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POVĚSTI O POPRAVĚ CARA 

MIKULÁtt. LLOYD GEORGE PROH 
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210,000 PADLÍCH A RANÍ 
45,000 ZAJATCO 
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ITALSKÉ VÍTĚZSTVÍ U PIA VY £Ů-
^TÁVÁ OeRATEM VE SVĚTOV& 

VÁLCE. 
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DO RQKA MOŽE BÝT ZÁPAS VE PROSPĚCH, 
> ' SPOJENCŮ ROZHODNUT, v 

ČERNOŽLUTÉ ARMÁDY DOSUD USTUPUJI. — CÍSAŘ 
^ KAREL NA BITEVNÍ FRONTĚ A NĚMECKÁ PQ^Y, , 

FRANCIE NA CESTÉ DO ITÁLIE. ^ í 
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:. • *'<• •( Polední bulletin.) . 
Londýn, 25. června. - Zpravodaj rfmsKe-

ho časopisu 'Gíornale ďltalia' oznamuje, že 
armáda rakouského arciknížete Josefa byla 
dnes Vlachy blíže ústí Pia vy a jaderského 
pobřeží obklíčena a musi se vzdáti, nemá-li 
být úplně potřena. Podobný osud očekává 
sbor rak. generála Wurma od San Dona u-
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ít&tkf: MŇULSUÍ^, Jéft. íave zástava notovým triumiem í-triumfem 

fe' 

podél 

4e*; 

/ 

s tupující. V r 

. , -i *41 Porážka Rakušanu u Piave zůsta 
^Dslcých zbraní, kterýžto triumf přeměnil rázem celou váleč-

''9IM|Mjaituaci'Vu proiípusCii sj*wjtniců. ~ •* •u - ̂  
Untis někteří kritikové očekávají brzké a úplné zdoláni 

v' 

fX**. černožlutých vojsk, čímž Německo bude oslabeno, takže svěs. 
^yý zápas již v roce může být spojenci šťastně dobojován. 

, Potvrzuje se včerejší polední bulletin, že Rakušané ustu-
IHtjí od Pia vy na celé čáře a že ztráty černožlutých armád 
jsou přímo úžasné. Asi 210,000 Rakušanů buď padlo neb by-

- ]o, poraněno, asi 45,000 upadlo, jích v za^etí a rovněž^ italaká 
kořisť je ohromná. * * 

• i  Rakušané zahnán! byli od MontelJo hřebenÉf 
C®lé Piavy na frontě 4ř> mil dlouhé. « 

Vídeň ústup nezapírá, při tom však "svým náfbďům chce 
i Ha^nluviti, že šlo o ústup dobrovolný. Generál Borosič stáhl 

svá vojska od zaplavených poříčních krajů do druhé, ;8iicfcé 
obranné linie, kde prý svede s nepřítelem další bitvy. 

' • Rakušané mají sic dvacet reservních divisí dosud nedot
čených, pochybuje se však, že podobná záloha může rakou-

^ .ftkou situaci napraviti. ' • 
Faktem zůstává, že hlavní rakouská vojska jsoii disorga-

nisovaná, téměř v úplném rozkladu a pak-li Němci nepoifio-
hou v čas, že Rakušany očekávají další katastrofy. 

* Císař Karel spěje prý již na bojiště, aby svým "vlivem" 
(který nemá?) roznítil ducha své armády. Proslýchá se též, 
že četné německé divise od západní fronty spějí Rakušanům 
do Itálie na pomoc. Včera se pravilo, že je těch německých 
divisí 30, dnešní bulletifny se o počtu pomocných německých 
vojsk nezmiňují. Generál Ladendorfó vede dotčené pomocné 
sbory z Francie do Itálie. ř ^ 

Rakušané u dolenního toku ustoupili až na pět mil ó'& 
Piavy a ustupují dosud a následovně Ludendorff se svými po
mocníky musí přijít v čas, nemá-li být rakouská, armáda až &a 
Soč u zahnána. x . ( ./ 

Rakušané donuceni byli ku ústupu v sobotu pozdě v noci. 
ftovětrnost byla bouřlivá, pršelo a rozvodněná řeka hučela. 
Nejobtížnější rakouský ústup byl od Montello, kde 45,000 .ra
kouský sbor byl isolován na záp. břehu Piavy. Z nejasných 
dnešních zpráv dalo by se soudit, že dotčený sevřený rakou
ský voj dostal se za řeku pomocí pramic a člunů, že tedy v za
jetí neupadl; . 

Ústup rakouských vo jsky byl z počátku ve vzorném ucpo* 
řádání. Jakmile však Italové všeobecný nápor na ustupující 
zahájili, rakouská vojska začala kolísati a v četných místech 
ku zmatenému útěku došlo. Sotva Rakušané zahnáni byli za 
Piavu, vlašští inženýři přepnuli proud pontonovými mosty a 
hrozné pronásledování ustupujícího nepřítele následovalo. 
Tisíce Rakušanů zahynulo v divokém proudu Piavy, tisíce ra
kouských utopenců vyvrženo na břeh říčních zátočin. Zma
tek v jadách ustupujících byl tak úžasný, že nikdo nedbal o 
válečný materiál. Sta těžkých rakouských děl, tisíce kulometů 
zůstalo Italům na pospas. Vlaši ukořistili téměř všecka těž
ká děla svého Času na Soči jim odňatá a namířili je v zápětí 
na ustupující — utíkající armádu duální monarchie. Raku
šané ve svém chvatu opustili též značné zásoby potravin, kdež 
to u Montello svého času sevřený rakouský armádní sbor ty-
tekl z bojiště vyhladovělý a bez všech nejnutnějších potřeb. 

k - (Pokračování na straně S.f " 
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PORÁŽKA RAKUŠANU 
DEHROU ZKRUŠENÍ 

ANGLICKÝ PREMIER PŘIPISUJE O 
SKÉ ARMÁDĚ VELKOU DOLE 

PŘE
ČKÁ. 

OSLOVEN-
ST. 

(Bulletin.) 
tiftndýn, 25. června. 

ručená zpráva z Petrohradu 
zde dnes kolovala, že bývalý 
ruský car Mikuláš byl bolševi
ky v Jekaterinoburku zabit. 

Jiná depeše z Petrohradu o-
znamuji, že minimalisté (me-
ševici) a sociální revolucionáři 
pravice kontrolovati budou pří 
ští volby do sovětů vzdor tomu 
že řemeslní politikáři straní 
bolševikům. 

Moskevská zpráva hlásí, že 
byl bolševický ministr tisku M. 
Volodarski v pátek na ulicích 
petrohradských zastřelou, r . 
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CECH TE2CE ZRANĚN VE 
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FRANCII. 
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Gen. Pershing zasílá Wash 
ingtonu další seznam ameri 
ckých ztrát ve Francii. Dle to-

tíendýn, 24. června. — V domě zástupců %£rohlásil dnes 
britský předseda ministerstva svoji pevnou důvěru, že roze
hnání-rakouského vojska na řece Piavě jest předehrou zkru
šení celého Německa. Pravil, že misky na vážkách válečné
ho štěstí padají na stranu spojenců od doby, k<fy zasáhla Čin
ně ve válečné operace rychle na bojiště vyslaná americká ar
máda. Anglický státník pravil, xa d«»ionstrat^j|ího potlesku 
celé sněmovny: «: 

"Jsme v předvečeru velkolepých událostí, ^Jístě se dosta
ví snad v několika hodinách otřes, když ne v Jiěkolika hodi
nách, tak v několika dnech jistě. Nikdy neby^É spojenci lépe 
připraveni. Počet denně přibývajících AnMpčanů denně 
vzrůstá již od měsíce března k úplné spokojei^fcti spojenců a 
konečné porážce Německa. Nejbližší dva mAfce očekávány 
budou s dychtivostí, ale spojenecké řady jsou aÉuženy a plny 7"' 0 x. , „ .. v * • v i * V,I , i ho seznamu 8 našich vojínu pa důvěry v poměrnou silu, jez se skorém vyrovná sileaiepntele. i " 
T  ,  v  *  t i  - i  —  x t x — j é S I .  - m i* • dlo v boji a 40 bylo těžce pora Jest možno, že spojenci budou sunejsi Něi|M®vv;»pbe nej- . , is., v . 
kratší. Nepřítel nem4 sáloh a již nyní zraněnými 
mužstvo z důležitých průmyslů." * ' ^&chá^ tez éwký péSÁk P 

Při zprávě o vítězství Italů nad Rakušan lavznél sálem. oma® z Chester, Pa. 
bouřlivý aplaus. V dalších vývodech zmiňoviulse o ohrom-1 včerejšího se-
ných ztrátách Německa za posledního náporu^jia francouz- zr)f|nu následující ztráty: 
ských frontách a prohlásil, že německý útok byl celkem bez- P^áák E. Hoerr z Portsmouth, 
Výsledným. O otázce ruské pravil, že země jest dosud v chao- Paí*l a těžce poraněni M. Cun-
típkém stavu. Sotva lze najiti dvě*vesnice/aby měly stejnou ingham z Cincinnati, J. Green, 
vládu a těžko jest pověděti, kdo vlastně celou Rus ovládá. 4710 Mapledale ave., Cleve-
V Moskvě sídlí vláda uznaná některými mocemi, ale vládu land; J. Mullen a St. Wienocki 
vlastní má dnes každé větší město a tc tomu ješfcě se stávají z Flushing, O. 
denně změny. t 

1 

"Doznávám, žé jest v našem vlastním zájmu státi při Ru
sku, když si Rusko tak bude přáti. Ruskem bylo německou 
vládou zle nakládáno a mírové ujednání nebylo Německem 
dodrženo ani 24 hodin. Rusko samo nyní poznává, co zname
ná německý militarism i ukrajinští sedláci se brání proti 
německému zakročovánL Z naprosto spolehlivého pramene 

JRRVNÍ VETERÁN MĚST
SKÝM ÚftADNíKEM. 

William Jordan, 1324 Haniil 
ton ave., začal dnes pracovat 
co asistent formana na čistění 

mně byl osděleno, že se nenávist' oproti Němcům denně pro- ujíc# Jordan jest Clevelanďan 
hlubuje a zejména v územní obsazeném německým vojskem. 
Ruský lid jest líotov každým okamžikem vyhnali Němce s 
ruské pí|4y." I 

V další své řeči vrátil se k italskému vítc^tví poznovu 
a zakončil velice lichotivou poznámkou o československé., ar
mádě": .• ' , 1 • 

"Nastala doba, kdy se rakouského lidu-vzmáhá velká ne
spokojenost Nejsem daleko pravdy, když pravímr že dobře 
tři pětiny obyvatelstva nesouhlasí s vájkou, ano, že ^píie, a to 
dosti zřejmé sympatisují s cílem spojenců a když tři pětiny o-

který v 17 letech v roku 1914 
vstoupil do kanadské armády 
co dobrovolník s devíti jeho 
přáteli. Jeho návrat do civilní
ho života jest následek nescho 
pnosti k boji. 

V roku 1915 byl těžce raněn 
v. boji v lese ve Flandrech. Po 
vyhojení byl z vojenské služby 

byvatelstva touží pp úspěchu spojeneckých zbraní, aby do- ProPu^®n. Po dvakráte se po 
sáhly svobody a když současné většina rakouských zajatců 
patřící velké a mocné rase v černožluté říši touží, aby se mo
hla posta viti po bok spojencům ano i dnes dokonce již po na
šem boku na Sibiři bojuje; mluvím zde o armádě českosloven
ské, pak jest to nový důkaz velké důležitosti a velkých na
dějí" ,; - 3, „ '.r: > , v ^ tX 

,k ,'4 . 
T. 

1 

ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA BUDE 
OPLÁCETI NĚMCŮM STEJNOU 

"; c^ MĚROU, * 't * 

kusil aby byl do armády k boji 
připuštěn, však jeho přání ne
bylo vyhověno. V roku 1917 se 
dostal v Anglii k mariňákům jl 

byl přidělen na loď k lovení 
|min. Loď narazila na minu a 
při výbuchu se loď ztroskota
la Ze 16 plavců 12 ;ji£h utonu 
lo. Následkem otřesu při výbu
chu, byl k další vojenské služ
bě neschopen. 

! ——o 
NAŘIZUJÍ SETŘENÍ VODOU. 

KAŽDOU NEPRÁVEM PROVEDENOU POPRAVU 
ÍCESKÉHO ZAJATCE BUDOU MSTlTI NA 
» ZAJATÝCH MAĎARECH A NĚMClOHU I 
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Washington, íi. června. •— Přijetím čeekoslot^nsk^htí 
vojska do bojujících spojeneckých armád na frontách v se
verní Francii i na bojištích italských, jest československá ar
máda podl ochranou mezinárodního válečného práva a se za
jatci musí býti zacházeno dle vojenských pravidel jako se za
jatci národů jiných. Každá nelearální poprava českého vojína Vftdla. Máme si každý připama 
bude míti v zápětí stejné nakládání s německými a maďarský tovat, že pumpování vody zná
mi zaiatci. Ohlašuje zde dnes tak prof. T. G. Masaryk, před- niená spotřebu uhlí, kterého je 
seda Československé Národní Radu*.? Ji* 

Komisař vodárny J. T. Mar
tin vyzývá všechny občany aby 
šetřili vodou. Kteří používají 
vodu na zalévání zahrádek, 
mají stříkat až po západu slun 
ce. Mnoho jest tak nerozum
ných, že pustí na trávník vodu 
a odejdou do obrázkového di-

a bude velký nedostatek. 

BAKERUV GRATULAČNÍ TELE. 
GRAM VÍTĚZNÉ ITÁLII. 

Washington, 24. června. — Sekretář války Bálrér dffá 
telegrafoval americkému vyslanci v Římě blahopřejnou de
peši, kterou tento přednésti měl italské vládě za příčinou 
vítězného zkrušení Rakouska na řece Piavě. Baker praví: 

"Lid Spojených S'tátů sleduje s nadšením a obdivem 
krásné výkony mohutné armády italské při odporu a za
hnání nepřítele, jen posíedni dobou podnikl všeobecný ú-
tok na italskou frontu." ? 

"Velice mne těší, že mohu pronésti své vlastní srdečné 
blahopřání a byl bych ještě šťastnější, kdyby poselství bla
hopřejné bylo tlumočeno generálu Diazovi a jeho stateč
ným vojínům." 

O výkonech vlašské armády praví Baker, že mezi tím 
co rozvodněná řeka Piava pomohla k rozehnání nepřítele, 
italské voje dříve ještě zadržely usilovný nápor Rakušanů, 
než-li vody řeky Piavy zakročily samy a přesně provedený 
protiútok zřejmě nasvědčuje o dobrém řízení a výtečné mo
rálce nově organisované armády italské. 

Pohroma Rakouska zcela jistě bude míti vlivu nejen 
na smýšlení lidu v Rakousku a Německu, ale i na prováděné 
vojenské operace Němců v severní Francii. Směr cesty, 
kterým by mohly býti vyslány německé zálohy od francouz 
ské fronty, aby posílily otřásající se rakouskou frontu v 
Itálii ,staví Němcům v cestu velké přírodní překážky a náš 
sekretář války podotýká, že trvalo celý týden, než-li do 
Itálie dorazilo pomocné anglické a francouzské vojsko, 
když armáda italská roivtuléhrt podzimku byla donucena k 
ústupu, ačkoli železniční dopravní podmínky spojenců jsou 
přímější než-li jsou podmínky Němců. 
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ZÁSTUPCE ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁ
DY VYJEDNÁVÁ 0 PŘEPLAVRĚ % 

VOJSKA D0 FRANCIE. 
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ČÁST NAŠEHO VOJSKA POJEDE 
PŘES SPOJENÉ STÁTY. 

Londýn, 24. června. — Clen Československé Národní Ra
dy niešká nyní v Tokiu, hlavním městě Japanska, kde vyjed
nává s vládou o dopravě československé armády na Rusi se 
nacházející, jejíž část již čeká ve Vladivostoku i na jiných 
místech Sibiře, aby odbočka na frontu do Francie, kterou si če 
skoslovenské vojsko přeje dostihnouti co nejdříve. Důležitou 
tuto zprávu přináší telegram z Tokia zaslaný zdejšímu listu 1 

Times. Zmíněný český předák, jenž býval dříve kapitánem 
. v ruské armádě, hodlá z Tokia cestovati do Spojených Státům 

aby se poradil s prof. T. G. Masarykem* jenž iiyaí pvávé a** 
šká ve Washingtonu. ^ v 1 . ^ 

V Tokiu konferoval s francouzským vyslancem, jenž mu 
sprostředkoval rozmluvu s japanským ministrem vnějších zá
ležitostí i s náčelníkem japanského generálního štábu. Český 
vyslanec jest pln naděje, že transport československé armády 
bude zajištěn a válečný korespondent dodává, že dopravě ne£ 

, j?Ude činěno překážek. *• '.Vi 
j i Jistý pacifický přístav, 2.4.1 června. —- Podplukovník Ragfe 

*tříónd Robins z Chicaga, hlava missie Amerického Červeného 
Kříže z Ruska,-v průvodu kapitána Heywood Hardyho a Ale
xandra Grunberga, členů missie, přijeli sem na své cestě k 
domovu. Společnost vyjela z Moskvy 14. května. S missií by 
li pí. Robinsonová, velící poručík G. S. Bryan a Louis Edgar 
Browne, jenž byl korespondentem časopisu Daily News v Ru
sku po mnoho měsíců. j ^ 

Ač podplukovník Robins řekl, že neučiní žádného pNte 
hlášení dříve, dokud nebude konferovati se zahraničním odbo
rem, neúřední členové společnosti prohlásili, že několik tisíc 
Čecho-Slováků je na cestě do Spojených Států, aby nabídli 
svých služeb proti Rakousku. Tito muži byli, jak se praví, 
odvedeni v Rakousku při prohlášení války, však při první pří
ležitosti přeběhli na stranu Rusů, kde zůstali až do podepsání 
mírové smlouvy v Brest-Litevsku. Ježto smlouva byla pro ně 
neuspokojivou, rozhodli se přijeti .do £oustá$í a nabádnouti 
zde svých služeb. 

Společnost ku konci praví, že vláda bolševiků ukázala se 
•elice zdvořilou a přes veliký nedostatek Voziva na dráze sibiř 

* ské, cesta do Vladivostoku vykonánaf v rekordní době. 
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