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ČÍSLO (No.) 142. 

ONEKUD UVOLNĚN 
i MTCL HROMADÍ MASSY VOJSKA 

ZA ŘEKOU VEŠLOU. 
NĚMČI USTOUPILI OD LA ĎASSEE 

PRŮPLAVU VE FLANDRECH. 
! GENERÁL FOCH CHYSTÁ SPOJENECKÝ VtBOJ 

í V PIKARDII. 
. i 
Ňa bojišti mezi Soissons a Remeší spojenecké nárazové 

*%)je dopřávají si krátkého oddechu a mezi tím upevňují zí-
áné dosud posice. 

"Korunní princ hromádf značnou sílu vojska za řekou Ve
šlou a současně poáinuje hlavní ávou armádu ku Aisně, kte
rážto řeka má poskytnouti poraženýiň legiím Hunů dočasného 

; bezpečí. Zadní německý voj, za Vešlou rozložený, má překá 
Aetč francouzům, Američanům, Britům a Vlachům v postupu. 

' Vzidoťtómu opatření korunního prince, Francouzi a Američa-
, flé postoupili i včera a to zvlášť mezi městy Fispies a Muizon, 
tde i včera mocný protinápor pruských a bavorských gard 
jkrvavě byl odrážen. Němci v místech těch rozvinují zavilý pd 

fjpori poněvadž ústup pd středů Vesly znamenal by ztrátu ně-
jipeélpých posic v dosahu Remeše. Reka Vesla je rozvodněna 
a její nížiny zajplavené, takže za včerejších bojů spojenečtí 
ýojíni. brodili se. Vodou až po pas jim sahající. 

Korunní ^rinc stahuje hlavní své síly k severnímu toku 
, Aisny, jejíž břehy v místech těch jsou kopcovité a následovně 
' vhodné ku defensive. 
* Po svém vyhnání ze sektoru od Mámy německé koman
do musí pozměnit celou svou západní frontu a některé své po. 
sice i dobrovolně opustit. Němci byli předvčírem donuceni ku 
ústupu na jedenáctimílové linii za Montdidier v Pikardii, kdež 
to včera vyhnáni byli ze .zákopů podél La Bassee kanálu u 

;Ypres,ve Flandrech,. BJezi tím němečtí děloatřelci nervosně 
Ostřelújí britjckou frontu^ ve /Flandrech á Francii, jakoby 
šili že po svém nezdaru u Mamy dočkají se dalšího neúspěchu 

*na severním, k moři sahajícím bojišti. Jinými sJdvy, bavorský 
korunní princ Rupprecht, velící Hunům ná flanderské frontě, 
Očekává všeobecný přepad se strany Angličanů a včérejši svou 
kanonádou chtěl . patrně vyzvědět, kde je nejvíc oíensivních 

"příprav Britů. ? 'V ' , » v V , 
Princ Rupprecht přišel porážkoli xi Mámy rovněž o něko

lik svých reservních divisí, které poslal pruskému princi na 
pomoc. Jeho sily jsou tudiž, oslabeny a proto musí svou flan-^ 
oderskou linii dle možnosti krátit, aby za očekávaného, útoku 
Britů lip se mu vzdorovalo. f 

. . Američtí znalci pochybují však, že příští, spojenecká o-
fensiva bude ve Flandrech. Myslít že maršálek Foch nařídí 
všeobecný protivýboj v Píkárdii, kde němécké posice poráž
kou ve výseku Soissons-Reměš zvláště byly otřeseny. 

Kořisť spojenců ve vyjmenovaném sektoru nebyla dosud 
spočítána. Pouze francouzský generál Mangin podává urči
tější, ač nikoli podrobné zprávy. Tvrdí, že jeho vítězná ar
máda ukořistila od 18. července do včerejška víc jak pět set 
německých polních děl # tolikéž zákopových hmoždířů. 

Ofensiva generála Focha na Marně způsobila hluboký 
dojem v Německu, jak oznamují cestující, přijíždějící do Švý
carska z Německa. Tito příchozí sdělují, že zvláště v Bavor
sku a v Sasku jsou lidi stísněni, protože byly to právě vojen
ské sbory z těchto5 aěmeckých zemí, jež utrpěly nejtěžší ztrá
ty. Generál von Loringhoven pokouší se v článku v Mann-
heimer Zeitung zlehčiti význam americké pomoci, což je nyní 
oblíbeným thematem německých "odborníků". Píše mimo ji-« 
Hé: "Jakkoli intervence Američanů jest hotovou událostí, 
jsou nevycvičení o nezkušení. Jejich počet jest přehnán o po
lovici, ale bylo jich dosti( aby umožnili generálu Fochovi, u-* 
jmouti se iniciativy. 

Tagblatt, v Berlíně vycházející, přiznává již veřejně, že 
Icořuqní princ byl u Soissons a Remeše poražen a podobná po-
vážka že víc zakrýti se nedá. 

Některé říšské listy referují o roztržce mezi Ludendorf-
fem a německým korunním princem, jakož i o disharmonii 
v hlavním generálním štábu, který byl porážkou u Marný kraj 
ně překvapen. Německá armáda touží prý po míru aneb po 
vítězství okamžitém. 

Britický premier Lloyd Georgé vydal včera proklamaci k 
anglickému národu, v kterémžto provolání jeví přesvědčení, 
že konečné vítězství spojenců je zaručeno. 

Lord Curzon, člen anglického kabinetu válečného, ve své 
včerejší řeči nastínil sílu anglického mužstva, která vržena by-
l& až doposud do války. A prohlásil, že Anglie vyslala do vál 
Ity na mužstvu 7,000,000 mužů, z kteréhožto počtu 5,000,000 
přítomnou dobou bojuje na různých spojeneckých frontách. 
Dnes se v Anglii nenacházejí muži jiní, než ti, kteří tvoří v 
Jednotlivých místech posádku, a pak ti, kteří jsou zaměstnáni 
při zásobování. Tím ovšem béře se zřetel pouze na muže, kte
ří jsou ve vojenském věku a kteří jsou vojenské služby vůbec 
rthopft£' ' ^ 
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VZKAZ NÁRODA ČES1 
SKÝM OSADÁM V E1 

AMERICE A ČESK 
VENSKÉ ARM 

MANIFEST TEN PftlVEZEN Z PÍ 
NÝCH DNECH. 

.OVEN-
>PĚ I 
jO-

V NEDÁV-

Československá Tisková Kai 
. ť Národ Československý všem Vám vů 

jujícím daleko od vlasti vzkazuje, že je na 
Vůdcové národa i všichni jeho občan* 

Vámi v lásce! Vaši otcové a matky, Vaše 
Vás zbožňují. Jste jejich jedinou myšlenk 
a nadějí! Zapomínají na hlad a žalář, 
Vašich činech. Jsou šťastni ve sv* bídě, 
Člen jejfch rodiny bojuje v národní armá 
neboť všichni jim závidě jí! Jako <by nové 
bez privilegií, bez výsad, šlechtictví rodin 

»ky za věc národa! Nepočítají se mrtví v 
— ale každá víska počítá své vojáky v 
dě. Čelý okres se stydí, když jeho pluk j 
úřední zprávě — ale národ jmenoval už 
skoslovenskými pluky gardovými. < 

Hrdě potlačují slzí a svůj bol, když 
muž padl za vlast v řádách Českoslóve 
elepí ke všemu, co se netýká Vás. Jsou hl 
rakouské úřady, neboť jejich víra ve Váš! 
ky do ruky jdou noviny, když přinesou zp 
ústům, z Prahy do nejzapadlejší vísky kr; 
nesou poslové, zprávy, jež veřejně nesměj 
blaha a radosti jde národem v takový den 
praví s dostatek, co ústa říci nesmějí 
vy od Vá« a o Vás. , «... 
f • ^ 

cifjjtiŘly se Vánoce 19-l$í Hrozných zpcáv £ ^uska nebylo 

ŠETŘENÍ 
PAPÍREM. 

;i vojákům bo-
»rdým! 
inějí se před 

a Vaše děti 
jejich vírou 

říjde zpráva O 
rédí tajně, že 

[sou hrdi tím, 
íctví se tvořilo 
daly bojovní-
ikých řadách 
renské armá-

tn v rakouské 
iké pluky če-

žé syn neb 
/vojska. Jsou 

lžím, jež šíří 
(měrná. Z ru 
rás. Od úst k 
a slovenské 
imy. Úsměv 
cy a pohled 
lobré zprá 

ksé^uKhoélyšet. Národ*ae rděl za.Rusk^ v bolesti'* atudu žily 
smutně československé země. 

Štědrý večer. Pod stromkem národa ležet dar, jediný 
dar! Dekret 0 utvoření Československé armády ve Francii! 
Všechny poklady světa byl? by národ nevyměnil sa tento dar! 
O, jaké to pak byly Vánoce! 

Nebylo co jíst — ale byla armáda! Naše vlastní vojsko s j 
naíém praporem! Takovýchto vánoci nezažily Čechy po celá 
dlouhá staletí! — 

Nebylo čím topit — al <&v Cechách byl žár! 2ád nadšení 
a štěstí nevylíčitelného! Objímali se lidé, plakali radosti a u-
smívali se vírou skály pevnější! 

Cechy hladovící a mrznoucí hledělý tam za hranice vla-
fcti. Jejich vděčné, šťastné oči hledaly toho, jenž je jim vůd
cem, zosobněním vedení politického, jenž je jejich praporem 
a heslem — MASARYKA! 

Šeptaly jméno toho, kolem něhož se kupí v lidu už zkaz
ky a legendy. Šeptaly jméno jeho s úctou a láskou. Viděly 
před sebou psance, který prchl z vlasti v době, kdy česká otáz 
ka neexistovala. Viděly tříletou práci jeho a jeho spolupra
covníků, práci těžkou, beznadějnou z počátku, kdy musili po-
rážeti nepochopení, krátkozrakost a lhostejnost světa. 

Bývalé psance vidí dnes vlast diplomaticky uznanými zá 
stupe i svými u spojeneckých vlád, vidí ve skutečnosti první 
vládu československou po staletích. 

Jak dívají se jejich oči dnes, když zvěděli o uznání státu 
Československého, státu samostatného, suverenního, nejen 
Francií, ale také Amerikou, Itálií a Anglií? 

Jak vlast politické vůdce, kteří jí vydobyjl statku 
nejsvětějšíiho! — 
Úctu a obdiv vzkazuje Vám národ, svým vůdcům politickým! 

"Washington, 5. srpna. — V# 
léčný odbor vydal rozkaz, aby 
počátkem 12. srpna bylo vše
možně šetřeno novinářským pa 
pírem. Čítací látka má být sní
žena o 15 procent za, všedních 
dnů a o dvacet procent v neděl 
nich vydáních. 

Žádné nové časopisy nesmi 
být během války zakládány 

Vám pak, vojákům své armády, v Rusku, Itálii a ve Fran 
cii, vzkazuje národ svou vroucí lásku a svůj obdiv! 

Národ, hrdý na Vás, nemá slov, ,aiby vyjádřil jak Vás ob
divuje, a jak miluje Vás, svůj sen, vidinu, jež konečně se 
stala slavnou skutečností! 

Klečí na kolenou, jak rozkázal Brusilov, před Vámi hrdi
nové od Zborova, kteří jste poznali štěstí, nepoznané bědy. ne
poznané otci po čtyři sta let — bojovat! a vítězili jako "voj
sko československé." — 

Obdivuje Vás, kdož jste se vyznamenali na bojištích i-
talských. Zbožňuje Vás, kdož jste v Sibiři a v Rusku odhodlali 
sami vypovědětí válku odvěkému nepříteli svého národa — 
Germánům, kdož jste sami na sebe vzali úkol ohromného do
sahu vojenského a politického — zachránit Rusko a jeho čest! 
Zbožňuje vás, kdož jste provedli dílo v dějinách vojenství je
dinečné. kdož jste obsadili Sibiř a nyní obsazujete Východní 
Rusko. Milují Vás tam doma láskou jedinečnou! Vše bv obě
tovali, ien kdyby Vás mohli snatriti, kdybv uslyšeli duněti va
še VroVv, kdvbv InolíbHi mohli Vaše pušky, kdyby pohl'aditi 
mohli jícny Vašich děl! 

(Pokračování na straně třetL) 
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Z MÍSTNÍ ČESKOSLOVEN
SKÉ VOJENSKÉ KANCE

LÁŘE. 
Přednášky poručík Milosla

va Niederle ve vůkolních osa
dách našeho vojenského okre
su působí velice vlivně na kra
jany, kteří dosud nevěděli na 
kterou stranu mají se přiklonit 
a značně posiluji všechny upři 
mné Čechoslováky od počátku 
raší akce horlivě pracující. 

Do naší úřadovny docházejí 
dopisy dosvědčující morální ú-
spěch těchto přednášek. Tak 
ku příkladu neúnavný pracov 
nik v Detroit, P. J. J. píše: 
"Náš lid, jak doufám, stal se 
účinkem vaší přednášky o mno 
ho procent češtějším a mnohý 
zarytý austriák odpadl od mo
dly habsburg&ké V— • 

Naším účastenstvím na fran 
couzské slavnosti, při které 
Jste nás Čechoslováky tak brill 
iantně zastupoval, získali jsme 
mnoho v očích naších spoluob
čanů a doufám, že to nebude 
ani přehlédnuto vládou fran
couzskou v Paříži, kamž o prů
běhu celé slavnosti bylo refe
rováno zdejším konsulátem." 

Jiný dopis praví: "Pan poru 
čík Niederle byl uznán od vše
ho českého lidu v Detroit za 
nejzajímavějšího řečníka kte
rého jsme kdy ve svém středu 
měli a jeho jemný, procítěný 
přednes, působící hlubokým do 
jmem na vděčné posluchače, 
zajisté utkví všem dlouho v pa 
měti." 

Z téhož města píše nadšená 
československá vlastenka B. P. 
následovně: "Nemohu pocho-
piti, jak mnohý schopný nezá
vislý mladý muž, který jinak 
svým vlastenectvím, když ho to 
nic nestojí, se blýská při každé 
příležitosti, jak může zůstati v 
této kritické chvíli, kdy naše 
udatná armáda denně větší a 
větší slávu dobývá našemu če
skému jménu, kdy svými činy 
.přivádí v úžas celý svět— jak 
jej to může udržeti doma za pe 
cí, aniž by svojí páží, svými 
schopnostmi přispěl svrhnouti 
elvouhlavého upíra našeho ná
roda a k porobení nepřítele 
veškeré humanity — germani
smu! 

Jsem přímo zoufalá, že jsem 
jen slabou ženou a že nemohu 
plétací dráty vyměniti za meč 
a jiti bojovati po bok naších 
chrabrých junáků. Uznávám, 
že je^t práce Včelek velice zá
možná, ale pro mne, kdy kaž
dý tep mého srdce* každou krů 
,-*i krve své chtěla bych zasvě 
titi svojí zubožené vlasti — je 
to tak nepatrné, tak vše
dní! " 

i i 
fy* 

ROZKAZ ČESKOSLOVENSKÉMU 
ARMÁDNÍMU SBORU NA RUSI. 

PROF. MASARYK, JAKO VRCHNÍ VE
LITEL ČESKOSLOVENSKÝCH 

ARMÁD, NAŠIM STATEČ
NÝM HOCHŮM. 

Ceslř0^év«íská Tisková ' ' 
Washington, D. C. — Profesor Masaryk vydal tento roz* 

kifc československé armádě na Rusi a Sibiři: 
K utrpením, která jste, českoslovenští dobrovolníci musili 

zakusiti jako zajatci a pak ve svazu ruské a na čas i ukrajin
ské armády, připojily se smutné zkušenosti doby poslední; 
ZÁKERNC BYLI JSTE NAPADENI OD T£CH, JIMŽ JSTE 
BYLI LOYÁLNÍ A JIMŽ JSTE PROKAZOVALI JEN DO
BRO! 

Vykonávali jste přísně svou povinnost, uloženou Vám Va
ším svědomím a naším národním programem: Šli jste a jdete 
v boj na život a na smrt za svobodu a nezávilslost 9vého ná-] 
roda i národů ostatních. 

Prošli jste zkoušku ohněm a obstáli jste dobře, t &eze 
zbraní dovedli jste mužně a vítězně čelit ozbrojenému ne
příteli » 1 

Celý spojenecký svět a teď už i nepřítel uznává Vaši 
(oyálnost, chrabrost a politickou vyspělost; že jste se nelekli 
cesty kolem světa za nejtěžších překážek, abyste mohli bojo
vat proti nepříteli na francouzské frontě, to Vám získalo vfs* 
lé uznání všude a mluví se již, a právem, o československé 
anabasL »^ 

*láš jodttptnjjefr J - Vás, ftfgěje 
•e Vás posiluje jej v útrapách, snad největafch, které kdy
koliv snášel. 

Vím, že konati budete svou povinnost i dále. Pamatujte, 
že jste v zemi přátelského nám ruského národa, k němuž zů
staneme i dále loyální. Sběhem okolností zatím musíte zůstat 
ještě na Rusi a bude postupovat v dohodě se Spojenci; náš ne
přítel na Rusku jsou Rakušané a Němci a z Rusů jen ti, jed
notlivci, frakce a strany, které se zjevně spolčují proti zá
jmům Ruska a proti nám samým a naším spojencům s našim 
nepřítelem. 

Naše armáda je demokratická a slouží demokratickým 
cílům. Zkušenost na Rusi nás poučila, že demokracie není 
totožná s desorganisací. Mám k Vám plnou důvěru a mám dů 
věru ve velitele generála Dietrichse. 

Jako Váš vrchní velitel děkuji Vám jménem svým i jmé. 
nem celého národa, který mně toto velitelství svěřil. 

Buďte ujištěni, že pracuji pro Vás, třeba jsem od Vás od
loučen, jako jsem všecko své úsilí věnoval Vám, když jsem bjrl 
s Vámi. 

Příkaz tento znáti musí každý dobrovolec českosloven
ského armádního sboru. 

Ve Washingtone^ I* srpna 1918. 
T. G. MASARYK, 

předseda Československé Národní Rady.' 

AMERICKÉ VOJSKO V ARCHANDÉLSKU 
NADŠENĚ PŘIJATO RUSKÝM LIDEM. 

Kandalaska, ruské Laponsko, 4. srpna. — (Opožděná 
zpráva.) — Za posledního týdne byly spolu s vojskem spoje
neckým v Archandělsku vyloděny i oddíly americké. V 
prvním oddělení mezinárodního vojska byli zastoupeni i čle
nové ruské důstojnické Ligy. Účastenství Američanů bylo 
přijati po celé severní Rusi s velkým nadšením, jelikož lid po
znává, že Spojené Státy nejsou ovládány sobeckými choutka
mi vůči Rusku a považují americkou účast za záruku, že spo
jence vede k zakročení jen skutečné přátelství k rozvrácené
mu Rusku. 

Obyvatelstvo Archandělska vítalo Američany i ostatní 
velice srdečně, vzdor v městě panující revoltě protibolševickéf 
a náčelníci tohoto povstání spatřovali v přibylém mezinárod
ním vojsku ochranu proti podvratným živlům. 

Poslední bolševický odpor zlomen byl již v sobotu a po
slední rána jim byla dána u železniční stanice Isakagorky na 
levém břehu Dviny. Na útěku z Archandělska vzali sebou 
bolševici 40,000,000 rublů na penězích a množství jiných cen
ných předmětů, ale zanechali za sebou značné zásoby válečné
ho materiálu. Mosty i železniční trať nebyly poškozeny. 

Nová prozatímní vláda v Archandělsku, jež dbá o pořá
dek v celé severní oblasti, podporována jest vesnickými sověty 
ve vůkolí. Sestavena jest z devíti mužů, vesmes členů bývalé
ho kon8titu*ního shromáždění. ^ 
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