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STOMHOVA NEMECK 
ČÍSLO (No.) 147. 

FRONTA OHROZENÁ 
ni 

Rupprecht se svými vpjsky v zoufalém stavu 
DO VČEREJŠKA ZAJATO V PIKARD1I 

36,000 NEPŘÁTEL A MEZI NIMI 
4,000 D0STOJNÍK0. 

PĚT SET NĚMECKÝCH DĚL STALO 
SE KOŘISTÍ SPOJENECKÝCH 

VOJSK. 
MĚSTO CHAULNES DOBYTO, NOYON V NEBEZPE

ČÍ, ČÍMŽ I POSTAVENI HUNO U REMEŠE 
JE OTŘESENO. 

O ŽASNÁ VÝKONNOST BITEVNÍCH AUT V PftEDVOJI 
AMERICANO. 

(RANNl BULLETINY:) 
fcippi crfrtOva armáda v Pikardii dosttd zmateně listu-

V ústupu pokračováno tudiž i včera celý den, vzdor to. 
mu, že bavorský následník trůnu komandoval v boj poslední 
své zálohy. 

„ Polní maršálek Haigr, velící spojeneckým vojskům v ce-
ffin výseku, tlačí nepřítele na fronte, táhnoucí se severně od 
ŠOmmy, kde zápasí s Huny Britové a Američané, až ku sever
nímu břehu řeky Oisy, kde francouzská pěchota zasazuje W« 
třelcům zvlášť hrozné rány. 

Na spojeneckém levém křídle Britové a Američané vzali 
dnes útokem vesnici Bray-Sur-Somme, čímž od soboty O-^dal
ších šestmilpostoupili. 

Spojenecký střed dobyl důležitého města Chaulnes a ob
klíčil Němce, uvíznuvší v železniční základně Roye,. z které
hožto města vede hlavní, jefdiná silnice do Noyon. : X 
* Dnes spojenecká kavalerie manevruje v okolí Nesle, 'šest 
mil severozápadné za Roye. 

Na pravém spojeneckém křídle Francouzi pokračují ve 
skvělém svém postupu na linii od Roye až k řece Oise. Včera 
probili se do městečka Cambronne, střežícího hlavní cestu k 
Noyon. Cambronne je toliko šest mil od Noyon, kteréžto mě
sto je jakýmsi pojítkem armád korunního prince na Vesle u 
Remeše s vojskem Rupprechtovýra • Pikardii. Jakmile zá
kladna Noyon spojenci bude okupována, oba princové musí 
dále ustoupiti. Korunní princ musel by opustit svá postavení 
na Vesle, na Aisně a případně i za Chemin-Des-Dames, kdežto 
Rupprechtova vojska byla by zatlačena až k původní Hinden-
burgově linii za Peronne a Ham, odkudž Němci zahájili svou 
flflensivu 21. března loni. 

(Pokračování ua strang 3.) 

SPOJENCI DO VLADIVOSTOK NA POD 
P0RU ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY. 
LENIN I TROCKÝ PŘIPRAVENI K 

ÚTĚKU. 
"TRYČ S ČESKOSLOVENSKOU ARMÁDOU!" 

JEST HESLO BOLŠEVIK®. 

Londýn, 11. srpna. — Také Kanada súčpstněna bude vo
jenským oddílem o 4000 mužích na spojeneckých operacích 
na Dálném Východě a belgická armáda vyšle určitý počet do
brovolníků ze své armády, dosud stojící v poli proti Němcům. 

Protibolševické hnutí na Rusi vzrůstá jako lavina a orga-
nisace sovětů jest úplně rozervána, takže jají dva "proslave
ní" tvůrci pomýšlí zcela vážně na útěk do Německa, měla-li 
by se politická situace proti nim ještě přiostřiti. Telegrafuje 
tak kodaňský dopisovatel Exchange Telegraph Co. Petro
hradský list Izvěstija přiznává, že na několika místech se na
lézá Rusko v moci nepřátel, protirevolucionářů, kteří drží 
jistou řadu důležitých měst, kde všude zbaveni bolševikové mo 

. ci á místo jejich tirůžoyládjkjiastoqpil menseviku neb 
' umírněněj^VltStran? ~' 

V Kadani, které se zmocnilo vojsko československé, byl 
zabit bolševický vůdce Olšincký, a v novgorodské a riazan-
ské gubenii se odehrály mezi bolševiky velké řeže. 

Moskva, 27. července. (Opožděná zpráva.) — Pryč s Če
choslováky! stalo se válečným pokřtkem všech boljeViekýeh 
časopýí® a heslo toto jest i hlavní páteří adresy ministra války 
Trockeho, kterou oslovil vojáky a námořníky, Když se Tro-
ckému nepodařilo zkrušiti československé vojsko na zemi, 
počíná nyní organisovati říční loďstvo na Volze, pomocí jehož 
výrvati hodlá československému vojsku Samaru, Simbirsk i ji
ná dobytá města na tomto ruském veletoku. Ve svém apelu 
vyzývá Trocký ruské námořnictvo, aby se seskupilo kolem ru
dé vjajky a vypudilo ze země nepřítele, jenž zabraňuje střed
ní.Rusi dopravu sibiřského chleba. 

"Pravíte: Žádný chléb a ruské sověty vám praví: Zničte 
Čechoslováky!" 

Tak zní prohlášení, vytištěno tučným písmem na první 
stránce listu Pravda, který jest úředním orgánem bolševické 
vlády. " 

Washington, 11. srpna. — Hrftzy války, kterým! bylo Pol
sko tak těžce navštíveno, zavinily, že nešťastná Polska přišla 
'ó 2,700,000 obyvatel. Smutná statistika uveřiněna byla v pol
ských listech, došlých do Kodaně a z Dánska dopravených 
na zdejší francouzské vyslanectví. 

Polska čítala před válkou 14,700,000 obyvatel a dnes 
má pouhých 12,000,000. Neblahý úbytek zaviněn jest značně 
zvýšenou úmrtností a vystěhovalectvím, an obyvatelstvu ne

bylo možno snášeti hrozné poměry v celé zenii zavládnuvší 
za německého obsazení. 

Amsterdam, 11. srpna. — Zvláštní korespondent v Mo
skvě popisuje živými barvami konec povstání proti bolševické 
vládě v Jaroslavi, kvetoucího města as o 40,000 obyvatel, le
žícího na severozápad od Moskvy a které bylo do základu zni
čeno rudou bolševickou gardou, jež popravila 350 předněj-
vších občanů. Revolta počala dne 6. července za vůdcovství 
několika důstojníků bývalé ruské armády, kněží, studenstva i 
strany dělnické. Mezi předáky byl srbský major a několik 
francouzských důstojníků. Plán revolucionářů byl, povstati 
současně s Moskvou. Muravěv, vůdce bolševického vojska, 
vyslaného proti Čechoslovákům u Vologdy byl vlastním muž
stvem zavražděn, když zbraňoval, aby vojáci nepřešli do tábo
ra Čechoslováků. Revoluci se zprvu dobře dařilo a zatčení 
Členů bolševického sovětu se událo bez obtíží a několik za
tčených zastřeleno. Povstalci zmocnili se arsenálu, ozbroje
ných aut i lodí na řece Volze. Bolševcké délostřelectvo ob
sadilo výhodné posice a bombardovalo město po 12 dní. Pomoc 
očekávaná od severní armády se nedostavovala, a z města 
padal jeden dům za druhým: po deset dní nebylo vody. Po
vstalci marně se snažili probiti se kruhem rudých gard. V Ja

roslavi bylo as 1500 německých válečných zajatců na cestě 
do Německa pod dozorem zvláštní komise se nalézající. 21. 
července objevil se štáb jaroslav^ké dobrovolnické divise se
verní armády před zmíněnou německou komisí s požadav
kem. aby tato sprostředkovala vyjednávání o vzdání se vzbou
řenců. Němci na návrh přistoupili a příští den vydáno bylo 
zástupci komise, německému poručíku Balkovi 60,000,000 
rublů městské jmění a BaBlk stul se vojf?ským velitelem mě
sta a hned vydal prohlášení o ozbrojené neutralitě n^ětského 
úřadu pod německou autoritou. Hudou gardu pak pustil do 
města, vydal zbraně i povstalecký štáb, na němž se bolševici 
krutě vymstili. 

Vladivostok, V pátek 9. srpna. — Čtyři setniny francouz
ského vojska a setnina Anamitů z Číny a Indočínv, přibyla 
sem dnešního dne, vedena velitelem Mallettem. Přibylé voj
sko bylo uvítáno setninou Čechoslováků, ktéří vyšli naproti 
svým spojencům s hudbou. 

Zoráw noslední potvrzují pověsti o útěku Lenina a Tro-
rkého, kteří domněle uorchli do Kronštatu blíže Petrohradu. 
Došiv telegram zmiňu ie se o kvapném vzrůstu Československé 
armády; která nvní již čítá 300,000 mužů, rouuMÚna byvši 
Srby. kozáky a živly protibolševickými. 

POSLEDNÍ BULLLETINY. 

Němci od čtvrtka do dnešní
ho dopoledne ztratili již sedm 
set polních děl. 

Celkové ztráty Hunů v Pi
kardii %odhadují se na 100,000 
mužů. Z těch 60,000 buď padlo 
neb bylo těžce zraněno a čty
řicet tisíc Němců byUi dosud po 
zajímáno. 

Spojenci postupují i dnes, 
zvolna sic, leč s jistotnu. 

Maršálek- Ludexidor&^fsilá 
další posily gen. Huticrovi, je
hož postavení je krajně kri
tické. 
Několik něm. gmeráift bylo 
pro neschopnost degradováno 
a četně něm. oficírů pro zbabě
lost na rozkaz Ludendorffův 
zastřeleno. 

Němečtí civilisté opouštějí 
Belgii. 1 
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OBR ÓVSKÝ TÁBOR 

V HOŘICÍCH. 
LIDU 

českod ovenská Tisk. Kancelář 

Československá armáda v rakouském 
parlamentě. 

Československá Tisková Kancelář. 
Washington, D. C, — Poslaner české socialistické stra-

nv (Klofáčovy) Jiří Stříbrný, promluvil v parlamentě vídeft-
sVf'm nadšenou iW o československém vojsku. Na výkřikv 
Němců o "zbabělém'' chování se českých pluků, odpověděl 
případně. že Češi dokázali svou statečnost před celým světem 
tím. že utvořili v zemích spojeneckých své armády, jimiž do
kázali svnu tradicionelní odhodlanost a obětavost, 

Řeč Stříbrného ovšem provázena bouří na německých la
vicích poslaneckých. 

Washington, D. C. — V řadí 
měst a okresů jež uspořádaly 
velké manifestační schůze, na 
nichž opětována a přijata pří
saha národa Českého, neoosled 
ní ie Hořice v severovýchod
ních ^echách. Proti roztržení 
českého Království přišlo pro
testovat na vel̂ v tábor lidu 110 
méně než 18,000 lidí. K tomu
to nadšenému množství uvědo
mělých občan"' če^Vvch oromlu 
vili pos^pec KlofAč. snisovatel 
Viktor DvV, <*icialní demokrat 
Jaroš, agrární poslanpc Zdár-
skv. Poslaná K^ofář byl ve 
svém vo",^ tqž^n dělníkv a stu 
dortv 7 nádraží do města. 

Velká schůze konala se také 
v Táboře. Vrte r»r»gipnec Viškov-
«kv prohlásil: Chováme vfru v 
bndoucTVvst národa n ve vítěz
ství práva. Zn»rr»ř» r>ouse "pad 
o ti lit neb zvítězit!" 

Poražte kongresníky Gordona a Crossera! 
Nejdůležitěji! den v roce 

jest, kdy vykonáváme naši 
občanskou povinnost. 

Zbytečné jsou kritiky a 
kádky, pak-li na ten den ne
použijeme našeho občanské
ho práva, které nám ústavou 
Spojených Států jest zaru-
ětno. 

Zítra, 13. srpna, se nám 
nask>(tuje opět příležitost, 
našim hlasy rozhodnouti, kte 
rým občanům chceme svěřit 
naše okresní úřady a zvláště 
kteří nás mají zastupovat ve 
státní zákonodárně a v kon
gresu. 

V této nominační volbě se 
|idná hlavně o to, aby na lí
stek k příštím volbám do 
kongresu navrženi byli ob

čané, kteří jsou věrni zása
dám nynější vlády a kteří se 
zaručili podporovat tak dů
ležitou práci našeho slavné
ho presidenta Wilsona. 

O nominaci pro úřady ty 
ucházejí se nynější kongres-
níci Gordon a Crosser, kteří 
již po třikráte zdejšími ob
čany zvoleni byli. Jejich 
jednání v kongresu však po 
dobu války nesrovnávalo se 
s přáním občanů, kteří je 
tam zvolili. Ve svých řecích 
i jednání sesměš^ovali naši 
armádu, na kterou můžeme 
býti hrdi a kladli překážky 
v práci našeho presidenta, 
který se snaží všemi možný
mi prostředky válku pro na-

JOHN J. BABKA 

še vojíny usnadnit, tak aby 
rozhodné vítězství bylo zaru 

ceno. Z úcty k našim vojí
nům, kteří tak velké oběti 
pro nás přinášejí a k našemu 
oresidentu, nesmíme dovo
lit, aby tací občané nás v 
kongresu zastupovali. Kdy
by ty tisíce vojínů z našeho 
okresu, kteří na bojišti krvá
cí, mohli při zítřejších pri
mářkách hlasovat, ani jeden 
hlas by nedostali Gordon a 
Crosser. A naše povinnost 
jest, abychom za ně přání 
íejich vykonali. 

Občané v Clerrfandu, be* 
rozdílu politického přesvěd
čení ve všem dokázali věr
nost k naší vládě a k její prá 
ci a proto povinností nás 
všech jest i při volbě pře
svědčení našf dokázat. 

CHARLES A. MOONEY 

Proti Gordonovi uchází se 

o nominaci Charles A. Moo-
ney, který v státní zákono
dárně své schopnosti i věr
nost k vládě dokázal a proti 
Groserovi se o nominaci u-
chází nám všem chvalně zná 
mý rodák John J. Babka, 
který ve vykonávání důleži
tých úřadů své schopnosti do 
kázal. * 

Oba jsou muži schopní na 
še zájmy v kongresu zastá
vat a proto při zítřejší volbě 
vykonáme přání naše, našich 
vojínů a projevíme věrnost 
našemu presidentu Wilsono-
vi, když se jako jeden muž 
dostavíme k nominační vol
bě a uděláme křížek (X) 
před jmény Charles A. Moo-
ney a John J Babka. 

Celá Amerika pohlíží na 
Cleveland jak se zachová k 
jeho nevěrným kongresnř-
kům. I republikánské časo
pisy poukazují na jednání 
Gordona a Crosera. Naším 
hlasem podejme protest pro
ti těm, kteří se zpronevěřili 
přání těch, kteří je do úřadu 
zvolili. 

Volební úřadovny budou 
otevřeny od 6:30 hodin rá
no do 6:30 hodin večer. To
várníci budou požádáni, aby; 
dělníci byli dříve z práce pro 
puštěni, tak aby každý mohl 
svou občanskou povinnosti 
vykonat IdfÉ 
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