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Dnes pod mrakem a chlad
něji, zítra v neděli jasno. 
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BODM VIDESÁC1SĚ POKUSmOlOTOK 
NA NĚMECKÉ VELVYSLANECTVÍ̂  

SEYPLER A CELÝ JEHO KABINET 
SE PODĚKOVAL. % 

BOUftE V LUBLANI, ZÁHŘEBE Á ŠTÝRSKÉM 
HRADCI. 4, 
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^BULLETIN.) ! t? I 
Londýn, 21. června. —- Nové bouře z hladu udály 

; čtvrtek večer ve Fa vor i ten a Brigittenau, vídeňských to čtvf-
tích, kde vzrostl zástup stávkujícího dělnictva na 150,000 
hlav, většinou to zaměstnanců při výrobě válečného materiá
lu. Hlásí ták depeše zaslaná z Vídně Exchange Telegraph 

,o>.] . , * v 
i f 't Učiněný pokus vytlouci německé velvyslanectví ve Vídni 
t 2Wiářen byl dle telegramu vídeňského korespondenta mnichov 
ským listům jen včasným zakročením policie, zástupy 
demonstrantů rozehnala. Mnoho osob bylo zraněno a zatče
no. Z davu sě ozývaly pro kaisra málo lichotivé poznámky, . 
jako: Pryč s Německem! Jedině Německo,né» yyhladovujej 
atd. 

Dle policejních zpráv rozzuřený lid zastavoval pouliční 
j.-gljzbu, rozbíjel okna, plenil potravní obchody i vozy rozváže

jící pečivo. Na schůzi městské rady, zástupce strany sociál
ních demokratů Neumann, prohlásil mír v Brest Litevsku za 

^ podvod a dnešní situaci v Rakousku za neudržitelnou. 
Dr. Seydler, rakouský ministerský předseda, opustil dnes 

Í9 poledne Vídeň a odebral se do rakouského hlavního stanu 
¥16 italské frontě, kde předložil císaři Karlovi resignaci celého 
ministerského kabinetu, jak oznamuje depeše z Curychu. 

* ~ m přibyvší cg^^^^iJt^ 
:T v "sídelnÍTÍT1in<^IW0nto\i-

ska přes 100,000 dělníků na stávce^a .prohlašuje dále, že stáv
ky menších rozměrů panují též v' Lublani, Záhřebě a Štýr
ském Hradci, kteréžto zprávy jsou úzkostlivě censory tajeny. 
Protiněmecké smýšlení nabývá též povážlivou měróu půdy v 
Uhrách, kde se taktéž schyluje k revoluci. Uvedený cestující 

.pravil, že příští dny vyvrcholí v událostech, jež určí celé válce 
&fiový směr ve prospěch spojenců. 

Londýrt, 21. června. — Ač se zde veškeré depeše hlásící 
•nitrorakouské bouře přijímají s jistou opatrností, přec panu
je přesvědčení, že potravinová situace uspíšila krisi takového 
rázu, že jest tato i v Rakousku, kde politické bouře byly všed
ními událostmi, nejnebezpečnější, jaké kdy Tiše čelila. K 
všeobecné revoluci schází jen jediný krok. V hladovícím Ra
kousku panuj© přesvědčení, že v Uhrách je potravin dosti, 
ač vše jest úřadně vy vracováno. V některých částích Uher 
jest potravin jedna třetina, ba někde pouhá čtvrtina, již jest 
třeba, aby obyvatelstvo netrpělo hladem jak prohlašoval bý-

. yulý maďarský premier Tisza v uherském parlamentě, 
y Německé ,zepiě musí býti přesvědčeny, pravil Tisza, že 

jest lid v Uhrách právě v podobné zlé situaci jako obyvatel
stvo Vídně. Situace v Praze i jiných průmyslových středi
skách v Cechách, jest dle zpráv vídeňského listu Neue Freie 
Presse taková, že vládě nezbývá jiného, než-li poskytnouti li
du potravin aneb riskovati dále nebezpečí před všeobecným 
vzbouřením hladovícíljo lidu. V posledním případě hodlají: 
v Čechách přerušiti veškeré železniční spojení** celá zem 
vzplane revolucí. , « v > • 

Že rakouská vláda při rozdělování potravin měřila vždy 
-4Vojím loktem a Slovany zkracovala, o tom svědčí telegram 
ze Ženevy ve Švýcarsku, který oznamuje že Vídeňákům měly 
býti porce proto zmenšeny, aby lid v Čechách a v Haliči dostal 
větší dávky, které mu stále na prospěch Vídně byly menšeny. 
Jen rychlou nápravou mohou býti dnešní hrozivé stávky zaže
hnány. Ve Vídni byly sice poměry zlé, ale jsouc rakouskou 

. vládou hýčkána, přec se těšila vždy vgtší pozornosti vlády, 
^ž-li jiná velká města. , « 
% Brambory z Bavorska pak budou letos' vzácnými, ftR nad-
obyčej silné mrazy velice letošní úrodu poškodily a se starými 
zásobami musí Německo samo velice úsporně, pamatujíc na 
gebe, zacházeti. Že Lvova píšou korespondenti, že bouře tam 
nejsi nabývají rázu protižidovského a podo<bně hlášeno je i 
ze Stryje, Věličky i jiných haličských měst. Vídeňský mani
fest sociálních demokratů prohlašuje, že dělnictvu a menšímu 
úřednictvu nelze za těchto okolností déle existovati, an v ně-

" fcterých městech jsou tyto stavy blízko Vymření hladem. 
Právě resignovavší ministerský president Seydler jest ob 

Viňován vídeňským dělnickým listem Arbeiter Zeitung z dne
šní situace, an stranil jen agrárníkům a obchodníkům. List 
prudce útočí na Německo a Uhry a volá, aby úřady pozorněji 
si všímaly postavení lidu v Rakousku a hleděly učiniti nápra-

; tu dříve, než-li bude pozdě. 
Některé z posledních depeší prozrazují, že do Vídně do

šlo tisíc vagonů 8 obilím, ale tato zásoba, že jest na prosto, ne* 
postačitelna. . . » 
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ČESKO-SLOVENSKÉ PLUKY ZAJALY 
ů 500 RAKUSANO U SAN DONA 
*?£ NA P1AVÉ. 

.  " ' - r  
Ý-:y * 

" v. 

Přistání americkéhiklaNsl 

- . v.'. A- '.-.w-v. ..•X'.'v -..sýpW -

•i'' Í-m V, >» * 

IC11. 

SOUČINNOST AMERIC1 
íSKA NA ITALSKÉ FR< 
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BUDE VYSLÁNO PAKLIŽE FOCH SPOJENÉ STÁTY 
, POŽÁDÁ. . 

* "V ' . 
Wásfuifžtoh, "ŽHleťcína. — 

Armáda Spoj. Států zasáhne v 
akci na bitevní linii v severní 
Itálii jakmile toho uzná potře
bu generál Foch. Administrace 
W&nává, generála Focha |ako 
nejvvššřhb "velítefé spojene
ckých armád na západní iron 
tě £ hodlá se dle jeho nařízení 
zachovati. Zdejší smýšlení jest 
vesměs pro účast americkou, 
an jen pouhá přítomnost ame
rického vojska na italských bo 
jištích bude míti velkého mo
rálního vlivu nejen na vojsko 
spojenecké, ale i na společné
ho nepřítele. První zprávy o i-
talských vítězstvích došlé krá
tce po skončení konference 
válečného departementu s vyš
šími armádními důstojníky a 
působily velice povzbuzujícím 
dojmem. 

Po konferenci prohlásil new 
yorský zástupce Caldwell, že 

vál kit AméMcé fíaitaně At 'feářf 
" 9  - • i5 

tohoto roku kdy bade, ^rmáda 
vším zásobena a jaffiltÉBa tak, 
že celou její tíhoufeoMmie na 
společného sto
jí v -
sti místech. MimA vojsko bílé 
pleti účastňuje sl na západní 
frontě i oddíly (Wnošské. Na 
západní frontě ve\Francii stojí 
na nebezpečných ^nístech čty-
ry pluky černochů, ale falešné 
jsou zprávy rozšiřované Něm-
c,i že černochů užíváno jest 
jen za tím účelem, aby byli bí
lí vojíni kryti. Svédčí o tom ve-
ilice nepatrné ztráty jmenova
ných oddílů, ač jsou černí vo
jáci velice stateční a ódvážliví, 
o čemž svědčí nedávné pobytí 
velké německé patroly za kte
réž hrdinství několik černochů 
bylo Francií vyznamenáno vá
lečným křížem, ř It v < 

ODDÍL ČESKOSLOVENSKÉHO VOJ-
• ;|SKA NA CESTĚ DO AMERIKY.  ̂

; QHLASUJE TAK PRÁVĚ Z RUSKA PR^YLÁ* v! 
: V j ; MISSIE ČERVENÉhO KftIŽE. í 

. v1 A i. ' 

Pacifický přistav, íl. čer
vna. — členoVé misie ameri
ckého kříže přijeli sem z Ru
ska a oznámili, že česko-sloven 
ská armáda je na cestě do A-
merikyi aby se přidala k armá
dě americké a odejela potom 
bojovat do Francie a do Itálie 
proti Rakousko-Uhersku a Ně
mecku. S misií přijel plukovník 
Robins, jenž nechtěl uvádět žá 
dné podrobnosti dokud nebude 
mít konferenci s departmen
tem státu. Neúřední bylo ně
kterými členy této komise sdě
leno, že tisíce dobrovolníků če 

I N . j i  I III Tifaili lí li l  Ti. lil 

ftko-slovenské' armádyt jsou na 
cestě do Ameriky a přibudou 
záhy v některém americkém 
přístavu, česko-slovenská ar
máda bojovala nejprve v Ru
sku proti rakouskému a něme
ckému vojsku, avšak po uzavře 
ní míru v Brest-Litovsku rozho 
dli se, že nemohou setrvat v ze 
mi, s kterou byl uzavřen nepři
jatelný mír. československá ar 
máda vyslovila se s celou roz
hodností proti podmínkám mí
ru, jak byly podepsány bolše
vickou vládou s Německem a 
Rakousko-Uherskem. 

NĚMCI OTOČIL* 
NA REMEŠ. 

•f Paříž, 20. června. — Zdejší 
časopisy, zabývající se posled
ním útokem Němců na Remeš, 
docházejí k přesvědčení, že ne 
příteli álo především o kořist. 
Remeš má ve svých sklepích 40 
milionů lahví vyleželého Šam
paňského vína na které měl zá 
lusk korunní princ. Za onoho 
náporu Němci nedostali se 
vim^i mi* ViUll#vil 
sklepů, poněvadž francouzští 
(íelostřelci, na návrší za mě
stem operující,,1 překasHli ná
hlý vtok nepřátelských pěchot 
clonovým ohněm ,takže žádný 
útočník se k městu vůbec nedo 
stal. Město samo o sobě nemě
lo pro Němce žádnou zvláštní 
cenu, pouze o víno jim šlo. Vše 
cky pahorky za Remeší jsou 
Francouzi' obsazené, ;takže z 
města Němci v tažení ku Mar
ně nemohli by pokračovat, po
kud Francouzové drží návrší, 
jichž dobytí zdá se být za stá
vá jících poměrů přímo nemož
né. 

Na celé západní frontě spo
jenci též včera zabývala se jen 
lokálními operacemi. Skotské 
pluky podnikly náběh r\a ně
mecké zákopy u řeky Scarpy 
v3 Flandrech a francouzské- na 
hunské posice u Noyon. Oba ná 
běhy získaly apojencůn^ četně 
zajatců. ť . • ,. > 
- „ • e% ' ' » 

ATENTÁT NA CÍSAŘE ? 

ITALOVÉ POKOUŠEJÍ SE KÓŽfe-
. TNOUT RAKOUSKOU FRON

TU UNERVESY i, , Y /'I, tt. . . - - - - 'y.*t V?,-
1 '>'•*• 'jk 

ZOUFALÝ STAV CERNOZLUTYCH VOJSK U MON-
iELLO, KDE 50,000 VOJÁKŮM ČEi.l 

KAPITULACI. t 
* " 

-1L 

tP-w 
mrjxj? 

•h -1 Situace na italském bojišti zůstává příznivou spojenč&rti. 
Rakouská ofensiva v Alpách, kde černožluté armádo čelí ital
ské a franko-briské vojsko, zdá se být úplně vyčerpána. 
Pouze od horské roviny Montello až ku ústí Piavy Rakušané 
jeví jakousi odvahu a v lokálních náporech pokračují. Vzdor 
tomu Vlaši i tam jsou ve výhodě a svými protiútoky pozvolna 
půdy dobývají. Mezi Treviso železničním viaduktem a říční 
zátočinou u Zenson Vlaši tlačí vetřelce stále víc ku Piavě, 
kdežto při ústí řeky, vlévající se do moře Jaderského, Vla$i a 
spojenci včerejším výpadem roztrhli nepřátelskou linii u vsi 
Cortelazzo, zajavše při té příležitosti 200 Uhrů. 

Ještě větší úspěch měli italští spojenci a to pluky česko-
slovanské v sektoru San Dona, kterážto ves leží ve spletivu 
úzkých průplavů, lagun a trativodů. V místech těch čeští a 
slovenští dobrovolníci bojují již pátý den a svou rekovností 
překvapují vrchní komando. Prší neustále, kanály a příkopy 
k řece vedoucí a Benátky kryjící jsou řozvot 

i,bradf imimmí 
vysokou. Vzdor nepříjemnému tcmu postavení prodírají se 
stále v před a ničí nepřátelská hnízda kulometů jedno po 
druhém. Až dosud zajali 500 Rakušanů, mezi nimi též ně- f 'V'- > 
kolik oficírů. Jeden zajatý vyšší důstojník byl velice pře-

, / W 
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KARLA? 
^ { 

i/ 

Londýn, 22. června. —- Cen
tral News dozvídá se z Am
sterdamu, že na rakouského 
císaře Karla podniknut byl 
dnes atentát. Podrobnosti aten
tátu scházejí a zpráva o něm 
nebyla dosud úředně potvr
zena. 

O il , u-mt, . 
KATASTROFALNl SRÁ2KA 

CIRKUSOVÉHO VLAKU. 
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Potravinové podmínky ale nejsou* v samém Něipecku 

lepší. Jistý Holanďan přibyl do Hagu z Essenu, kde byl za
městnán v známých Kruppových zbrojovkách, praví, že musil 
jinak dobře placené místo opustiti jen následkem nedostateč
né výživy. Dále vypovídal, že německý lid raději hladovi 
než-li by šel na frontu. Mezi jinými pověstmi o hladu v Ně
mecku vypravoval, že lid v některých případech zaplatil až 
100 mařek za onemocnělého psa, jenž zabit byl pak na maso. 
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Chicago, 22. červ. Personál 
cirku Hagenbach Wallace vět
šinou, dle všech známek, zahy
nul při katastrofální srážce via 
ků mezi Michigan City a Ham
mond, Ind. Dle nedostatečných 
dosud zpráv došlých do michi
ganské ústřední úřadovny bylo 
více jak sto osob zabito neb 
zraněno. Čtyři spací vozy, při
pjaty na konci vlaku byly při 
srážce rozdrceny. v r* >>'r* r , w 

kvapen přesvědčiv se, že ve výseku San Dona jsou Čechové. * • 
O českém odboji proslýchalo se sic v táboře Rakuááků již (c 
před tím, dotčený -zajatec domníval se však, že zpráva o Če- - ' 
áích v řadách Vlachů je vymyšlenou. 

Rakušané po ztrátě svých kulometů u San Dona dopra
vili s velikou námahou tajně na bojiště těžší polní děla, chtíce 
spojence náhlou kanonádou překvapiti. Ku překvapení však 
nedošlo. Jiný důstojník (patrně Čech) přeběhl do linie spo
jenecké a všecky přípravy rakouského dělostřelectva tamněj-
ší posádce vyzradil, takže Češi a Vlaši na hrubou rakouskou 
střelbu mohli v čas a důkladně odpovědít. Dnes budou una
vené české pluky u San Dona jinými vystřídány. Kabeloval 
tak včera válečný zpravodaj newyorských "Timesů" Ward 
Price. t • , a • - , 

Daleko, podrobnější je však dnešní válečná depeše těhoi 
časopisu. ' 

Byl jednou čas, kdy Vídeň se chvástala, že Rakušané *!* 
začátku ofensivy překročili Piavu na jihu od San Dona a pro
nikli ku průplavu Fosallta po jedné a průplavu CaDe Silo na 
druhé straně, kteréžto území mezi oběma kanály a Piavou tvo 
ří jakýs trojhran, přiléhající až ku břehu moře Jaderského. 
Ve skutečnosti vídeňský ten bulletin osvědčil se být jen čá
stečně správným. Rakušané v dotčeném trojhranu nepronikli 
až ku moři a jen část Fossalta průplavu dostali do své moci. 
Od toho Času byli však zatlačeni všude z výseku San Dona, 
ztrativše důležité městečko Capo Sile, takže dotčený rakou
ský výsek se stále menší — dík chrabrosti spojeneckých $*4 
točníků — zvlášť Čechů a Slováků. 

Přítomně zuří krutá šrůtka u vesnice Losson, dále k moj?i, 
téměř při samém ústí Piavy a to u městeček Cortelazzo- a 
Cavazaccherina, kde i průplav Sile vlévá se do Adrie. Raku
šané od moře ustupují, tedy nepřibližují se k němu, jak ku 
příkladu Vídeň ještě 19. června hlásala, kterýmžto postupem 
chtěli se dostat do Benátek. 

V kritické situaci jsou Rakušané dále k severu a to • 
Montello, tedy asi ve středu Piave fronty, kterážto horská pp- * 
sice je ve skutečnosti oválovitým řetězem pahorků. V mí
stech těch byla svého času nejprudší rakouská ofensiva, která 
nyní podobá se defensivě. Italové a Angličané jsou tam na 
postupu. Britické divise vede generál Plumer, vlašské jsott 
pod přímým komandem Diazovým. Včera Italové dobyli u 
Montello město Nervesa, ležící asi kilometr od Piavy, čímž no 
koušejí se spojenci rozetnout milionovou rakouskou armáda 
ve dví a rzdělená rakouská vojska porážet postupně sy
stematicky. i 

Rakouská situace horší se tudiž podél celého toku Piavy 
a pak-li Němci nepomohou, musí všude z území italského u» 
stoupiti. Pak-li by však Hindenburg Rakušanům pomoc za* 
slal, německá ofensiva ve Francii a Belgii dosáhne mrtvého 
bodu. Dosavadní rakouské ztráty a Piavy obnášejí 120,000 
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