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V BOJÍCH U DOLENNÍHO TOKU JE PO
KRAČOVÁNO, RAKOUSKÁ 0FE8S1-

VA V HORÁCH SE VŠAK 

rlí PROFESOR MASARYK fftUA£ 
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TEUTONUM SRAŽENO 56 AEROPLA 

NÚ, ZAJATO 9,000 BRANCŮ A OD
ŇATO NĚKOLIK SET STROJ-

1NÍCH PUŠEK, : f 
W* 
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AMERICKY POMOCNÝ SBOR KOMANDOVÁN NA 
ITALSKOU FRQNTL|.' R ; . »í<>< '»* , " ' 
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-VlV' <2ípráva Cesko-Sloy., Tisk. Kancelálte.) 

• ^Washington, 20. června. Profesor T. & 
jat byl TČ«rt • audienci presidentem 
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Masaryk při-
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CESKOSLOVENS 
LUJE SIBIŘSKOU DRÁHU ¥ DÉLCE 

700 KILOMETRŮ^ w H: 
,cť 

'4, d, 

100,000 ČECHOSLOVÁKŮ HAJÍ ŇA 
g RUSI DLOUHOU FRCWTU. 

fJĚMCI ZTRATILI VČEREJŠÍ ZÁPAS U REMES& 

ČINNOST OPOSICE PROTI VLADÉ SOVĚTŮ. 

ť 

If: 

, >^ pojovnost rakouskách vojsk podél řeky Piavy nápadně 
očfetíuje. Včerejší ofensivní pokusy v Julských Alpách roá-

^jpadly se Rakušanům úplně a rovněž podél dolenního říčního 
»ku nedovedli postoupiti. Cernožlutá ármáda, čelící v ho-
ich plukům italským, britským a francouzským, trpí demo-

•aliaací & na další výboj myslit nemůže, kdežto rakouská voj 
ska, operující v nížinách, nemohou dostati se za řeku. Včem 
jia několika místech Rakušané pokoušeli se o přechod, nicmé-

deš( kulí» bomb a šrapnelů zarazil každý podbbViý pokué/ 
fcer4hg| někfc\|k rakr^kýcje^notek by« 
íé*hnuto. Teutonští letci ztratili včera na italském bojišti 

padesát šest aeroplánů, rakouští dělostřelci několik set kulo-
*, ;metů a množství polních děl a •ra^o.uaJk£. liíphjQtě dp YjSjeriejška 
5 Idevět tsíc^mužů bylo pozáiít^áao/r'' * ,f 

51 ^y v> i n-$* " 
; , j *. I 'ťl i-' . <t-r* ; 

. Předvčírem chlubilařse Vídeň, že její vojska postoupila v 
/; / *i)blasti Montello, kterážto horská rovina je jakýmsi klíčem k 

Nížinám u Benátek, a dnes udání to je Řím«m vyvíjeno. Není 
I , také pravda, že za nynější rakouské ofensivy 30,000 Vlachů 
\ri upadlo v zajetí. " . ^ 

v <* # - • > ' 'f '-t i * ' * • i *JL 
? Nejkn^avějšího oďra^tí u ílavy dťrřlcaH se Raktffafté rče-

'f ta odpoledne mezi vesnicemi Andrea a €andalu, kde chtěli se 
'^probít na pravý říční břeh. Příval italské ocele zničil podob-

1 ný pokus, vyžádavší si tisíce rakouských padlých a zraněných. 
* Italská situace lepší se podél celého toku Piavy a slibuje 

í ^tbýt ještě příznivější, jakmile též Američané k italské frontě 
' , ^dospějí. Říni vyzrazuje totiž, že silný pomocný sbor amerí-
V: cký spěje na bojiště do Itálie, aby po boku Vlachů, Britů a 

Francouzů vrhl se na vojska t«utonská? etokadrila amerických 
5f i ̂ vi^ků u Piayy dnes již operuje. 

; Mezi tím, co rakouká ofensiva slábne, Němcům ve Fran«< 
ř •* cii nevede se lip. Včerejší bitvu u Remeše prohráli na celé 

čáře a jinde na záp. frontě o výboj se vůbec nepokusili. 
§r ' *• i ' 
^ Německé komando chtělo se zmocnit Remeše jediným 
\ý : jrfiótíílým náporem. Ačkoliv historické to město sevřeno je ne-

v,.^'přítelem se tří stran po-delší čas, a následovně postavení remeš 
'? fských obhájců není záviděníhodné, včerejší ranní výpad Něm-

ců střetl se s hustým přívalem dělových koulí, takže tito -ku 
: • . francouzským posicím nedostali se vůbec. Čtyřicet tisíc prvo 

» třídních hunských vojáků podílělo se na včerejším útoku na 
': ÍRem«š a z těch několik tisíc zůstalo na bojišti. Rež u remeš-
; V nkých bran trvala od včerejšího rána až do odpoledne a skon 

ičila úplnou německou porážkou. Neočekávaný přepad Reme* 
" -íe měl patrně povzbudit Rakušany k další ofensivní odvaze, 
s * poněvadž ale Hindenburg setkal se u Remeše s fiaskem, zprá-
\ va ta sotva Rakušany potěší^ klesajícího rakouského ducha 
pVsotva povzbudí. ' '; íét^ ̂  \ ^ ̂  ?; •-- . '4, - 4 • \ 

•*> , ' Rakousko lByló póálé ňazořu^ voj^eňMycIi zn^fcfl''"pfeiúca-
k zahájení ofensivy na italské frontě. Neví se nyní, jak 

daleko bude se moci v ní pokročit. Dnes Rakouko nemůže 
tvrdit, že bude moci v ofensivě dlouho pokračovat a také ne-
tnůže ji zastavit. • Je tudíž zcela možnq, že italské vojsko bu-
Í3e mit velmi vhodnou příležitost vrhnout rakousko-německé 
vojsko zpět do starých posic, odkud bylo dříve vypuzeno, 
Ikdyž byla zahájena první ofensiva společně s nemeckým voj-

irskem. Dnes nemůže Německo poslat tolik vojska na pomoc 
jponěvaž potřebuje je na západní frontě. Když uvidí se, že 
jRakousko znova bude muset být chráněno, vyšle snad Něme-
Icko něco svého vojska na italskou frontu, avšak bude muset 

;zastavit celou svou ofensivu na západě a ztratí všecky své ú-
tV* úspěchy, které tak draze muselo zaplatit. Tedy v nejbližších 
^3, í dnech uvidí se, jak se válečná situace vyvine. Rakouské voj-
feH«ko má sice výhodné posice, avšak značnější počet vojska ital-
!W^.«kého bude se moci lépé vyvíjet a tedy v tom směru jsou zase 

T 

t-

V výhody na straně italské.. 

*4i Washington, 19. června. — Českoslovenak| armáďa v Ru-
sku, v síle 100,000 mužů kontroluje transibířsteftu dráhu v dél 
ce 700 kilometrů. Malá, ale statečná armáda, složená hlavně 
z uprchlíků a sběhů rakouské armady, rychle itfcbývá území a 
tím i moci a důležitosti v samém srdci Ruska, jak ohlašují 

, dnes sem dqšlé úřední zprávy. * , , 
Depeše vesměs nasvědčují, rozhodnuto 

jest znovu bojovati proti Němcům. Jest to ale Jéfi jeden důkaz 
z mnohých jiných předzvěstí dnes došlých* JUygP nejdříve na 
východě musí býti zřízena nová fronta prqllfBttcdm. Spoje 
neeké zakročení jest scela (Otevřen-

r ským listem Echo 4© FWis. který čé 
plomatických poselství. V sloupcích tohoto listu 

Šťastné demonstrace, malé české armády, přišla v pravý 
okamžik, kdy Tokio i Washington se připravují, itíjy obránily 

4svoje zahraniční zájmy i zájmy spojenců. 
^ ^O jiných důležitých událostech pak se píse 

; ,1 jrÍ Z Kijeva dochází zprávy, že povstání kozáki V donské 
oblasti nabývá stále větší půdy. Železniční zřízenci ruských 

;drah prohlašují pak své rozhodnutí, že hodlají Čechoslováky 
7všemožně podporovati v jejich snahách, aby se poéftovu mohli 

postaviti proti Němcům. ' ' ^ 
V Rakousku kongres rakouských Němců se prohlásil ve 

prospěch dohody uzavřené mezi císaři Karlem a "Vilémem a 
vyslovil se proti každé povolnosti vůči Čechům, Jihoslovanům 
a Italům, což musí míti v zápětí povstání všech neněmeckých 
nárdností, které podporvati ibude i nynější neúspěch Rakou
ska na italské frontě. Depeše z Berňu ve Švýcarsku praví, 
že liastanou velké srážky, zejména mezi Čechy a Němci. 

Peking, 19. června. — Generál Semenov po porážce bol
ševických vojsk postoupil o deset mil dále na západ. Bolševi
cká vojska ustoupila zpět a očekávají posily. 

Generál Kolčak pokračuje se svým vojskem life' východ a 
vzbuzuje nepokoj ve Vladivostoku. Generál Salto, vojenský 
attaché japonský, vyjádřil se dnes v interviewu. že vojska Se-
menova čítají jen 5000 mužů a proti nim sto-jl celkem 80,000 
bolševiků. Rakušanů a Němců. , . 

Tito bolševici a jejich němečtí přátelé rozdělili si již mezi 
sebe všechen majetek a nůdy bohatých Sibiřanů, kteří byli 
donuceni prchnouti ze svých domovči. Všichni umírnění Ru
sové v Charbinu úzkostlivě očekávají, že Japonsko zakročí na 
Sibiři. Od té doby. co jsou Čechoslováci na Sibiři, tnezi bolše
viky nastala roztržka. Vlivu Čechoslováků podařilo se. že 
bolševici rozpadly se na dva tábory, protiněmecký ft proně
mecký. Onino, kteří isou umírnění a Čechoslováci, drží Ir
kutsk, zabraňujíce bolševikům, kteří jsou proněmeckého smý
šlení, postup na východ. Mezi nimi a rudými gardami je stá
le boj. Situace na Sibiři dle všeho stává se velmi vážná. Raku
šané a Němci ve velkém množství proudí na východ od jezera 

NOVA ODVODNI 
•NAŘÍZENI 

ROZŠIRENÍ VOJEN. LET 
NA MUŽE 35-LETÉ. 

ZBRANÉ NESCHOPNÍ BU
DOU UMÍSTĚNI V ZÁVO

DECH NA VÝROBU VÁ
LEC. MATEŘI ALUi 

Washington, 19. června.v— 
Podrobný nový program odvá
děči nebyl sice dosud ustálen, 
ale nová hnutí, aby využitkova 
ná byla mužná síla Ameriky 
jest v plném proudu. 

Postupuje dvěma směry. Pr-
vilř značí rozšíření let vojen? 
ské povinnosti pro armádu sto 
jící na frontě; proslýchá se, že 
budou zřízeny nové dvě třídy, 
jedna pro brance mladíky ve 
Stáří od 19 do 21 let a druhá 
pro mužje věku od 31 do 35 let, 
což by řady armády rozmno
žilo okrouhle as o 2,000,000 
mužů a nebyly by pak tř^ba 
přesazovati odvodu povinné 
muže z tříd vyšších db tříd 1. 
a 2. leda v pádu, že by Se ne
dostávalo mužstva posledně 
ixgeaoHnf̂  tm. - " 

Druhý by se dotýkal mužů 
ve věku, od 19 do, 45 let, kteří 
by se dobře mohli uplatniti ve 
válečném průmysiu. Mužů od
vedených ve stáří přes 31. rok 
nebylo by nikterak užito na bi
tevní linii, ale zaměstnáni fcy 
byli při výr$běi> iiejdůležitěj-
áích věcí. • r , , ' ť * " J ' JJ! •' _<*— 

VÁLKA SPn 

TŮ S TURECKEM? 
TURCI VYDRANCOVALI 
KONSULÁT, AMER. HO
SPITAL 1 JINÉ BUDOVY. 

Washington, 19. června. Na 
padení amerického konsulátu 
tureckým vojskem v Tabrizu v 
Persil a vyloupení americké mi, 
sionářské nemocnice v témže 
městě, jak oznámeno bylo dnes 
státnímu departementu,» -dle 
všech známek uspíší rozšířeni 
nepřátelství Spoj. Států i na ří
ši otomanskou. Diplomatické 
spojení bylo přerušeno, jak 
známo dne 20. dubna 1917. V 
době nedávné bylo v kongresu 
žádáno, aby prohlášen byl me
zi Spoj. Státy a Tureckem stav 
válečný, ale president Wilsolt 
i státní departement válečnoú 
deklaraci odročil na dobu a£ 
by na bojišti skutečně došlo k 

Bajkalského a zásobu i í domorodé obyvatestvo obuví, šatstvem srážce ajnerickéh o vojska s voj 
a jinými potřebami. Fakt, že dohoda nedovolí dopravu zboží skem tureckým mřb fculhar-
za hranice, vzbuzuje proti ní odpor, kdežto Němci získávají ským. > / 
si přízně Sibiřanů. ' J Následkem zpráv americké-

Vojsko generála Semenova je příliš malé. než^aby mohlo ^ vyslance v Teheránu Cald-
pokusiti se o důležitý postup a může býti pouze v defensivě, wella o vybíjení amerických 
aby zamezilo bolševikům dostati se na čínské území. Ačkoli vládních budov a majetků 
bvly učiněny iiž krokv k deoortaci Rakušanů a Němců z Cíny, přes prote3t Španělského kon' 
přes Austrálii, byj din rozkaz, aby byla prozatím deportace guI>( jenž pověřen byl ochra-
odložena. Vzhledem kpropagandě Němců a Rakušanů od-|nou amerických zAjmů> bude 

lomeni tsoto iest skíamaním oro nFelušnikv spo<jencň. usedlé v' Ui ji„ 
říně. Protoífi sibiřským bolSevikům dostalo se yelkých nosil. , , , . , , .,,. , 
Číňané sesili.ií nohrariíní no»ádkv pro n^inad. hy holSevici P "f l 
chtěli r»ronikno«t na čínské území, neboť považ»n'í voisko «re- V ^ mezi ®en oa\ft su 
nerála Semenova za velmi slabé. Telecrramv z Charbinu stále 
poukazuií na to, že bolševici rwdnčrováni a vedeni Něm
ci. Číňané věří. že iaponsko-čínské zakročení v Sibiři musí 
býti předsevzato. Japonsko zřejmě vyčkává pouze příležito-
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nem. 
Američtí lékaři i ostatní per 

sonal zaměstnaní ve vypleněné 
nemocnici opustili Tabriz dřf-
ve nežli jej Turci ol^ac^U. r t 
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TAFT PRO VOJENSKOU POMOC RUSKU 
RESIGNACE BULHARSKÉHO MINI-; 

STRA PRESIDENTA: 

'! í i 

^EVOLUCE V KIJEVĚ. — BÝVALÝ POLICEJNÍ ŇX-, 
CELNLK V PEKINGU ZASTŘELEN JA&O ZRÁDCE. 
' ' líew Haven, Conn., 19. června. — Žádost, aby znovu zří 

zena byla fronta na východě a postavení v pole jiné armády, 
jež by se postavila v cestu do země stále více a více vnikajícími 
Němcům, byla podporována řečí bývalého presidenta Spoje-, 
ných Států Tafta, promluvenou na universitě Yale. h 

Nemůžeme býti příliš citliví k tomuto lidu, jenž nemá an%; 
vládu, kterou bychom mohli uznati. Musíme míti armádu vet 
Francii i v Rusku a musíme zříditi znovu východní frontu, ktei; 
rá by nám tímto směrem umožnila náš pochod na Berlín. 

Amsterdam, 19. června. — Dle hagských zpráv byl n6*s 

/ 
t 
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mile Berlín překvapen resignací bulharského premiera Rado
slavova, ač německou Vládou bylo nařízeno novinám paáti v o-
páčném směru. Resignace Radoslavova není snad nějakými 
výsledkem nedorozumění mezi králem a ministerstvem, ale 
jest následek nespokojenosti bulharského lidu, který jest po ? 
Rakousku národem, který jest nejvíce syt dnešní války. 1 J 
Hlavní příčinou nevole proti odstupujícímu premierovi jest 
okolnost, že celou zem zavlekl do zbytečné války, jež na ce-
lou zemi uvalila břemeno nesnesitelných útrap a aniž by hle- - ; 
děl, aby se Bulharsku za přinesené oběti něčeho dostalo. Ba, ^ 
nedovedl zemi ani zabezpečit! v nejpříhodnější době území ^ 
dobrudžské. 

Oposiční strany bojovaly s heslem, že Radoslavov jest spí • 
fe nástrojem y rukou kakra nežli služebníkem národa, Ne-^ 
chuť proti jtomuto německému pochopovi šla tak daleko, že 
byl na srédeckých ulicích spráskán. f 

Londýn, 19. června. — Exchange Telegraph Co. obdrže
la z Mosvy bezdrátnou depeši, dle které v Kijevě propukla.; 
nová revoluce. Dělostřelecká skladiště byla vyhozena dos. 
vzduchu a pouliční boj jest dosud v proudu. Revolta byla>;;; 

přenesena i do gubernií pultavské a čemigovské. Na hnutí se, i .' 
podílí velice vydatně na 40,000 organisovaných a dobře oibro - f 
jených sedláků. ^ r V 

Ukrajinští delegáti na rusko-ukrajinské mírové konferenÁ^ „ 
ci v Kijevě žádali, aby ruské flota na Černém moři se súčast-* ^,, 
nila akce po boku Němců proti spojencům. Podivný tento po-; 
Maximilovem, ale delegáti vlád sovětů zavrhli tento návrh a^ 
poloúřední zprávy došlé do Moskvy hlásí, že Joffe, sovětský,, 
vyslanec v Berlíně a velitel bolševického černomořského loď-
sta Saiblin byli zpraveni, že k něčemu podobnému Rusko nikdy 
nesvolí. 

Peking, 19. června. — Hu Chien Chang, dřívější šéf pe
kingského četnictva a posledně guvernér v Shensi, byl v Tsien 
Sinu na rozkaz Hsu Shu Chinga zastřelen pro svoje monarchi-U 
stické smýšlení a domnělé pokusy vnésti v čínskou armádu*. > 
ducha vzpoury. Dle všeho byl pozván Hsu Shu Chingem, 
aby se ve hlavním stanu súčastnil jisté konference. Bývalý * ' 
policejní náčelník vlezl v tuto léčku a hned nai to neopatrnost ^ 
svoji zaplatil smrtí. Jest všeobecně věřeno, že exekuce přivo 
dí nepokoje, an popravený měl množství přívrženců. Velká " ' 
důležitost připisuje se zde dnes svolané konferenci, na které 
má býti jednáno o finanční otázce Mandžurie, kde sobě Japon 
sko vyhradilo jistých mimořádných privilejí. 

V Číně jest všeobecně věřeno, že nominace Hsu Shu 
Chinga na úřad presidenta čínské republiký, se na jihu a se
veru setká s nezdarem. 1 
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FRONTÉ. '4 

* československá Tisková Kancelář. 
• liVasdiington, Ď. C. —e O velezrádných provoláních k če-\, ' 

Ským vojákům na jižní frontě, oznamuje rakouské armádní ve - A 
litelství v rakouských listech: Pod vedením Masarykovým sto. 
jící Národní Rada Českoslovenká jako dříve i nyní používá : i"'i, 
provolání, jež hledí svést naše vojíny slovanské k velezradě^ ^ 
jakéhokoliv druhu a jež se dostávají do dosahu fronty letci/f ,T. 
neb jinými odíly nepřítele. Vyšetřování proti těmto zradám: 
vede se s největší přísností zákona. Vojenská správa učinila; i 
v dosahu armády v poli jakož i v zámezí všechna opatření, a--: 
by zabránila opakování podobných žalostných událostí. Je si« 
však vědoma, že plný úspěch možno čekat jenom tehdy, kdyžwj, 
ve své snaze bude podporována vůdci všech rakouských^ 
národů a proto doufá ministr zeměbrany, že neprosí marně, ̂  
obrací-li se v tomto smyslu ke všem stranám sněmovny." 

Tak tedy "civilsté" mají zachránit slavnou rakouskou # 
armádu! Prohlášení armádního velitelství vydáno bylo po 
tom, když v sněmovně podány doklady, jak skupina českoslo- a? 
venkých důstojníků "zradila" po nejvýš důkladně připrave
ných plánech kus fronty Italům. 
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