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FOCHOVA VOJSKA POSTOUPILA 
•J SEVERNĚ OD MARNÝ, KDE 265 
- NĚMCŮ UPADLO V ZAJETÍ. 
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PRITQVÉ ZARAZILI MOCNÝ NEPŘÁTELSKÝ 
-*-;T V1 <CTOK VE FLANDRECH ' .0 " ř 
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Itálie překvapila Rakousko neočekávaným úderem na 
llůfské pláni Asiago, kde až posud vlašská a jim pomáhající 
spojenecká vojska udržovaJa jakousi defensivu. Udeřila na 

• dvou místech, od úpatí hory Di Valbella a dále východně na 
£Xiij lfcvém břehu řeky Brenty a za obou výpadů dosáhla pozoru-
| ̂ hodného vítězství. Silně opevněná Di Valbella vzata Italy ú-

; }• tokem, za něhož 899 Rakušanů bylo pozajímáno a značné 
^' množství pobito, kdežto na Brentě nárazové italské pluky 

pA | zmocnily se hřebenů Sasso Basso severně od vsi Valstaipna. 
|s | t » Včerejší dvojnásobný úder na Asiago vysvětluje plány 
|generála Diaze. Chce patrně vytlačit nepřítele z hor, aby 

mohl pokračovat ve své ofensivě na Piave. Postavení Rakuša-
?í | nft na Asiago ohrožovala od severu italská vojska podél Piavy 
4"l operující a minulý týden tamnější rakouská armáda posílena 
ií§j|f byla též Četnými pluky německými. Generál Diaz tušil ra-

kousko-německý výboj od Asiago do italských ni£izi, čímž po
stavení jeho vojsk u Piave bylo by ohroženo a proto nepřítele 

'Jgjjbi předešel a sám se na něhci v horách obořil, čímž Tjptonům ye-
, příprav wé xritetaávtŘ -

v musí své plány pozměniti. * ' 
Horá Di Valbella na pláni Asiago byla jakýmsi středem 

../V ofensivních příprav Rakušanů a Němců a podobně bylo u hře-
íf/|, benů Sasso Rosso na Brentě. Po včerejší ztrátě obou důleži-
*-fí'ř tých posic Teutoni opakovanými protiútoky chtěli svůj neú-

• spěch napraviti, nicméně Vlaši odrazili každý protiútok a v 
1)0* dobytých posicích přítomně se upevňují. Pak-li Vlaši v po-

'l"wi- stupu od Monte Di Valbella budou pokračovat, dalekonosná 
ř italská děla zasáhnou železniční trať za Brentou východně od 

jezera Caldonazzo se táhnoucí. Zničení důležitého onoho 
/ komunikačního prostředku mělo by za následek všeobecný 

ústup černožlutých vojsk od Asiago, čímž celá italská fronta 
značně by se narovnala a v.italském postupu od řeky Piave 

ř j, mohlo by být pokračovano J -
fiím včera odhadoval, &e Rakušané od ^ porá"^ky na 

Piave, tedy od 23. června, ztratili' celkem 270,000 mužů, pad
lých, raněných i zajatých. 

1 Rovněž Francouzi na západním bojišti pokračují úspěšně 
v "dráždění" Hunů. Jak již sděleno, v pátek Fochova vojska 

4/v severně od Marný vyrvala Bavorům zalesněné posice u Villers 
Cotterets, jihozápadně od Soissons, zajavši při tom 1,100 ne-

. přátel a v sobotu vrhla se na Němce znovu a to u říčky Clig-
' " nan, v sousedství americké fronty, kde Francouzi skvělým ú-

odňali Němcům pohoří, zvedající se mezi vesnicemi 
Mosloy a Passy-en-Valots. Za sobotního toho postttpu dalších 
265 Hunů bylo vítězi vrženo v zajetí. 

Britové v sobotu a včera rovněž nezaháleli, odrazivše ně
kolik silných Hindenburgových útoků zvlášť u lesa Nieppe ve 
Flandrech kdežto dnes odpavídají na těžkou německou dělo-

i'\. střelbu u. . 
Lense. *"1'" *,JÍ •> ' ^ 
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ve Flandrech. Nový druh britíckýc 
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AMERIČANE V ITÁLII. PROF MASARYK P 
FANTASTICKÝCH 

Z ŘU»LA. 
%řw Yorlí, 1. fěrvértce: — Prof. Ti 

adejšího interviewu, že zprávy o 
Kaledinesovi jaou Němci 

prohlásil sa 
Kornilovi a 

in es spá-
ilov byl 
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' PRAVÍ LANSING • ¥  

,0- TAJEMNÍK ZAHRANIČNÍHO ODBORU ODPOVÍDÁ 
> NĚMECKÉ A RAKOUSKÉ PROPAGANDĚ, 2E 

VŠECHNY VÉTVE SLOVAN0 MUSL BÝTI 
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"SPROSTENY JHA POD VLÁDAMI NĚ
MECKA A RAKOUSKA. 
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*"! - Washington, D. C., 29. června. ~ Německá a rakouská 
propaganda, líčící Spojené Státy jako sympatisujicí s Polském 
bez ohledu co se stane s Čechy, Slováky a Jihoslovany, přivo
dila, že tajemník Lansing vydal dnes prohlášení, určitě ozna
čující, že stanovisko americké vlády jes*, aby všechna odvět
ví slovanského plemene, byla úplně osvobozena od německé a 
rakouské vlády. # 

Prohlášení to zní: "Poněvadž od prohlášení tout# vlá
dou dne 29. května vydaného, výrok ohledně národních snah 
Čechů a Slováků a Jihoslovanů, němečtí a rakouští úředníci.a 
lidé s nimi sympatisující se pokouší chybně vykládati, prohla
šuje dnes tajemníjk státu opětně k zabránění dalšího neporoz
umění onoho projevu, že stanovisko vlády Spoj. Států jest, aby 
všechna odvětví slovanského plemen % byla úplně osvobozena 
od německé a rakoaské vlády." 
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chal sebevraždu, j^tě za 
žabit nejméně 
stíbo jest, že gene 
stí o spojenectví s rozhodně protinčmec 
li hodlají Němci způsobovati ve svůj vl 
Pravda jest; že se< v Rusku odehrávají tragédi 
se nikdy o tom nedovíme z německých pramenu 

1 genera-
ěch zmatky. 
i ale pravdy. 
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VELKOKNÍŽE MICHAEL VŮDCEM 
. RUSKÉ PROnREVOLUCE*. , 

Rím, 29. června. <*« |iliié od 
díly amerických zakopníků 
přistály včera v kteréms mě
stě v Itálii a americká řadová 
pěchota očekává se ve Vlaších 
v několika dnech. Italové při
pravili Američanům skvělé u-
vítání. 

Paříž Oznamuj* prudkou 
kanonádu * AmwM mm. západ 
ní frontě. 

Kterýs výzvědný oddO Ame 
ričanů v Pikardii podnikl ná
jezd na německý zákop a vrá
til se se 36 zajatci. 

ZyOJKNSKÝCH TÁBORŮ 

Velkokníze .kulosní 

• Ďr. Josef Placák, bývalý ře 
ditel městské kolonie pro tuber 

pacienty ve Warrens-Moskva, 26. června. (Opožděná zpráva?) 
Michael, bratr sesazeného cara Mikuláše, prohlašuje zvláštním jville a nedávno na Vojnu povo-
manifestem, že od rozpuštění konstitučního shromáždění sta- laný, nachází se přítomně na 
lo se Rusko neschopno znovuzříditi a udržetí veřejný pokoj a cestě do Francie kde bude slou 
pořádek. Manifestem se, vyzývá yeikeren rittký lid k svržení v americkém lazaretním od 
bolševické vlády a všem účastníkům revoluce se nabízí amne
stie. _ ' *r " 
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íá-*: ČESKÉMU LIDU V CLEVELANDĚ! 
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dílu v hodnosti majora. 
Dr. Placák odbyl svůj vojen 

eký výcvik v ležení Greene v 
Karolíně a poslední Čas sloužil 
íve Washnigtoně. Rodina jeho 

11 1 • * ' ) /bydlí zde v č. 1069 vých. 97 ul. 
Na Čtvrtek dne 4. Července určen byl první den pouti. —— j Dobrovolník F. Holub, býva 

Přípravné práce byly vykonány a slibovali jsme |i od tohoto jý ©známkový jednatel 'Světa* 
dne velký výtěžek pro naši osvobozovací akci, j s ^ nynf gjen Československé ar-

Avšak v posledních dnech rozhodl se místný americký |mády Vfi Francii, píše nám z 
výbor pro oslavu dne 4. července, že uapoř&dá dl#* jpokvnu na- c0p4ca) ge "jeho" pěší pluk 
šeho milovaného presidenta Wilaona velký manifesUční pni- ' komandován byl nm bitevní 

_ 1 r j» ?» 1 i_ » _r nJ ^.*.1 I / *T vod, v němž nvvjí bytí zastoupen v tak zvané cizí národnosti, 
aby jim bvla dána příležitost p*ojev»ti SVQU loyálnýst ke Spo
jeným Státům. — 1 | 

My — Čechové Američtí —- demonstrovali jsyie svou od
danost k nové vlasti nesčetněkráte fees vyzvání, protože nám 
tak velelo naše svodce. 

My — Čechové v Clevelandě súčastnúne se t tentokrá
te v plném počtu průvodu oofádbuiáho místním výborem ameri 
ckým, upustíme od své nár^dftf aUtvnosti v tento den, vzdáme 
se r.načn^ho užitku hmotného, abychom ukázali, že neienom 
voláme "America first," ale že dovedeme i obět přinésti, abv-
chom dokázali. »• opravdu nám bylo jest a bude vždy drahým 
"America first!" *" 

Odkládáme orvní den nOutjNjpn radnwtpšj^ že budeme mí 
OH příležitost: pro»eviti hluVokMt v^ě^oflftt 11 nedávné pro
jevy americké vlády. jSmiž se fteis^eně a enerrickr postavila 
na záštit svatých práv našel|9 HÉPOda ve staré vlasti. 
. í My jsme Americe vděčni za svobodu a blahobyt, po^lcyt-
mitý zde nám i našim dětem, my v Americe věříme, že vel 
simv#lv *vvcK ideálů osvobodí svět « tím i náš národ za mořem 
z otroctví Hohenzollernů a Hfjbsburků a nroto Amertkp milu
jeme nade všechno a jsme hotovi d^^eati to skutky, 

frontu. i 

TŘI ČEŠTÍ VOJÍNI MEZI * 
HANĚNÝMI. ^4 

Proto všichni Češi a Češk* 
ho DřOÍevii oddattorti ke S**0Í. 
sidentu W^onoví di»^ 4. 
.bude tak. Jako orůvod za 
v>Mo*n **ké odnadne. První 
dne 5. července. 
Fv , Bližší w^kvrtv oi7,n4m^> 

Za slavnostní ; ^ ̂  

ro*dil« ú&astnět* se velké-
Ic je»w»H vládě a k «re-

C Na** áíwjp- usoořádána. 
nm neděl! který 

pouti We tudíl.ť pátek, 

% vdrv 

r''^J . r -S**. t •% 

* 1 

& tál 

wňovt v denn^h listech* ,i;r 
C,;i -4-

; hlavi^ maršál. * ' 
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V dnešním seznamu amer. 
ztrát ve Francii vyskytují se 
mezi těžce raněnými tři jména 
českých vojínů —Frant. Mora 
vec z New Yorku, F. Francek 
z Chicopee, Mass. a EfcL Rend
lík z Chicaga. 

Mezi padlými je jméno slo*-
venského vojína Ed. Staňka z 
Bridgeport, Conn. > 

.. O »*Hi ••' * 
ZEMftEL VE FRANCII. 

Dr. -H. Herrick, 10208 Eti-
clid Ave., náčelník jednoho a-
mer. lazaretního oddílu ve 
Francii, podlehl vleklé chorobě 
v Paříži. Oznamuje tak gen. 
Pershing ve svém včerejším se 
známu ztrát. Dr. Herrick naro 
dil se v našem městě před 52 
lety, vystudoval na Western Re 
ferve universitě, načež věnoval 
$e praksi lékařské. V amer. ar 
^nádě wo Francii sloužil rok. 
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VÁLKA sovřrO PROU ČESKOSLO-
' v; VENSKÉMU VOJSKU. 
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MOSKEVSKÁ VLÁDA VYSÍLÁ PROTI 
i i ČECHOSLOVÁKŮM VOJSKO  ̂ j 

ČIČERIN PROTI UZNÁNI NAŠI ARMAPY JAK.0 IJÍJ 
T SPOJENECKÉ. 
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7  Moskva, 12.-června. (Zpráva došlá teprve SO. června db 
Londýna.) — Sibiřská revoluce, vyvolaná Čechy a Síovákyf 
byla prý vyvolána jen proto, aby vyvrácena byla vláda sovětů 
v západní Sibiři jinými protibolševickými stranami. Nová, sa^" 
mozvaná sibiřská vláda se pokouší zakoupiti sobě veškerou o-* 
posici slibováním potravinových zásob. Jest to politické hnu* 
tí, jehož ftčelem jest oslabiti vládu sovětů v evropském Rusku 
M ohroziti lid všeobecným hladem. <* 

Ze stanoviska sovětů bylo by prý neradno uzavírat! kot# 
promis se západní Sibiři, jež jest střediskem i semeništěm 
všech protirevoluěních agitací. Zprávy vládní tvrdí, že proti 
české armádě vysláno bylo obzvláště otužilé vojsko, aby po
třelo československou armádu a utužilo panství bolševické* 
Opuštění Penzy i jiných míst Čechy, bylo prý bezprostředními 
výsledkem převahy moci sovětů. 

Vzdor všemu ale jest zdě prohlašováno, že nemůže býtl 
^pochybnosti, že Čecho-Slováci nejsou vlastně proti sovětům* 
ale že se spíše stali nástrojem v protirevolučním hnutí. Stal, 
Leninova pravá ruka oznamuje, že jest v oblasti řeky Volhy 
dosti potravin a věří* že by nemusil na Sibiři panovati ned®* 
statek potravin, ale pravidelná doprava zásob ohrožována 
jest hlavně donskými kozáky, kteří jsou Němci podporováni. 

Pátý vtieruský sjezd sovětů hlášen byl na den 28. čerfna; 
první podobný sjezd konaný před rokem, byl vlastně konvencí 
menševiků a rozhodně stranil spojencům. Konference stok* 
holmská a nezdar koalice utvořené, aby docíleno bylo mim, 
připravily vlastně cesl|i k sjezdu druhému, na kterém se bol
ševici zmocnili vlády celé Rusi pomocí sovětů. Třetí sjezd b$f 
jakousi odpovědí konstitučnímu shromáždění, schválil mír<$* 
vou politiku sovětních vlád, spoléhajíc se na propuknutí gene
rálních stávek v Německu a Rakousku. Čtvrtá konvence 
Moskvě, brzy po obnoveném polním tažení Německa do vnitfs. 
ního Ruska, potvrdila mírové úmluvy uzavřené v pově?tnéai 
Brest Litevsku a ponechala průběh událostí nejbližší budou» 
cnosti. i 

Pátý sjezd svolaný jest nyní. když vláda sovětů ohrožena 
jest na západě Němci, na jihu Ukrajinci, na jihovýchodu ko* 
záky podporované německými oddíly a na východě Čechy • ' 
Slováky, kteří vydatně podporují protirevoluční hnutí nl| 
Sibiři. 

Moskva, 13. června. (Opožděná zpráva.) •'«— M. Čičeriift 
bolševický zahraniční minitr, zasílá úřední noto, kterou odk 
povídá na žádost anglické misie v Rusku a francouzskému^ 
italskému i americkému místokonsulovi v Moskvě, kteří poža
dovali, aby československé armádě nebylo kladeno v cestu při 
kážek při jejím postupu do Vladivostoku. Čičerin ve své zpri, 
vě se snaží objasniti, že žádost vlády sovětů, aby Čecho-Siová* 
ci složili zbraně, nemůže být považována jako akt nepřátel* ' 
ství k spojeneckým vládám a současně vyslovuje naději, žé-
dohoda nebude považovati Čecho Slováky, za Bvé spojencé. 
Vyjadřuje své smýšlení slovy: . 

"Čecho-Slovaci připojovali se všude, kamkoli se dostali* 
vždy k protirevolučním hnutím, jejichž snahou bylo svrh*-
nouti nynější vládu sovětů." 

Z Paříže se oznamuje, £é bývalý nt#ký premier Keren*\ 
ský přijel včera a konal ihned poradu s M. Rubanovičem, dÁ*/ 
legátem ruské sociální revolucionářské strany, jenž jest čle? 
nem mezinárodní socialistické kanceláře. Kerenský dle 
vlastních slov se zdrží v Paříži jen krátkoua co p^jdřír, • y 
ve prý odpluje d? Spojených Států. V i " J * l ^ \ J *' 

NĚMECKÉ VOJSKO PROTI ČESKO* 
aí 'i i SLOVENSKÉ ARMÁDĚ. 

* ť 

r 

^r jštokhojn^-l. července. — Vláda sovětů bude považovat!' 
každé spojenecké zakročení na Rusi za nepřátelské zasahovC 
ní v ruskou neodvislost a svobodu. Rusko ale neuzavírá žádné 
spojenectví s Německem. Tak prohlašuje minitr válk?/ Troo 
ky. Němečtí diplomaté v Petrohradě ale tvrdí, že sověty neod, 
mítnou německou pomoc protí vnikání spojeneckých vojsk do. 
země. •— 

Bolševický ministerpresident Lenine ve vydaném prohlásv v 
šenf slibuje, že československé vojsko co nevidět bude rozpráw 
Seno. Německé oddíly neustávají na pochodu a jsou již za hr# 
nicemi UJcrajiny i v krajině na černomořského pobkeží. Vylo*» \ 
dili vojsko v Kinkalu, které určeno jest pro Vologdu odkudr . 
postupovati bude proti Čechoslovákům, vzdor slibům Trocké» % 
ho, že k tomuto účelu nebude s Němci uzavřeno spojenectví,' 

j Poetup Němc^ váak jeot stěžován velkým odpofea^ lidu 

^; ysC r..v. -, ¥ .A. 
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