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ANGLIE UZNALA CECHY ZA SPOJENCE 
Kl »« A 

FRANCOUZSKÝ ARMÁDNÍ SBOR DOBYL LASSIGNY 
=====̂ =̂ = • * 

Neúspěch kongresníků Crossera a Gordona 
NAŠE ARMÁDA POVAŽOVÁNA JEST 

ZA BRANNOU MOC SAMOSTAT
NÉHO STÁTU. 

SPOJENCI ZASÍLAJÍ TROCKÉMU 
ULTIMATUM. 

NĚMCI ZAMÝŠLÍ OBSADITI PETROHRAD. 

Londýn, 13. srpna. — Vláda Velké Britanie vydala de
klaraci, kterou uznává Čechoslováky za národnost spoje
neckou a tři, dnes v poli stojící československé armády pova
hovány jsou za spojeneckou brannou moc, stojící ve válce pro
ti centrálním mocím. Uznání toto bude následováno též Ita-

Francií, kdežto Spoj. Státy o této otázce uvažu jí, ale jaké 
postavení Amerika v této otázce zaujme, není dosud náležitě 
objasněno. Zde se vzpomíná posledního prohlášení sekretáře 
Lansinga, kterým Spojené Státy vyslovovaly hluboké sympatie 
národním snahám českoslováckým i jiných menších potlačo
vaných národů a jest věřeno, že i za mořem bude přikladu 
Anglie následováno. 

Oklikou přes Berlín dochází zpráva z Moskvy o ultimatu^ 
spojeneckých diplomatů, jež bylo doručeno bolševickému mi
nistru války Trockému, v kterém spojenci do tří dnů žádají od 
pověd' a vysvětlení o slovech minister, předsedy Lenina, že 
Rusko hodlá vyhlásit! válku "anglofrancouzskému imperialis
mu." 

Podobné prohlášení učinil Lenin dne 9. srpna, kdy ame
rický konsul v Moskvě, Poole, oznámil státnímu departmentu 
ve Washingtone, že Lenin skutečně na shromáždění sovětů 
pravil, že mezi ruskou vládou a spojenci existuje stav váleč
ný. Zda se spojenci dočkají odpovědi, jest velice pochybno, 
jelikož oba bolševičtí vůdcové, Lenin i Trocký, uprchli do 
Kronštatu. 

Němci se zanáší myšlénkou obsarliti Petrohrad a mají 
k vičeli tomu již přinraveno vojsko; hlásá tak aspoň depeše z 
Helsingforsu došlá do kodaňského listu Politiken. Dle zpráv 
některých německých listů vydal Lenin hrozivý manifest, kte
rým slibuje těžké tresty všem protirevolucionářům a sedlá
kům, kteří své obilí ukrývají před vládní konfiskací. Aby 
čeleno bylo novému protirevolučnímu hnutí, sestaven byl 
triumvirát, Lenin, Trocký a Zinověv. jemuž dána byla veškerá 
výkonná moc. jen aby republika sovětů chráněna byla proti 
jejím, dnes již nesčetným nnřátelůiTi. 

Německo, v nejosudnější hodině nezdarů na západní 
frontě, jest dnes ohrožováno i na východě a sice nejen postu
pujícími oddíly spojeneckého vojska, ale i vnitřním vřením v 
zemích, které v Rusku obsadilo. Není místa na Rusi s něme
ckou vojenskou posádkou, kde by velitelé nebyli v ustavičném 
strachu, že nebudou přepadeni a ze země vybiti a nebezpečí 
toto vzrůstá, čím více se spojenecké oddíly blíží. Již vydržo
vání posádek v růdných městech musí oslabiti germánskou ar
mádu. jelikož dnešní staré záložníky v Rusku bude musit na-
hraditi vojskem pravidelným, povolaným od fronty ve Fran
cii, kde dnes Němci nemohou postrádati ani jediného pluku. 

Jejich tisk tuto nebezpečnou situaci dobře chápe, tak pí
še Vossische Zeitung: "Neúprosný osud žene Německo do no
vé neodvratné války s Ruskem, nenajde-li se v poslední chvíli 
spasný prostředek. Útěk německého vyslance z Moskvy do 
Pskova jest vlastně počátkem ústupu z Ruska." 

Národ roztržen ve dví tisíci rozpory, oslaben válkou ob
čanskou a revolucí, nasel poznovu bývalou energii a jedno
myslně trhá brest-Iitevské mírové úmluvy. Jedno jest jasnot 
Mír podepsánv v B**e«?t Litevsku. více r»eexistuie. 

Washington, 18. srpna. — Nevole mezi ukrajinskými se
dláky proti Němcům jest na ustavičném vzestupu. Němečtí 
vojáci nesmí sami vycházeti, an jsou chytáni vzbouřenými a 
rozhněvanými povstaleckými četami. A běda Němci, upadne-
li v zajetí. Jak hlásí státní department, sedláci zajatce mučí 
a pohřbívají za živa. Naděje Hunů na velký lup potravin se 
nestaly skutkem, aniž jest Němcům možno doplňovati proříd 
lé řady v armádě, odvedenci z obsazenýchh ruských provincií. 

Ukrajinská vláda sorganisovala celou armádu v počtu 
800,000 mužů. 

DEMOKRATIČTÍ ÍEKAN0 BABKA A 
MOONEY NOMINOVÁNI ZNAČ

NOU VĚTŠINOU. 
GUVERNER JAMES M. COX STŘETNE 

SE ZA PŘÍŠTÍCH VOLEB S EX-
GUVERNEREM WILUSEM. 

BÝVALÝ NÁČELNÍK POLICIE KOHLER NOMINO 
VÁN DO OKRESNÍ KOMISE. 

Velkou účastí při včerejších předvolM^-^lt^lsfcwHitl 
občané dokázali, žě dovedou myslet a v pravý čas též jednat. 

Dle ranních zpráv Charles A. Mooney obdržel 4,558 hla
sů, jeho protivník William Gordon 1,720. Mooney-ova většina 
jest 2,868. 

John J. Babka obdržel 4,430 hlasů, Robert Grosser 3,367. 
Babkova většina jest 1,003 hlasů. 

Bývalý guverner Frank B. Willi* jest nominován za gu-
*•vernera na republikánské tiketě. Guverner. James M. Cox 
nomirfován na tiketě demokratické. " 

Největší zápas byl soustředěn ve prospěoh Mooneye a 
Babky. Nynější kongresníci Gordon a Crosser se zpronevěřili 
nynější vládě a proto zápas ve 20. a 21. okresu byl sledován 
celou Amerikou. 

Mooney i Babka ve svých agitačních řečích se prohlásili 
p» vedení války se všemi možnými prostředky a že budou v 
celém tom zápase presidenta Wilsona podporovat. 

V republikánské straně největší zápas byl veden mezi 
kandidáty pro úřad guvernera, Frank B. Willisem a Edwinem 
Jonesem z Jackson a John H. Arnoldem z Columbus. V Ha
milton okresu Edwin Jones obdržel velkou většinu hlasů, šest 
proti jednomu, ale v jiných okresích většinu získal Willis. 

Guverner Cox neměl žádného protivníka a proto žádný 
boj o jeho nominaci sveden nebyl. Republikáni odevzdali dva 
krátě tolik hlasů co demokrati. V zápase o úřad guvernera 
Cox i Willis ve dvou zápasech každý jednou získal úřad a 
jednou byl poražen. Při příštích volbách zápas veden bude 
po třetí. V Cuyahoga okresu Willis dostal velkou většinu. 
Strana prohibiční agitovala pro své kandidáty do státní záko
nodárný a dle zpráv na republikánské tiketě jsou navrženi 
její přívrženci. Demokratickým kandidátům do sáko^ipriárny 
pozornost nevěnovala. Dle zpráv na demokratickém lístku 
dostali nominaci všichni ústřední organisací odporučení kan
didáti, až na Edmund B. Haserodta, kandidáta za okresního 
klerka. který kandidoval neodvisle. Všichni tři okresní ko
misaři byli znovuzvoleni. Fred Kohler, bývalý policeiní ná
čelník. získal velkou většinu hlasů co kandidát na republikán
ském lístku za okresního komisaře. Do kongresu na republi
kánské tiketě navržen J. R. Zmunt ve 20. okresu, též českého 
původu, a Harry L. Wail, v 21. okresu. 

Mezi John H. Coxem a George Wallasem, kteří se uchá
zeli o nominaci za okresního klerka, byl veden blízký boj. Dle 
zprávy ze 400 precinktů v 1:30 hod. dijes rán©, mě! Cox jen 
140 hlasů většiny. : • 

Suší se všemožně pokoušeli porazit George B, Harrise, 
který byl zvolen do ústředního státního výboru. 

John J. Babka, 5114 Broad
way, « pomocníka Vř slévárni* 
svým přičiněním v posledních 
desíti letech se vyšinul na kan
didáta do kongresu. Včera byl 
navržen demokratickou stra
nou a bude-li zvolen, bud? za
stupovat 21. okres. 

Pan J. J. Babka jest českého 
•původu a jeho cítění bylo vždy 

proti Němcům \iíž před válkou. 
Babka studoval práva po veče-

,rách v době, kdy pracoval ve 
'slévárně a když získal diplom 
Co právník, rychle pokračoval, 

i Babka byl zaměstnán dva roky 
co rádce u státního soudce n,?ž 
se stal příručím okresního ža
lobce 

Státní lístek. 
Guvernér. 

James M. Cox (D) 
Frank B. Willis (R) 

Náměstek* 
Earl D. Bloom (D) 
Bert B. Buckley (R) 

Státní tajemník. 
William D. Fulton (D) 
Harvey C. Smith (R) 

Generální návladní. 
Joseph MGhee (D) 

John G. Price (R) 
Státní pokladník. 

Chester A. Bryan (D) 
R. W. Archer (R) 

Nejvyšší soudcové. 
Oscar W. Newman (D) 
Phil M. Crow (D) 
James E. Robinson (R) 
R e y n o l d s  R .  K i n k a d e  ( R )  
Oba lístky jsou sestaveny p\> 

ioúředně dle posledních ran
ních zpráv. 

(Pokračování ca ifer. 6.) 

Charles A. Mooney kt^rý l>yl 
včera nominován do kongresu 
ve 20. okresu nabyl svou praxi 
ve státní zákonodárné. Ve stát
ním senátu požíval velké důvě
ry. On byl předsedou výboru 
na upravení zákonů pro poji
šťující společnosti a pak přes 
yolby. Mooney byl činným v 
různých výborech. On byl ro
zen v St. Mary a tam nabyl své 
vzdělání, tyo Clevelandu přijel 
před lety aby zde zastával co 
okresní jednatel The Michigan 
Mutual Life Insurance Co. Pří
tomně bydli v c. 9811 West
chester ave. 

FOCHOVA VÍTĚZNÁ VOJSKA U BRAN 
NOYONU. 

RUPPRECHT PRIPRAVUJE USTUP K 
STARÉ HINDENBURGOVĚ 

OBRANNÉ UNII 
KAISEROVY SPOJENCI PO NEZDARU V PIKARDII 

RADÍ ŠE O MÍRU. 

NÁMOŘNÍ BITVA U SK AGE RAKU? 

BULLETINY: 

tondýn, 14. srna. — Poloúřední zrávy z Kodaně na
svědčují, že mezi německým a britským válečným loď
stvem došlo včera k bitvě u Skageraku v moři Severním. 
Dvě velké flotv se srazily a konqnáda trvala dvě hodiny. 
Později dělostřelba hřměla dále na jih od Skagerak, ceá 
by nasvědčovalo, že německá eskádra je na ústupu. 

Amsterdam, 14. srpna. — Německý cisař svolal dů
ležitou poradu svých spojenců. Porada koná se v něme
ckém hlavním armádním stanu a výsledkem téže má být 
nové navázání mírového vyjednávání s Francií, Anglií, 
Soustátím a Dohodou vůbec. Kaisr svoláním mírové po
rady přiznává své porážky u Marnv a v Pikardii a chtěl 
by válku skončit patrně proto, že lid jeho je nespokojen a 
jeho spojenci rovněž. 

Bulharsko poslalo do konference prince Borise a Ra
kousko svého císaře Karla, jehož provází zahraniční mi
nistr baron Burian. 

Hollandské časopisy spatřují • Kaiserově mírové 
akci brzký všeobecný neúspěch Teutonů, jakož i brzké 
zakončení války, zvlášť v neprospěch Berlína. 

Paříž, 14. srpna. — Francouzský válečný odbor ú-
ředně oznamuje, že výbojem maršálka Focha spojenci ve 
Francii poza jímali od 18. července do včereiška sedmde
sát tisíc Hunů celkem, vzali jim tisíc těžkých děl a deset 
tisíc kulometů. Jde o spojeneckou ofensivu od Marný i 
v Pikardii. 

Londýn, 14. srpna. — Rakouská d i vise, poslaná na 
pomoc Němcům do Pikardie, musela být zadržena v Bel
gii, poněvadž odepřela bojovat proti Francouzům a jeví 
ducha revolučního. 

Třetí francouzská armáda blíží se ku 'branám Noyonu. 
Vřera Fochova chrabrá vojska vyrvala Hunům vyvýšeními 
Lassigny a dnes vítězové nacházejí se 4 míle od Noyonu. 

Vzetí Lassigny od dobytí Montdidier je neivětším Focho-
vým úspěchem za nynějšího výboje v Pikardii. Přítomně fran
couzská děla ostřelují Noyon a ničí zadní posice Hunů. 

Anglická děla bombardují Peronne, kteréžto město je V 
plamenech. 

Německé gardy kladou zoufalý odpor postupujícím, nic
méně odpor ten pozvolna slábne a není víc pochyby, že Rup-
prechtovy armády ustoupí až ku původní Hindenburgové o-
branné linii. 

V 48 hodinách Ise očekávat všeobecný ústup vojsk ba
vorského prince. 

Němci již nyní opouštějí své zákopy podél Oisy, vyklidili 
předměstí Roye a ustupují od Ribecourt; na střed města Roye 
útočí Francouzové od západu a jihu. 

Pád Lassigny předcházelo dobytí vsi Massif, kterážto o-
sada je klíčem k zmíněné horní rovině a kterážto vysoká pla
nina je klíčem ku Noyon. 

Jakmile padnou městečka Roye a Chaulnes, německá li-* 
nie za Noyon nedá se víc udržet a německý ústup bude se po
dobat nedávnému Útěku Hunů od Marný. 

(Pokračování na straně 3.) . 


