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* *:Wastífegtofi, 2. července. — Úhrnný početveškei^io a-
ví^inerického vojska, stojícího proti nepříteli ve Francii vykazuje 

fl,019,115 mužů. Oznamuje tak sám president Wilson uveřej
ni ^lěním dopisu sekretáře války Bakera. Velkolepá příčina vše

obecné spokojeností, jež dodá našim oslavám 4. července vět
n í h o  n a d š e n í .  • .  * '  *  

První oddíl naší armády odplul dne 8. května 1917, pozů
stával vlastně z nebojovníků; 12 dní na to připlul generál 

c jPershing a ke konci, téhož měsíce stálo na půdě Francie již 
ÍL. rjl718 vojínů. V červnu vysláno již 12,261 mužů a pak násle-

ovaly stále větší transporty. V květnu letošního roku opu-
ilo břehy Ameriky 244*845 a v měsíci právě uplynulém 
76,373 mužů. Během posledních tří měsíců dosaženo rekor-
u počtem 637,929. 

Dle z počátku nahromaděných obtíží, jest výsledek pře-
lavní nad vše očekáváni a |5aker sám doznává, že jsme o 6 
ěsíců napřed, než-li bylo v původních plánech. Milion Ame

ričanů n$ frontách jest nejen dobře vyzbrojen, ale i opatřen 
Výšemi válečnými potřebami, což Činí skutečně i americkému 

průmyslu všechnu čest. 
^ Ve Francii má dnea strýs Sam třicet divisí, z-niehž něktu^ 
v'řé ihned dvořily bitevní formace pod generálem Liggettem a 
Jiné obsadjjggikopy y jednotlivých výsecích na důMžitjJph bo-

útočící brigády. 
' Posměch Němců, kteří si tropili z americké mobilisace ú-

.^těpky, zvolna se mění v úžas, který později jistě ustoupí re-
r .-^pektu, který si americké plukyr na Hunech jistě vydobudou. 

Za prvním millionem Američanů stojí záloha druhého 
;1« ínillionu, který ve vojenských leženích pilně cvičí, aby podal 

pádné důkazy o své zdatnosti nadutému nepříteli a koncem 
- í tohoto měsíce státi bude pod hvězdnatou vlajkou 3 milliony 
\ informace došlé kongresu od brigádního generála Wooda, 
"\.ýyzbrojí ubytovatelský department k 1. lednu celkem 4,000,00 

* v*' Nejvyšší profós, generál Crowder oznámil senátnímu vo-
v, jenskému výboru, že I. třída branců bude vyčerpána koncem 

foku a že již v prvních měsících roku příštího povolávány bu* 
.jillou i třídy ostatní. Při výkladu o pohybu amerického vojsk* 

' jímínil se sekretář války, že právě v době, kdy se objevily ně*, 
, tfnecké ponorky u břehů Spojených Států, dosaženo bylo ve 

Vojenské dopravě rekordu. Ani jediné americká transportní 
vojenská loď plující do Evropy nebyla hunskými piráty po^ 

^fopena. Vlkům *moře podařilo se zničiti jen dvě prázdné, do». 
inu se navracející a nestřežené lodi. 

gait HP-awa" MÍL 

AMERIČANÉ U VAUX VYHUBIU NE-
. "< 
¥ 

NÁSLEDUJÍCÍ PŘOTÍÚTÓK NĚKlČÚ 
BYL PERSHINGOVÝMI BRANCI 
ROZTŘÍŠTĚN A CELKEM 500 

PRUSŮ POZAJÍMÁN0. 
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PRESIDENT POINCARÉ DAROVAL 
í ČESKOSLOVENSKÝM PLUKŮM NA 

•"'K' * FRANCOUZSKÉ FRONTĚ, 
BITEVNÍ PRAPOR. \ 

"Mv" 
-ri\ >• 

• 

Paříž, Ůí července. — President francouzské republiky, 
rPoincaré, daroval včera československým plukům na frontu se 
Íibírajícím, krásný bitevní prapor. Za následující řeči Poin-

;ítaré pravil, že Francie ustavila československou armádu "co 
liznání své vděčností chrabrým vojínům toho národa, který 
jiobrovolně slouží na poctivé straně spojenců od samého po* 
{átku války a jenž dobyl si ctí a umírá i pod francouzskou 
irikolorou." 
# Válečný korrespondent Chicago Daily News, Paul Scott 

owrer, kabeluje svému listu, Se odevzdání bitevní vlajky plu 
ům československým ve Francii, dálo se za nadšených ob» 

-řadů. Bitevní ona vlajka je'v barvách českých, tedy bílé a 
í Červené a znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska dekoro
vaná. Vyšší důstojníci československých pluků na frontě jsou 
Francouzi, ostatní hodnosti a šarže jsou veskrz českosloven
ské. Mužstvo pozůstává z dobrovolníků z Ruska. Ameriky a 
Jiných spojeneckých zemí. . , s.' *. !n Tr>s> 
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VZPOURA PRAŽSKÝCH A HRADEC 
VKÝCH PLUKOr 
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? Ženeva, 2. července. — Pražský Tageblatt píše, že něc ?. 
JcoTrk pluků z Prahy a Hradce fkterého?) se vzbouřilo nár 
sledkem nedostatku potravin. Vzbouřivší; se vojíni vyhrožoval 

>Ji postřílením svých důstojníků, pakli nedostanou chléb oka** 
jnžitě. Teprv když velitelství žádaný chléb opatřilo, vojenská . 
vzpoura »e utišila. ^ ̂  

Pondělní vítězství Američanů u vesnice Vaux blíž řeky 
Itsftie bylo dkleko větší než včerejším bulletiaem oznamová 
no. Dnešní Pershingův oficielní bulletin oznamuje, že za do
bývání Vaux vyhuben byl celý pluk pruské pěchoty a 500 

, Němců že upadlo v zajetí vítězů. Včera ráno o třetí hodině 
nepřítel chtěl se ?mocnit ztracených posic silným protiútokem, 
byl však odražen všude — Američané uhájili íaždou píď ú-
zemí pondělním výpadem získanou. Přítomně pokračováno 
je v boji u kopce č. 204, západně od Vaux ve výseku Chateau 
Thierry. 4 ' 

Za pondělního n&poru Američané mimo veá V aux vzali ú-
tokem i\ávrší po obou stranách vesnice se zvedající, postou
pivše tak o jednu míli na frontě dvě a půl míle dlouhé. Za 
bojů západně od Vaux Pershmgova pěchota, "vybrala" něko
lik hnízd německých .strojových kulometů, použivši dotčené 
kořisti k palbě na nepřítele od Vaux ustupujícího; němečtí 
obhájci "dotčených hnízd byli vybiti téměř do jednoho. 

Američané za útoku na Vaux a okolní posice zmocnili se 
všech cílů před tím určených a některé oddíly chtěly pokra
čovat i za původní svou metu, kterážto horlivost a bojechti-
vost velitelstvím byla jim však zapovězena. Ulllpující nepří
tel v kritické své chvíli posílen byl několika bdjkllonv pěcho
ty, výpowřocné ty prapory porážku HunO^fc v! 
pemohly. Nynější americké posice za osadou Vaux nacházejí 
se v krajině holé,»dělostřelbou rozorané. Pouze jedna nová 
americká posice je zalesněná, vípe ochrany skytající. Nepří-

.tel udrtžei se západně od ,Y$ux v jiné houštině, poněvadž ale 
Perahingovi dělostřelci háj ten prudcer nyiúf bíwmba|:dujý Něm 
ci musí zmíněnou posici vyklidit > r' > jí 

Pondělní výpad Američanů u ©Ékttfeau 'rtiierftr měř hlav
ní účel narovnati tamnější franko-americkou linii, kteréžto 
narovnání úplqě ae zdařilo a německý /výsek u Wux víc ne
existuje. < ' .: 1 f í 

i Američané pondělním postupem probili se k silnici ku 
Paříží vedoucí, kterážto silnice u Vaux chráněna byla ná
vrším, Němci okupovaným. Diites podobné němelké okupa
ce^ Vaux víc neexistuje. ' - ' ? 

Jiný dnešní bulletin z Paříže sděluje, že Američané za 
pondělního výpadu v sektoru Chatjte&u Thiendy d^yli též vsi 
Bois-dela Roche. I. » 1 W •: »?'*• - í'Í ' tr-' i* * : * 

Pershingovi dělostřelci použili za dotčených bojů u 
Marný svých vlastních již děl, děl v Soustátí ulitých, tedy ni
koli Francouzi zapůjčených. Američtí letci rovněž se na pon
dělním zápasu u Vaux podíleli a sice tak, že jediný německý 
aviatik nad samé bojiště se neodvážil. Mezi Němci u Vaux 
zajatými nachází se četně mužů záslužnými kříži dekorova
ných. Jsou to gardisté a prvotřídní němečtí vojáci nazvíce; 
zajatí důstojníci ovládají téměř všichni angličinu. 

Francouzi dobyli včera vsi St. Pierre Aigle y témže vý-
• seku a odrazili nHjolik výzvědných nepřátelských útoků u Re
meše, Montdidier, Noyon, Belloy a v 'horním Elsaska; -i 

Za včerejších bojů mezi Vlachy, a Rakušany v horácTi u 
Grappa a na horské planině Asiago, Vlaši nepřítele svého o-
pět porazili, zajavše m^ 696 vojáků a me?i těmi 19 důstojníků 
kdežto jižně od Asiága udeřili na Rakušany pluky britické, 
rovněž dokonalý úspěch mající. * V 

Italové zabývali se včera též upevňováním získaných pow 
sic u Momte di Valbella, jakož i na pohoří Del Roso, kde za 
předcházejících bojů Vlachům pomáhaly též pluky česko
slovenské. Za včerejší revise zjištěno, že nepřítel za porážky 
u Valbella přišel též o 4 polní děla, 15 zákgpoyýrh Jfrp1 ifů, 
56 kulometů a obrovské množství munice.- W V4. 

ZÁHADNÉ ODKLADY NĚMECKÉHO 

NĚMECKO POŽADUJE, ABY MU VYDÁ 
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BOLŠEVICKÁ VLÁDA PRÝ NA TUTO 
PODMÍNKU PŘISTOUPILA , 

RUSKA. 
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PROTEST PROTI POPRAVfi ADMIRÁLA 
ŠŤASTNÉHO. 

V fitokholm, 1. července. (Opožděná zpráva.^—— Z ruských 
pramenů došla práv*,«že Německo nepožadovalo jen odzbroje 
ní československé armády, ale i její vydání německému voj
sku a že bolševická vláda přistoirpila na tento požadavek. 
WĚĚL 

V gubernii samařské byl bolševism svržen $ několik členů 
konstitučního shromáždění utvořilo vládu prozatímní. Ve 
zvláštní proklamaci oznamuje se lidu, že provisorní úředníci 
vykonávati budou právomoc až do doby, kdy se ústavní shro-
máidění sejde a nastolí vládu trvalou. 

Cestující došlí z Ruska vypravují, že ukrajinské hnutí 
jež jest hlavně namířeno proti Némcům I jejich pochopovi ge
nerálu Skoropadskému rychle vzrůstá a že jest vedeno tajným 
generálním štábem o pěti členech v čele s jistým ruským ge
nerálem. Novému hnutí se dostává vydatných podpoi* zejmé
na z mosilevských, pultavských a černikovských distrikttt; 

Potblíž K?Jeva vyvraždili sedláci všechny statkáře. Členo
vé staré rudé $ardy opustili neočekávané Kijev a nikdo nemú-

oJvráMT podali ^v&Vlitlení, kanr se poděli. Dnes jHt i ukrajinští ná-
cionalisté, kteří plnou silou pracovali k odtržení se Ukrajiny 
od Ruska, jsou proti násilnostem Germánů páchaných proti 
neodvislosti mladé republiky. 

Na žádost bývalé carské rodiny dopraven bude Mikuláš 
Jtmnanov, o němž několikráte bylo tvrzeno, že byl zabit do 
jistého města ve větské gubernii, na západ od Jekaterinburku. 

K rozsudku smrti vyiešeným nad admirálem Šťastným, 
posledním velitelem ruské baltické floty se dodatečně oznamu 
ie. že sám Trocký. nyněiší bolševický ministr války zastával' 
úřad veřejného žalobce. Hlavně mu bylo kladeno za vinu, že 
započal prováděti protirevoluční propagandu, rozšiřováním po 
věstí, jako by vláda sovětů zamýšlela vydati baltickou ruskou 
flotu Němcům a že Šťafctný bvl náčelníkem protirevolučního 
hnutí v Petrohradě a stále odklédal vykonání rozkazů údělová 
ných mu bolševickou vládou. Přátelé popraveného admirála 
podali proti jeho nespravedlivé exekuci důrazný protest a 
hez obalu prohlašují tento čin Tróckého za neslýchané dare
báctví.  * j  

Bolševický Ifst Politi ke« r Stokholmg ftfogragqje, Infer 
mován isa "z dobrých pramenů", že velitelství německé armá
dy ve Finsku, projevilo Svinsuvirdovi, ministerskému předse
dovi uspokoiení s odkladem zavedení monarchistické institu
ce i otevřením severních nezamrzávajícjch finských přístavů 
pro německý obchod. 

PORUŠENÍ KÁZNĚ V NĚMECKÉM 
J VOJSKU, j , 

~ /. •>":•••• i ' ir-. -r . 

SOCIALISTÉ A VOJÁCI Z VtCHODNl FRONTY 
UEJSOU POSLUŠNÍ. -
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' Bulhaři masakru ji Srbf* 

fiániýiv S.'žéívenc#i"«^á 
mecké finské tažení do mur-
maňské oblasti v severním Ru-
sku právě započalo. Značné 
množství vojska se soustředilo • 
na rusko finských hranicích a u * v| 
na několika místech překročí-
jlo již hranice a zahájilo na Ru 
sy palbtt* A,í 

Zpráva o nofé &- v' 
fensivě zaslána byla z Helsing| \ , 
forsu přes Stokhohn Exchange' r 

Telegraph Co. 
' •* Washington, 2. července. — 

Srbská tisková kancelář dosta */ 
la vládní zprávu, že bylo asr 'J'>\ 
300 srbských uprchlíků poblí- ' 
že Prizrenu povražděno. Zprá-'1".^ 
va zní: 

Po celé dva měsíce po obsa
zení Sandžaku v Novobazar-
sku a Prizrenu, Rakušané neu
stávali vybízeti turecké obyva 
telstvo aby pobíjelo Srby, ze
jména uprchlíky jež se snažili^ 
spasiti útěkem před rakou
ským vpádem. Udávaly se vr^ 
ždy ve velkém, hlavně v okolí-
Prizrenu. Signál k všeobecné 
řeži byl dán pobitím 300 srb* 
ských zraněných a onemocně 
rých utečenců, Bulhary, kteř 
ohavný ten Čin spáchali u klá* 
štera sv. Mikuláše poblíže Pri-i ^i 
zřenu. Pod ochranou rakoii-* \ 
ských a. bulharských úřadů;, 
pak nasUfo véeobecné* Tabo-^V? 
vání. ' % ; 

Poslednější zřídili zvláštnír. .v**" 
vojenský soud v Surdo ulicif ' « 
kde bvli odsouzeni a také po-
praveni učitel a kněz. Každý i 
bulharští voiáci rohií imenuií 
okolí Prizrenu 'velkojatkami'.. 

4. 

VYSTAVUJÍ AMFRICKÉ 7A-
JATCE VE SKLENĚNÉ KLECI 

i 

JÍT-i 

•í 

dti j- i 1 VÝBOJE; 
\«"5r 

'If-* Londýn, 2. Žervence. -- Němci podél cel# záhadní fron
ty podnikli včera jen jediný větší nápor a to u města Albert, 
severně od Sommv, kde chtěl! vyrvat Britům posice v neděli 
Němci ztracené. Nápor ten se nezdařil, kdežto na jiných bo
jištích ve Flandrech a Francii voiska Hindenb'Jrcrova pokra
čovala jeivv drobných výzvědných výpadech. Příznaky všeo
becné a dávno slibované německé ofensivy neobjevuií se tudíž 
piikde. Proslvchá se však. že N*mci odVládaií své ohlašované 
.taženi na Paříž ze zvláštních důvodů. Ku příští ofensivě chy
stají prý děla, jakých v poli za této války dosud nebylo. Bu
dou to prý děla metající těžké střely na vzdálenost až 45 mi^ 

• " I' tf 4 ^ v ^ t 
* ' t T  a m e r i c k é  d r m á d v  n a  M a r n ě ,  2 .  č e š r m í e e .  —  Z p r á v a  
korrespondenta E. J. Jame se. — Disciplina v německé armá
dě není dnés to. co flbvvala. To je dnes patrno císařským gene
rálům od zahálení války v širém poli. Hlavní příčinou toho 
jest. že němečtí voiáci jsou již unaveni válkou. Spojenci mají 
důka/v. že jistý německý generál vydal rozkaz armádě, jež 
je proti Američanům u Chateau Thierry, ve kterém si stěžuje 
na nedostatek discipliny. Generál přál si věděti. zda plukov-
ní důstojníci isou s to vnutiti svoji vůli podřízeným a udržeti 
Ve svých oddílech nejpřísněiší disciplinu. Poznamenal, že 
dnes zdá se, nerozumí se nikde zachovávání přísná železné 
discipliny v německé armádě. Víra v náš pověstný výcvik je 
dnes klamnou a nadbytečnou, pravil dnes jeden zajatý dů-
gtoí*»íV. Naš volák mu»í se ve výcviku naučiti, jak podřfditi svo 
ji.vUstwí viVí wfómu přestavenému. Musí se podotknouti. že 

<Ho/>inli*»v mezi Prušákv a nei!epš'mi cí-
pofsVyrmi voiskv. aV na nápadní frontě ie dnes více než tře
tina ni"kfl 7. východu. TMto voiáci "nemají touž morálku, iako 
neile^ší nřm^ká voi^ka a ieiich rlukv sestávají z Poláků. El 

* unýr*V nříliš nadšeni provázku všeněm-
fjft. Me-^i tv natři tak4 «o^i»l«Até a ti. kteří něco pochytili z pro 
pagandy bolševiků^, když byli na východní frontě. 

Haac% %. sčervencfl. ! Žntávy 
došlé dopisovatele listu Times-
přímo z Němerka vesměs nohn-
zují ideu. že Němci Provádějí 
systematickou kampaň, aby za^' ' 
bráni'j lidu Německa zdědění 
počtu "Arn^ričartfl v#» "SVancii ! 

a na boiišti. Američani jsou W-
smíváni a zlehčováni a lict, íje *» 
udržován v naorósté nevědoíno 
sti a vvnráví se mu. že ien Wst 
ka je jich na frontě a z těch\ť 

j^ou mnozí Indiáni kmene lgi- ̂  
ouxů. j ^ 

Obyvatelstvo tudíž fe • né* 
vědomosti a vojenské úřady 
sud mají lid pod kontrolou a 
hypnotisovaný. Jako část této 
kampaně američtí voÍácí-'n^di /í ;' ^ 
vno zatatí byli v Kolíně %kazo \t 

váni ve skleněné kleci jako-'.h^;^ 
zvláštnosti ve prospěch červe-* 
ného kříž# za vstupné desíti 
feniků. .. : " / v.-

Vyvěšeny by!y plakáty s ná-
pisem: "Toto jsou velmi vzác- ' 55 

né zjevy, které lze; najít v© ^ 
Francii.'^; 
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