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zájmům Českého lidíu v Americe. 

Dnes a zítra místní přeháňký 
• amožní bouře. 
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armáda zatldčena k Noyon 
; MĚSTO PERONNE 0STŘEL0VÍN0 

: SPOJENECKÝMI DĚLY. 
BRITOVÉ SPOLEČNĚ S AMERIČANY 

DOBYLI BRAYE A VSI PROYART. 
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: 'í " ':f[ : BULLETINYi ' ' -
Londýn, 12. srpna. — Spojenecká vojska pokročila 

ku vyvýšené pláni Ltssigny, chránící důležité německé 
posice u Noyon. Dotčený postup udál se včera a některé 
dnešní ranní bulletiny hlásají, že horská ta rovina již vza 
ta byla franko-britskými kolonami útokem. Pak-li zprá
va ta se potvrdí, Noyon nemůže dlouho vzdorovat a Něm
ci musí svou obranou frontu dále v zad pošinouti. 

: - Haigova vojska apolečně s Američany dobyla mě
stečka Bray a vsi Proyant, deset mil od Peronne, kteréžto 
historické město je již spojeneckými děly bombardováno. 

, Německé pravé křídlo zatlačeno za ves Fou<lues-
court na Sommě, *otya šest mil k Nesle, hllavnímu želez
ničnímu středu. 4 ' /; 

Levé německé křídlo ustupuje rovněž k Lassigny, 
kde včera francouzská kolona dobyla osady Gary. ' 

Anglický střed probíjí se za linii, okupovanou Něm-
«rf *1 r. 1915. 

Ludendorff vysílá anpáil^syým v Pikardii ohrožo
vaným čerstvé divise od severní fronty, určené původně 
k ofensivním tahům a nikoli k defensive. 

Rakousko půjčilo Němcům rovněž několik svých di-
visí ku obraně v Pikardii. Divise ty do boje še však po
sud nedostaly. V* i 

Němci do včerejška ustoupili na linii Chaulnés^íjoye-
Lassigny-Noyon. Ustupují zvolna a bijí se s větší odvahou. 
Vzdor tomu potvrzuje se včerejší bulletin, že generálové Hu-
tier a Marwitz ztratili již 700 děl a 40,000 vojáků, že jim by-
Jo pozajímáno. < 

Dobytí Chaulnes a Roye se však vyvraeL- Spojenecká 
kavalerie probila se sic na kraje obou měst, později musela 
však opět ustoupiti. Teprv po dobytí obou těchto měst možno 
mluviti o částečném zaskočení Hutierových vojsk. 

Chaulnes je dnes bombardováno těžkými britickými děly, 
ku přední frontě právě přivlečenými. Mosty Sommu přetína
jící jsou spojeneckými těžkými děly od Bethencourt ostřelo-
vány a rovněž spojenečtí aviatikové, zvlášť američtí letci, 
působí ustupujícím děsné ztráty. 

Morálka v řadách ustupujících stále klesá. Včera poza
jímáno další množství pruských a bavorských gardistů, u 
nichž pokleslost ducha je zvláště patrná. 

Pangermánský tisk nad svými porážkami zuří. Deutsche 
Zeitung ku příkladu lamentuje, že maršálek Foch neměl za 
svých dvou ofensiv o nic více sil než německý princ a bavor
ský následník trůnu Rupprecht a přece že vyhrává. Je to 
prý vinou pacifistů do německé armády se vetřevších. 

Odvádění mužů k armádě jest prováděno nyní v Něme
cku s největší přísností a působí to velikou nespokojenost, ja
kož i*značnou stísněnost, ježto nedávno ještě byl německý lid 
ujišťován, že Němci mají definitivní číselnou převahu na zá
padní frontě. Před několika měsíci byli propuštěni ze služby 
různí obchodníci, aby mohli vésti obchod v neutrálních zemích 
a zabraných ruských provinciích, ale nyní byli všichni povo
láni zpět do vojska. Kromě toho starší ročníky, kterým bylo 
nedávno slíbeno, že budou poslány domů, budou podržány ve 
službě, jak bylo nyní rozhodnuto. Cestující, přijíždějící z 
Německa, vyprávějí, že tam panuje veliká sklíčenost, zvláště 
v porýnských městech, kde veliké množství zraněných půso-

. bí trapný dojem. , 

FRANCOUZI BOMBARDUJÍ DĚLO 
PAŘÍŽ OHROŽUJÍCÍ 

" Londýn, 13. srpna. — Spojenecká vojska v Pikardii po
stoupila již tak daleko, že německé dalekonosné dělo, do ne
dávná Paříž ostřelující, mohlo být objeveno. Dělo to, zvané 

' "velká Berta" nachází se severně od Noyon a to v lese mezi 
Guiscard a Ham. Od čtvrtka "velká Berta" mlčí a Paříž je v 
bezpečí. Přítomně těžká francouzská děla ostřelují "Bertu", 
možné však, že vítězní spojenci zmocní se "Berty" dřív, než 
budfi úplně zničena, . < . 
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Nová ruská vláda postaví se prý proti Němcům / t 

Ř 

* i 

NĚMECKÝ VYSLANEC HODLÁ OPU-
smi MOSKVU. ' 
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ČESKOSLOVENSKÉ VOJSKO VÍTÁ 
NADŠENĚ SPOJENCE. 

HEI fp»««U K \ CESTĚ DO BERLINA. 

Závodní běh s vajíčkem na lžíci, oblíbený to sport v Anglii. 
•as 

PONORKY OTOČÍ NA AMERICKÉ 
MAJÁKY 

V AMERICKÝCH VODÁCH POTOPENO CELKEM 
W_PÍ- SlLOpI+pj., ;:v 'S;> 

•i* Washington,'lg. sjppna. — Plynem naplněné bomby, vy
střelené z německé ponorky operující podél středoatlantické-
ho pobřeží, přemohly šest mužů pobřežní stanice na Smith 
Islandu, poblíže Severní Caroliny. ÍJtok se udál v sobotu 
večer. Novou "kulturní" zbraní hodlají dle všeho Hunové 
poškozovati majetek na americkém pobřeží a obtěžovata civil
ní ^byvatelstvo. 

p <•?' Útok byl jedním z celé serie přepadení, při jednom, udav
ším se u viržinského pobřeží, jen 100 mil na východ, napadl a-
merický ničitel německou submarinu a vyslal na ni 17 hlubino 
vých střel. Ponorka se potopila, ale není zjištěno, zda byla 
některým projektilem zasažena. 

Střely, vyvozující smrdutý plyn, jsou naplněny olejem, 
který při dopadnutí se vylévá a dusivé výpary Vyvozuje. 

V neděli potopen byl britický parník Penistone o 4139 
tun a 8. srpna švédský parník Sydland, 3031 tun v novoan-
glických vodách poblíže míst, kde poslední neděle zničeno by
lo deset rybářských lodí. Prvnější parník torpedován byl v 
neděli a osud jeho posádky není do té chvíle znám, kdežto 
druhý zničen byl německými bombami, ale posádka později 
zachráněna. 

Od zahájení druhého ponorkového nájezdu^H 18, čer
vence potopeno bylo v amerických vodách 31 plavidel, ^ nichž 
až na tři byly vesměs zničeny ve vodách novoanglických a ka
nadských. • . , 

NEZDAR NĚMECKÝCH VZDUŠNÍCH 
ÚTOK0 

DVA HUNSKÉ ZEPPELINY SRAŽENY BYLY V 
PLAMENECH K ZEMI. 

Přístav východní Anglii, 12. srpna. — Brilantní výsle
dek anglických letců ve spojení a námořní moci při vzdušné 
bitvě odehravší se včera na pobřeží západního Fríska v Ho
landsku, byl zde přijat velkolepým nadšením, ač ztraceno 
bylo pět motorových člunů. Jest ale naděje, že z pohřešova
ných lodic se ještě některá vrátí, neb se jim podaří dostihnou-
ti neutrálních břehů. Čluny byly napadeny 40 německými ná 
mořními aeroplány s zeppelinem ne i novějšího typu. Posled
nější byl sestřeíen a v plamenech sřítil se do moře, tak že ne
byl zachráněn ani iediný muž posádky. 

Za boje trvalo mužstvo anglických bitevnic na bohosluž
bách a za pění hymny přihlíželo k rozčilujícímu divadlu. 

Londýn, 12. srpna. — Angličtí letci srazili na východním 
pobřeží Anglie německý zeppelin, jeden z neivětších a neíno-
vějších typů. Nepřátelská vzducholoď zpozorována bvla za 
svítání a hned všechny britické stroie se vznesly a podařilo se 

PRAPOR CESKOSLOVENM 
SK£ ARMÁDY VE 

Co o něm píše vídeňský list* 

Československá Tis. Kancelář. 

Washington, 12. srpna. — Jest zde rozšířeno velice opráv 
něné domnění, že vypuzením bolševické strany, znovu bud$ 
zřízena východní fronta proti Německu, coz by mohlo zadat! 
germánské výbojnosti poslední ránu. Naděj tato opírá 39 
hlavně o znéní proklamace, kterou vydala nová ruská vláda, 
jež se sama označuje: Nejvyšší vláda severní oblasti. <-

Podepisovatelé proklamace jsou až na dvě výminky 
nové konstitučního shromáždění a zastupují hlavné guberni#' 
Novgorod, Archadělsk, Vologdu, Viatku, Kazaň a Samaru, 
celý řetěz pé«sv in ctí. ^tkládaj irich ** oíIj® jdnť.ho Moř* altó 
po oblast donských kozáků na jihu. Území nové vlády podo
bá se půlměsíci a tvoří hlavní frontu ruského lidu, krajně pro 
spojence zaujatého a zahrnuje v sobě také nejlepší ruské ná«* 
rodní živly. Podepisovatelé proklamace oznamují: 

---

Washington, D. C. — Vídeň 
ská Zeit sděluje dle Temps: 
Město Paříž dalo českosloven
ských dobiovolníkům před je
jich odjezdem na frontu pra
por, na^jiějž návrh učinil) jejich 
pařížsky krajan Fr. Kupka, -r-
(Mistr Kupka známý český ma 
liř byl jedním z prvních če
ských dobrovolníků ve Francii 
a předsedou Národního Sdruže 
ní v Paříži. Pozn. tisk. kan.) 
Prapor je zhotoven dle prapo
rů francouzských pluků. Je z 
•hedvábí se zlatým třepením, 
horizontálně rozdělen ve dva 
stejné pruhy bílý a červený, 
kolo s modrým pásem se zlatý 
mi listy. Uprostřed na jedné 
straně nachází se českosloven
ský monogram, na druhé straně 
číslo pluku. V rohu jsou znaky 
československých zemí, jichž 
těsný svazek je znázorněn čtyř 
mi pozlacenými kruhy, které 
jsou na žerdi praporu upevně
ny. Prapor je ozdoben širokou 
a dlouhou stuhou, na které je 
na bílo červeném základě vyši 
to v české a francouzské řeči 
Paříž československé armádě.' 

České listv tuto zprávu otis
kly a tak náš lid zvěděl i podro 
bný popis praporu naší armády 
ve Francii. Dovedeme si před
stavit. jok tam našim je radost 
no u srdce, přes mučivou bídu. 

O 
ČESKÝ AVIATIK POVÝŠEN. 

Z Washingtonu telegrafová
no včera do Clevelandu, že vá
lečný deDartment povýšil něko 
lik zdejších dobrobrovolníků. 
Mezi povýšenými Clevelanďa-
nv nachází se též Čech, p. Jo
sef Pelich, 2085 vých. 46 ul.. 
který stal se poručíkem u avi-
atiky. Pan Pelich je synem 

jim přiblížiti se k zeppelinu dříve nežli byly zpozorovány. Za (chvalně známého zdejšího spol 
několik málo minut zasažen byl balon a spadl jako obrovská. kového pracovníka a absolven-
hořící pochodeň do moře. 'tem Cornellovy university. 

"Zástuci lidu, zvoleni všeobecným hlasováním, jsou do
nuceni uchopiti se vlády vlastními rukami, jelikož doeud v se
verním Rusku nestávalo vlády oprávněné." 

Současně prohlašují, že jsou dosud v nezmírněné oposicl 
. proti Němcům a celé Rusko, že jest přesvědčeno o vlastních 
se spojenci totožných zájmech. 

Washingtonské úřady připouští, že naděje na pořízení 
nové východní fronty jsou velice podstatné a nová bitevní čára 
táhla by se od Polárního Moře až po Kavkaz, obepínajíc tak 
skorém celý ruský národ, který v německém ovládání země 
spatřuje svrchované nebezpečí. 

Německý tisk sám dnes přináší zprávy* že oba démon! 
Ruska, Lenin a Trocký, uprchli do kronštatské pevnosti, ještě 
20 mil na západ od samého Petrohradu, vzavše ssebou úřední
ky sovětů, jakož i zatčené protirevolucionáře. Tak píše Lo
kal Anzeiger v Berlíně: 

"Když Angličané, aniž by vyhlásili vólku, -obsazovali ru
ská města a stříleli ruské občany, obzvláště členy sovětů, za
tknuti byli v Moskvě angličtí a francouzští poddaní, krom star 
ších mužů, otců velkých rodin a dělnictva, aby internováni by 
li jako rukojmí." 

Dle došlých zpráv stává se rychle strana sociálně revo
luční nástupkyní bolševiků, jejichž vlády v Moskvě i Petrofcra 
dě velice rychle mizí, takže nová vláda dnes neb již zítra «ta> 
ne se pánem celé situace. 

Dr. Helferich, německý vyslanec pro Rusko, lépe snad 
řečeno pro bolševickou vládu oznámil vládě sovětů, že svoji 
úřadovnu přestěhuje z Moskvy do Pskova, kdé byl by se svým 
štábem osobně bezpečnější, sin • Moskvg může nastati hrůzo-
vláda nové vlády. 

(Berlínský Tagblatt poVažujevládu sovětů. zs><. vélicé' o-
hroženu a stydlivě přiznává, že československá armáda vzrost
la ze 7,500. na 30,000;. mužů, rozmnožena jsouc podstatné 
Srby, kozáky a protibolševickými živlý; Moskevská depeše do
konce prozrazuje, že postupující vojsko japonské jest ve sty-* 
ku s vojskem československým. Podobně i pomocné oddíly 
anglické, přistávší ve Vladivostoku, rychle postupují podél ře-t 
ky Usuri na české frontě, kde se jim od nejnovějších spolubo4 
jovníků jejich, Čechoslováků dostalo nadšeného přivítání. ' 

Haag, 22. srpna. —*> Vzdor tomu, že Němci podceňují důle^ 
žítost spojeneckého zakročení v Murmaňsku, přece jen pova-4 
žují téměř jednomyslně možnost vrácení se Helfericha do Ber
lína za událost povážlivou, zřejmě nasvědčující, že celý vý
voj událostí v Rusku béře na seb? tvářnost pro Němce krajnS 
nebezpečnou. Není žádným tajemstvím, že Helferich byl do 
Moskvv poslán jen za tím účelem, aby přiměl bolševiky k za! 
mezení přistání spojeneckých vojsk jak v Murmaňsku tak i na 
Sibiři. Telegrafické spojení mezi Ruskem a Německem jest 
noneivíce znemožněno, ale v Berlíně se doufá, že Helferich po 
krátké konferenci opětně se na Rus vrátí. 
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