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SPOJENO NÁ POMOC NASI ARMADE V SIBlRl 
VÝPRAVA NA DÁLNÍ VÝCHOD BUDE 

MEZINÁRODNÍHO RÁZU. 
NOVÉ VÁLEČNÉ ÚSPĚCHY ČECHO

SLOVÁKŮ. 
UKRAJTtfSK"ř DIKTÁTOR, NĚNÍECKÝ MARŠÁL 

EICHORN, OBETl VLASTNI BEZOHLEDNOSTI. 

Washington, JI. července. — Úmluvy flfezi spojenecký
mi mocnostmi, hlavně mezi Japonskem a Spojenými Státy 
pokud s*1 iedná a pomoc vítězně postupující československé ar 
mádě na Sibiři i v Rusku nabývají určitějších forem. Japonská 
informace vládní o amerických plánech nasvědčují, že cíl spo 
léčného zakročení jest v hlavních rysech stejný a dlouhé uva 
žování o intervenci ustoupí nyní skutečným čin.ům. 

Vzhledem k blízkosti Sibiře Cína i Japonsko se za spo-
lupracovn;ctví vojenských náčelníků připravovaly. Ze strate
gických ohledů však nebyly podrobnosti o úmyslech těchto u-
veřejňovány, ale jisto jest, že r>běma těmto zemím připadne 
na bedra zásobován' větší časti vojska, jež na zakročovacích 
akcích se bude podíleti. Aby zachován byl výpravě ráz mezi
národní vyšle vojenské oddíly Anglie i Francie; obe země pou 
žijí vojenských oddílů, ležících posádkami v blízkých osa
dách; tak Francie již vystola 5 setnin pravidelného vojska 
Anamců z Tonkina na sever, kdežto Anglie dle všeho vyšle asi 
stejný počet vojska z Indie a Hongkongu. 

Úplné odevzdání se bolševické vlády do vleku ctižádosti
vých a panovačných plánů Německa a dobrovolné svolení, aby 
si Němci přivlastnili velké ruské západní provincie v nové do
hodě dovršeno na poradě Ruska a Německa na níž obě moci se 
usnesly, aby pvěstný mír Brest Litevský se stal skutkem a 
jeho znění bylo provedeno do poslední věty. Spojenci koneč
ný nahlédli, že není možno ponechati vývinu události volnou 
cestu a že rozšiřování se němec^-'li o vlivu na východ musíbý-' 
ti zastaveno. -— v ./ . , . . ' 

Londýn,řervenc^. ~ Válečný dopisovatel tistú" Ceif 
trál News v Amsterodamě obdržel z Moskvy telegram o no
vém československém úspěchu. Čechoslováci zmocnili se přek 
vapujícím útokem velkého želazničn.ího mostu u Syzramu na 
řece Volze, poblíže Samary a Síavropole. Syzram, jak depeše 
dodává, zabezpečuje českému v( jsku v této oblasti spojení s 
Dálným Východem. Most jest důležitým komunikačním pro
středkem transsibiřské dráhy. Syzram leží asi 450 mil jiho
východně od Moskvy. Samara, Stavropol i Syzram tvoří troj
úhelník ovládající velký záhyb řeky Volhv, takž# jaou Češi 
vlastn.ě dnes i pány olavby na tomto veletoku. 

Amsterodam, 31. července. — Zabití polintho rriarSálka 
Eichorna budí samozřejmě v Německu velké rozhorčení, ale 
nepřekvapuje toho, kdo znal jak bezohledně si tento kaisrův 
žoldr.éř počínal v zemi svěřené "ieho ochraně." Pomocí suro
vých voiáků vvkrádal a vyhladověl Kiiev i celou Ukrajinu ve 
prospěch Berlína. Ukrajince považoval za otroky, kteří jsou 
na světě jen proto, aby naplňovali nenasytné žaludky hlado
vých Němců. 

První jeho snrthou bvlo násilím nutiti ukrajinské sedláky, 
aby v prospěch Germár„ů vzdělávali svá role a posledním je
ho "šlechetnvm činem" bylo, že stanovil sám cen.u, jakou za 
obilí chtěl platit, což sice znamenalo nro Němce chleba, ale 
hlad a bídu pro sedlákv i maiitelíi půdv. Bezpříkladná drzost 
jeho dosáhla vrchole, když kázal zatčení dvou populárních 
členů ukrajinské vlády a nařídil jejich potrestání žalářem za 
to, že prý se spikli proti Němcům. Rozsudek tento vzJMil <*-
fhromnou nevoli po cel<é zemi. , 

Německo zajisté bude žádat! potrestání útočníků, afe je 
všeobecně věřeno, že Němcům se v Ukrajině dobře nepovede. 
Němečtí žurnalisté, cestová vší Ukrajinou, varují Berlín s po
známkou, že nepoznali země, kde by byl Němec více nenávi
děn. Všp zdá se nasvědčovati, Je muž jenž zbavil zem hun-
ského diktatora neníí vlastně Ukrajincem, ale Rusem a proto 
neviní Berlín ani tak svoii stvůru Skoropadského, jenž jest 
řlr»o«5 n vlnd'vho vesla v Kiievě, jako spíše bolševickou vládu 
v Moskvě. Již dávno Němci oasou po nějaké příležitosti, jež 
bv sloužili za záminku k přerušení styků s bolševiky a pak 
bez ohledu na mír Brest Litevský vyssávati Rusko ještě U vět
ším měřítku, než-li se děje dnešní doby. 

ČECHOSLOVÁCI ZMOCNILI SE MÉ-
STA, KDE POPRAVEN BYL CAR. 

(BULLETIN:) 

Amsterdam, 1. srpna. — Československé vojsko zmocnilo 
se dle dnes z Moskvy do Berlína došlé depeše města Jekateri-
naburku v uralském pohoří na samých hranicích Evropy * 
Asie. V době, kdy popraven byl na rozkaz sovětu bývalý ru
ský car, blížila se již československá armáda městu. 
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DĚLOSTŘELECKÝ SOUBOJ VE VÝSEKU 
U MARNÝ. 

AMERIČANÉ ZASKOČILI NĚKOLIK 
NĚMECKÝCH ČET V SERINGES A 
VYHUBILI JE DO POSLEDNÍHO 

MUŽE. 

Plukovník Hurban ve středu dolejší skupiny (s pleší) a ve společnosti několika svých vojínů a 
zástupců ruské Národní Rady. Mezi nimi jsou četař Danislovský z Chrudimská, střelec Chytil 
z Moravy, poddůstojník Rambousek ( na kraji dole a se svatojirským křížem na prsou), cle. 
nové národní rady V. Houška a Dr. Girsa, jakož i několik Rusů, přátel Čechoslováků. 

VZÁCNÝ HOST Z VLADIVOSTOKU. 
PLUKOVNÍK VLADIMIR HURBAN VE SPOJENÝCH STÁTECH. 

Chicago, 31. července. Mě
sto zahrad hostilo včerejšího 
dne několik hodin hosta opra-

iVdu vzácného, poněvadž neče-
, kaného, a nám tím milojšího a 
j dražšího, že pochází z řad če
skoslovenské armády, o které 

,píše se dnes v největším tisku 
, americkém a anglickém, ba, 
světovém vůbec jako o "zázra
ku dějin". Hostem tím nebyl ni 
kdo jiný, než plukovník Vadi-
mír Hurban, jeden z velitelů če 

(skosí ovenské armády, která ze 
Ispárů vJády bolševické v nut
ném případě sebeobrany vy
rvala — Vladivostok, ruské to 
přístavní město sibiřské, které 
bylo jí určeno původně za zá
kladnu východiště z Ruska, z 
něhož za přispění vlády japo^ 
ské a hlavně americké měla sej 
dle původních pfánů dáti pře-| 
plaviti do Spojených Států, by. 
se přes tyto vydala pak na da-1 

lekou cestu další, jejímž ko
nečným cílem měJa se státi 
Francie západní frontou svojí. 

O tom, že plukovník Hurban 
nachází se již na půdě ameri
cké, přinesli jsme zprávu již 
před několika dny a sice pou
hou stručnou poznámkou, že 
přibyl do San Franciska, Cal. 
Žili jsme v přesvědčení, že plu
kovník pojede rovnou do Wash 
ingtonu, kteréžto místo jest 
vlastním cíleni daleké jeho ce
sty. Byli jsme proto včera nemá 
lo a to příjemně překvapeni, 
když jsme se náhodou a sice zá 
sluhou jednoho z četných svých 
přáte.l dověděli, že plukovník j 
Hurban krátce před polednem | 
přijel do města zahrad, aby se j 
tu zastavil na několik pouhých i 
hodin jen za účelem vyřízení 
nejdůležitějsíeh svých záležito 
stí, které přiměly jej k zdrže-' 
ní se v Chicagu. 

Plukovník Hurban cestu, kte 
rou koná, koná ve vší tichosti, 
neb nechce, aby se co z posel
ství a zprávy, které přináší 
prof. Tomáši G. Masarykovi, 
dostalo do veřejnosti dříve, než 
podá raport svůj na místě, do 
něhož je odbočkou Národní Ra 
dy pro Rusko vyslán, ve Wash-
ingtoně totiž — prof. Masary
kovi, který jest jako předseda 
Národní Rady vůdcem dnes ne
jen československé armády, a-
le celého českého národa vů
bec. Byv vyslán odbočkou zmí
něnou na udanou cestu, zasta
vil se s důležitým posláním v 
Japonsku a sice v Tokiu, kd# 
konferoval s vládou japonskou, 
načež jel dále na východ, do 
Spojených Států, k jichž bře
hům přistál v právě uvedeném 
r^ěstě přístavním. Odtud za
slal do Chicaga pouze stručný, 

(Dokončení na atr. fi.) I 

• ODPOLEDNI BULLETINY: 
Paříž, 1. srpna. — Američané jihovýchodně od Fere-En-

Tardenois vzali dnes ráno bodákovým útokem les Meuniere, 
kde Němci za svého útěku zanechali množství polních děl a 
kulometů. Jde o porážku čerstvé německé divise gen. Schel-
Unra, spějící ku posílení německých posic u Cierges. 

Současně franko-americká armáda postoupila dnes U 
Sergy a blíží se k městečku Chamery, kde nedávno přišel o 
život americký aviatik Quentin Roosevelt. 

Dnešní německý protinápor la Blingy jihozápadně od !§•» 
mese byl spojenci odražen. 

Po odražení včerejšího čtyřnásobného protiútoku Němefit 
na spojenecké posice u města Oulchy la Chateau a menším po
stupu amerických vojsk u řeky Ourcq, následoval prudký dě
lostřelecký souboj v celém výseku Soissons-Remeš, za kteréž
to vzájemné kanonády pěchota dočkala se kratšího odpočin
ku. Včerejší nápory Hunů v dosahu Oulchy le Chateau odra
ženy byly Francouzi a Škoty, kdežto za včerejších zápasů o 
ves Seringes na řece Ourcq Američané zasadili Němcům rov
něž rány krvavé. Během těchto zápasů Pershingovo vojsko 
vlákalo část německého předvoje do vsi Seringes, zaskočilo jej 
a do posledního muže porubalo. Před svým zdánlivým ústu
pem ze Seringes americké komando zanechalo na pokraji vsi 
několik svých dobře krytých setnin v záloze a jakmile nepřá
telský předvoj vnikl do vsi, byl Američany úplné sevřen a V 
pravém slova sî y-vlu yybit. Z jedné pruské gardové ŝ njĵ  
zbylo jen sedm raněných a v zajetí upadnuvšícfr mužé. 

Američané za říčkou Ourcq postoupili poněkud i včera* 
.US jiných frontách výseku nedošlo však k změnám v posicích. 

Spojenecký výboj ve výseku u Marný trvá již 14. den, za 
kteréžto ofensivy Hunové zatlačeni od řeky Marný až za 
Ourcq a rovněž na obou křídlech sektoru museli poněkud u. 
stoupiti. Výsek ten mezi městy Soissons a Remeš měří pří
tomně 36 mil. 

Německé komando hlásá, že za bojů u Marný a "stn* 
tegického" ústupu k Ourcq Němci pozaiímali celkem 24,000 
spojeneckých vojínů, kdežto Paříž před několika dny ozna
movala, že asi 35,000 Hunů bylo za kampaně mezi Soissons a 
Remeší pozajímáno. 

Že situace Němců ve Fracii není skvělá, vysvětluje tele-
grim Kaiserem maršálku Mackensenovi do Rumunska posla
ný. Císař žádal maršálka, aby expedoval všecky své přeby
tečné divise z Rumunska na frontu západní, kde německé 
věci nevede se dobře. Maršálek odpověděl však Kaiserovi, 
že nemůže poslat do Francie jediného svého vojáka. poněvadž 
v Rumunsku lze očekávat vzpouru domácího lidu, na jejíž po
tlačení bude třeba všeho Maekensenova vojska v rumunských' 

krajích rozloženého. 
Vzhledem k tomu Kaiser vydal dnes 1. srpna důtklivý 

appel ku svým vojákům ve Francii a Belgii. Prosí je, aby 
se na dále zaň na bojišti obětovali a věří, že Němci vojnu pře
ce vyhrají. 

Rovněž některé velké časopisy v říši vybízejí německý 
národ, aby neztrácel odvahy, vzdor dosavadnímu odrazu Něm 
ců od Marný a nezdaru německého tažení na Paříž. e 

Válečný dopisovatel Kolínské Gazettv, Dr. Wegener, pra 
ví, že dosavadní fiasko Němců mezi Soissons a Remeší přičí-
tati dlužno i velikému množství francouzských bitevních aut 
drobného kalibru, kteréžto voznice znamenitě pomáhají spo
jencům ku postupu. Dr. Wegener nepopírá však, že korunní 
princ byl spojeneckou protiofensivou krajně překvapen, takti
kou generála Focha úplně překonán. 

Další americké vojsko přibylo včera do Itálie a bylo ex
pedováno za frontu u Piavy. V Miláně a Turínu očekávaly 
Američany zvláště radostné přivítání domácím obyvatelstvem. 
Americké pomocné sbory budou patrně zařazeny na Piave 
mezi vojska francouzská a britická. 

Poslední seznam amerických ztrát ve Francii vykazuje 
jména 33 padlých, 45 ranám a chorobám podlehnuvších, 6 
nešťastnou náhodou postižených. 74 těžce neb lehce raněných 
a 24 pohřešovaných, snad zajatých. Mezi domněle zajatými 
nacházejí se též dva čeští pěšáci, Josef Procházka z Chicaga 
a Karel Zika z Edwardsville, 111. Z Clevelanďanů padl pěšák 
Josef Dorgan z předměstí Glendale a těžce byli poraněni po
ručík Ralph S. Schmitt, 1938 vých. 116. ul., Michael Bolinskýt  

2034 Davenport Ave. a W. Truman, 12608 Brackland Ave. V 
seznamu mariňáků jsou 4 padli, dva ra.ua i ti podlehnuvší a 
devět těžce raněných. 
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