé 
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TAFT PŘEDPOVÍDÁ, )HE SP. I PRONAJME SE dům o třech 
STÁTY TEPRVE PO HfĚtH ivŘtnkích dole a dvou nahoře. 

VíTíZSí SKONČI i Koupelna, plyn, LETECH 
VÁLKU. 

Rock Island, 111. — J>le pro
hlášení zd# učiněného-bývalým 
presidentem Wm. H. Taftem 
bnde Válka Vfc třeclf letech po 
vstupu Spoj. Států do ní skon
čena a vyhrána. 

"Spojené Slity budoi) pi»y« 
děpodobně jeden až dva rpky 
potřebovat nežli budou moci 
správně do světového konflik
tu zasáhnouti/" pravil p. Taft, 
*'£ pak bude to ještě rok neb i 
o.něco více tfvat, nežli ji bu
dou moci skončiti a yyhráti, 
předpokládajíce ovšem, že žá
dná jiná zem nám v tom neza
brání. Ztráta Ruska je bolest
ná. Pokládám ruskou situaci 
za velice vážpou. Poskytne-li 
Buako nepříteli svých j^ipop-
nýtóh prostředků, budeme o nš> 
co deláí k viteaatví fieiřa^ 
bovat" V -

NA KUB$ ZATČENÝ N£M&> 
CKÝ #PEH. " 

Havana, 18. ěervna. ťSPed-
níci policie upozorněni byli n.% 
poderřelé ehoyánj jistého Au
gusta Groenga, jenž s vysílal 
Siětelpé signály e osamělého 
místa zvaného La Puntilla. Při 
vykonané prohlídce nalezena 
« něho byta lampa Aa blesko
vé světlo, podrobná mapa ostro 
va Kuby a Mexika jakož i růz 
né poznámky. Zatčený Groeng 
býval prý druhýťn důstojníkem 
na německé lodí, kte^á spolu a 
jjnými'po prohlášení války s 
Německem byla v Santiago de 
Cuba zabavena. 

1 1»ip1 

elektrika," a 
fklep jakož i jiné zařízení, iťla 
m Walton aýe. 
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V 
th PLNÝ VÝBĚR 

aáb|r«lcu a železářského zfecíif 
Naleznete v obchpdé 

ALB. DIVOKÉHO 
•3*2—88*4 FLEET AVKt 

Nyní je doba, byste přišH k na
koupení dle Vašeho" přánáf 

rř**« 

A. J. KALOU3L 
'n.unjM# 

i.'má ' 

Kil ji* 

«kou práci, vytápěni borfeoi) ve 
dou, zavádění stok, 

co do oboru toho spáď£í 
#410 mOMWA*. M 

% 
f. 2a práci ruéím. v, 

rel. Cfly, IMp« 4if W ^ 
Tei v okw4U \Mm W& ^ 

K A Š O  V  

ZLATNJCKf A HUDEBNÍ 
-OBCHOD 

n>K Buďíey* M. « '£.'11^1(0. 
Vždy plný výběr 
nástrojů, zlatnického ^bo^f^ 

podobné. *- Zboží 
. i jc -:iW* a levné. 

jeni-ap obchoefníka 
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