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OPET NOVY USTUP NEMO) V P1KARDII 
RUPPRECHTOVA VOJSKA OPOUŠTĚJÍ 

PĚTlMlLOVf VYSEK D ALBERT. 
FRANCOUZI OBSADILI VES RIBE-

COURT, DOBYTÍ LASSIGNY SE 
VŠAK NEPOTVRZUJE. 

Situace na bojlSt! v Pikardii se vCeřa valně nezměnila. 
Francouzi obsadili ves Ribecourt, ležící v nižině Oisy řeky a v 
dosahu vyvýšené roviny u Lassigny. Včerejší poloúřední bul
letin o dobytí vesnice Lassigny a přiléhající k ní pláni se však 
nepotvrzuje. Naproti tomu britický bulletin udává, že Němci 
opouštějí svůj výsek u města Albert, táhnoucí se podél pěti-
mílové zákopové linie mezi Beaumont, Hamel, Serre, Au 
Mont a Bucquoy. Němcům vyklizením dotčeného sektoru jde 
patrně o narovnání bitevní své čáry. 

Důležitá města Chaulnes a Roye ve středu výseku v Pikar 
dii nacházejí se dosud v moci nepřítele, který v místech na 
anglo-francouzské nápory odpovídá protiútoky. 

Proslýchá se, že Němci opouštějí některé své zákopy u 
Arrase, takže ve skutečnosti jde jim o zreorganisování celé 
fronty od Lense ve Flandrech až k Soissons ve Francii. 

Dotčená fronta tvoří mírný oblouk za nimž v přímé čáře 
Z britických pluků pouze Australci dostali se včera v akci 

vede stará Hindenburgova linie. 
v Pikardii a to dobytím několika drobných posic u městečka 
Bray. 

Francouzi i dnes pokoušejí se o Lassigny. Pokud v mí
stech těch nepokročí, Němci nebudou donuceni ku dalšímu ú-
j^fitupu od svých posic za Soissons. , 
S|».. . . Nepřítel u Lassigny n.ř* výh«*dnostavení, z něho-ž bez 

těžké kanonády sotva bude vytlačen. Celý tamněiší kraj je 
neschůdný, hornatý a zalesněný. Na vyznačených místech 
Němci mají drátěné záseky, kdežto hnízda kulometů kryjí zá 
kopy, Hindenburgem již loni zařízené a k nynější obraně zno
vu upravené. Němci mají ve svých posicích hojně reservního 
proviantu i střeliva a v postupu Francouzů pod generálem 
Humbertem překážejí zvlášť vysíláním otravného plynu. 

Na frontě mezi Soissons a Remeší bojováno včera jen 11 
Fismette na Vesle, kde Němci podnikli nový útok na ameri
ckou linii. Nápor ten byl však důkladně odražen. 

Oznamuje se, že Ludendorff požádal Rakousko o dvacet 
pomoc, divisí, Vídeň poslala mu však jen dvě divise a ty v 
akci nemohly být komandovány, poněvadž skládají se ze živlů 
"nespolehlivých". Vzhledem k tomu obě ty rakouské pěší di
vise vykonávají přítomně jen posádkovou službu v Belgii. 

Potvrzuje se včerejší bulletni, že Rakousko uzavřelo své 
tyrolské hranice a vysílá nové ofensivní vojsko ku Piave do 
Itálie, kde opakuií se spojenecké výpady. Rakušanům velké 
škody působící. Rakousko chce prý ve Vlaších přejít ve vý
boj, aby, možno-li pomohlo nepřímo Němcům ve Francii tísně
ným. 

Německý tisk jeví nervosnost ve svých posudcích situace 
na západní frontě. Berlínská Zeitung am Mittag připravuje 
veřeinost na další ústím opatrně stylisovanými frásemi. Kle-
rikální Koelnische Volks Zeitung apeluie na lid, aby udržel 
dobrou mysl. "V Kolíně byl včereišek dnem defaitistů", pra* 
ví. "S úzkostí, zračící se na jejich tvářích, stáli pohromadá, 
vyměňujíce si své obavy a diskutujíce černé vyhlídky". Ber
línská Weser Zeitung žádá za vyšetřování "nezdaru" na zá» 
padě a tvrdí, že omluva o překvapení nenlatí. protože bylo ú-
ředně oznámeno, že útok je očekáván. Kapitán von Salzmann 
praví ve Vosische Zeitung. že spojenci přepadli nejslabší bod 
v německé linii a že není tudiž žádné pochyby, že celá něme
cká posice je ohrožena. 

Rakouská vláda dala vídeňským úřadům rozkaz, v dů
sledcích kterého obyvatelstvo vyzváno k odevzdání každého 
kousku propagační literatury italské, jež byla na Vídeň sha
zována z italských aeroplánů při nájezdu těchto na nepřátel
ské území. V rozkazu se praví, kdo by se nodle nařízení to
ho nezachoval, že bude přísně pokutován. V ulicích byla po-
manifestech italských velká sháňka, když tytéž byly shazo-r 
vány. Někteří podnikavci je i prodávali a požadovali za jed
notlivý výtisk až 20 korun ($4.00). 

PODÍL ANGLIČANŮ NA VÍTĚZNÉM 
TAŽENÍ V PIKARDII. 

Londýn, 14. srpna. — Za pětidenního tažení v Pikardii 
Britové pozaiímali celkem 20.000 Hunů p vzali iim asi 400 
děl. Mezi německými zaiatci nacházejí se tři brigádníci a 
četně plukovníků a maiorň. Mimo to Britové zabrali tři hlav 
ní stany divisí a jeden stan armádního sboru, několik vojen
ských vlaků a'obrovské množtví drobné palné zbraně i muni
ce; jedna anglická brigáda jízdy pozajímala 1,100 nepřátel. 
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Přistání amerického transportu ve Francii. 

UZNÁNÍ ČECHOSLOVÁKŮ JAKO SAMOSTATNÉHO 
NÁRODA. 

Pod uvddeným nadpisem rozmnožuje zdejší Plain Dealer řadu jinojazyčných ú-
vah o naší osvobozovací akci. Pojednává o uznání československého lidu jako samostat
ného národa spojeneckého. Důležitou pro nás úvahu uvádíme v plném znění: 

Uzhání Cecho-Slováků jako neodvisléjio spojeneckého národa Velkou Britanií, 
Franctt a Itálií, působiti bude povznášejícíWU4ojmem na millionovou menpinu poddaných 
rakousko-uherské vlády, která ale v srdcích svých sympatisuje s nepřátely Rakouska. Čin 
tento uspíší rozhodnutí vlády* Spojených Států, jaí taktéž formálně uzná tyto bojovníky 
za s^bodu a demokracii, v . -

, t. . v Čecho-Slováci nám zaslali první radostnou 7,právu z rozvráceného Ruska. Jestli-
ie tento bývalý spojenec demokratických národu konečně získán bude k dalšímu boji, 
zásluha o to v míře nemalé spočívati bude na práci těchto křižáků svobody. Bvla to první 
zpráva o úspěchu proti bolševikům, jež podala spojeneckému světu první naději, že temné 
ruské mraky se mohou proměniti ve stříbrný úsvit. 

Tito nepřátelé autokracií, které neblahý a nevlídný osud učinil poddané moci, jež 
byla vrcholem autokracie, jsou oprávněni, abý byli uznáni, ať již pro to, co vykonali aneb 
pťo to co vykonati ještě mohou, dá-li se jim patřičného povzbuzení. Dokázali svoji stateč
nost na půl tuctu bitevních frontách a jejich výkony v Rusku samém tvoří nejpřekvapující 
kapitolu války. 

Není to jen citové hnutí, jež vedlo Anglii, Francii a Itálii, aby uznán byl tento bo
jovný spojenec. Jest to též praktický rozum v užití nové zbraně proti nepřátelům svo_ 
body. 

AMERICKÉ ZTRÁTY VE FRANCŮ.!POKRAČUJI • 
PĚŠÁK M. VANĚK Z HOBOKEN, N. J. MEZI V USTUPU. 

PADLÝMI. 

Na dnešním seznamu amerických ztrát ve Francii nachá-
zí se 168 imen postižených pěších vojínů a 10 mariňáků : me
zi nadlými vvskvtuje se též jméno českého pěšáka-^MLsVaňka 
z Hoboken, N. Y. 

Z Clevelanďanů padl v akci pěšák J, Leaver, 13430 Hart
ford Road a z dalších ohaiských pěšáků padli: G. Moller z 
Lancaster, E. Munch z Monterey, A. Darry z Youngstown a 
W. Chebyrec z Columbus. 

Od vypovězení válkv až do včereiška americké ztráty ob
nášejí úhrnem 20,783. Z těch na bojišti r>adlo 4,383. na mori 
zahynulo 291, v boii poraněno celkem 11.278 a pohřešovaných 
neb zajatých je celkem 1.545. Zbvva.iM ztráty připadají ra
nám, nemocím neb nehodám podlehnuvším. 

PROF. MASARYK PRESIDEN 
TU WILSONOVI. 

Československá Tis. Kancelář. 
Washington, D. C. — Prof. 

Masaryk zaslal presidentu Wil 
sonovi tento projev díků: 

S nejhlubším zadostiučině
ním děkuji Vám za Vaše roz
hodnutí pomoci Českosloven
ské armádě na Rusi. 

Pan,e presidente, opětovně 
.fste vvhlašoval zásady v nichž 
Američani byli vychováni: zá
sady osvobozeného lidstva, sku 
tečné rovnosti mezi národy, a 
zásady, dle nichž vlády odvo
zují všecku moc svou ze souhla 
gn ovládaných. 

Rozhodnutí ze dne 3. dubna 

jsou nám zárukou, že tvto ame 
lické zásady budou uskutečně 
nv. Pro tyto zásady náš národ 
bojoval nejen v této válce, ale 
již dávno před ni. 

Za tyto zásady naši hoši pro 
lévají svou krev na nekoneČ-
rých nláních Ruska a Sibiře. 

Vaše jméno, pane presidente 
jak nepochybně jste četl bylo 
veřejně v ulicích Prahy oslavo 
váno. — Náš národ bude po 
^ždvcky Vám vděčným a Vaše 
mu lidu Spojenvch Států." 

(Projev prof. Masaryka tire 
řejňuieme se zpozděním, proto 
že nebylo možno, dokud vláda i 

| sama projev nedala nublikova 
j ti. abychom ji předešla. — Po
znám. Tis. Kř.n.) 

(Poslední bulletin.) 

Londýn, 15. srpna. Němci 
pokračují ve svém pětimílo-
vém ústupu mezi městy Al
bert a Arras a všecky okol
nosti nasvědčují, že něme
cký ústup rozšíří se na linii 
mezi Ypres a Remeší, kteréž 
to couvání v širokém stylu 
bude řídit generál Boehm. 

Pařížská statistika dnes ví
dává, že celkové německé 
ztráty od 18. července do 
včerejška obnášejí 420,000 
mužů a mezi nimi 70,000 za
jatců. 

V NEMILOSTL 

Amsterodam, 14. srpna. — 
Tři němečtí generálové, kteří 
veleli německým oddílům v o-
kolí Montdidieru, upadli jak 
se sděluje z Berlína, v císař
skou nemilost. Celá řada n.ěmt 
r-kých vojáků byla v St. Quenti 
nu pro zbabělost pohnána před 
voienskv soud. Ti, kdož bylo 
shledáni vinnými, byli popravě 
ni. Němci v Belgii projevují vel 
kou nejistotu. 

ZPRÁVY O PROTIBOLŠEVICKÉM 
HNUTÍ JSOU POTVRZOVÁNY. 

POLÁCI TVOftí NOVOU, NĚMECKU LOYÁLNl 
STRANU. 

Washington, 14. srpna. — Dnes došlé úřední telegramy 
od amerického generálního konsula Poola v Moskvě, odhalují 
poněkud clonu, jež zakrývala poslední události na Rusi. Poo
le byl svědkem bolševických násilností, spáchaných na fran-
couzkém i anglickém konsulátě a zatčení dotýčných generál
ních konsulU, sám zničil knihu šifer a konsulát. korespondenci. 
Americké záležitosti předal k vyřizování švédskému konsulo-
vi a sám žádal o bezpečnou dopravu pro sebe i své úřednictvo. 

Také poloúřední zprávy přináší některé novinky. Něme
ckou policií byli ve Varšavě i jinde zatčeni Poláci a utvořena 
nová královská strana Poláků, loyální Němcům, kteří mají u-
tvořiti jakousi policejní brannou moc, jež by působila k tomu, 
aby dosud na Rusi se nacházející němečtí zajatci mohli volně 
ze země odejiti a znovu se boje na francouzské frontě súčast-
niti. 

Na druhé straně zase bolševikové pomáhají Němcům klá-
sti překážky Polákům, kteří si přejí připojiti se k polskému 
vojsku na Sibiři, podél murmanského pobřeží a ve Francii. 

Němci spěšně staví ve Finsku dráhu směrem k Murmaň-
sku, aby snad již v říjnu mohli napadnouti branno"u moc spo
jeneckou v severním Rusku. Noviny v Německu píší, že ger
mánská politika na Rusi úplně selhala a varují německý lid 
před přehnanými nadějemi. Francouzští a britičtí poddaní 
byli zatčeni a bolševikové je drží jako rukojmí pro obsazení 
Archandělska spojenci. Členům francouzské a britské misie 
v Moskvě nebylo dovoleno odcestovati, ač jim dříve slibován 
byl bezpečný doprovod. 

Poslední zpráva amerického konsula, datována jest ze 
dne 6. srpna a dle vyskytujících se pověstí, jest zcela dobře 
možno, že již bolševická vláda neexistuje a že americké i cizí 
konsulátv jsou dnes již mimo nebezpečí. 

Zprávy ze Švédska vyznívají vesměs, že ruská situace se 
stává poznovu spletitější. Jisto jest, že bolševická moc se blí
ží konci. Na mnoha místech povstávají sedláci a tvoří vojen
sky zřízené oddíly k boji proti bolševikům a podobné hnutí 
panuje i v městech. Zprávy o útěku Lenina a Trockého do 
Kronštatu zdají se býti pravdivými a činí se i přípravy, aby 
celá bolševická vláda byla do Kronštatu přenesena. 

MASARYK DĚKUJE ANGLII ZA 
UZNÁNÍ ČECHOSLOVÁKŮ. 

Washington, 14. srpna. — Předseda Československé Ná
rodní Rady, profesor Tomáš G. Masaryk, zaslal dnes A. J. 
Balfourovi. anglickému ministru zahraničních záležitostí, po
selství, v němž tlumočí díky Velké Britanii za uznání česko
slovenského národa. 

"Krok tento jest rozhodujícím dokladem všem potlačeným 
národům v Rakousku-Uhersku i v ostatní Evrooě o vážnosti, s 
jakou Váš národ se rozhodl oro dnešní boj, jehož z jedním 
cílů jest osvobození ujařmeného lidu. 

Národ náš v Hobách. kdv se těšil svobodě, l»v! v těsném 
svazku s Angrlií, jak noliHckém tak i duševním: dnešní válka 
obnovila staré spojení. Náš volný lid bude účinnou hradbou 
všeněméckého výboje a stane se věrným spojencem všech slou 
oených, nyní bojujících demokracií." 

NOVÁ AMERICKÁ ZDAŇOVACÍ 
PŘEDLOHA. 

VLÁDA POT&FRIJ.JF. SR.nnO OOO.nno AI.E RUDF MÍTI 
Pftl NOVÝCH TAXÁCH JESTÉ DEFICIT. 

Washington. 14. srnna. — Sekretář pokladu McAdoo po
ložil dnes nřed výbor zástupců na vyhledání nových způsobů 
vládních příimů novv zdaňovací plán. iimž vláda získati má' 
na daních od 300,000.000 až 400.000.000 dollarů. 

Neivětšímu zdanění podléhati budou také tentokráte vá
lečné ziskv. které dosahují 80 cr. McAdoo doufá, že nová da
ňová předloha bude přiiata. Vzdor velkému obnosu nastane 
as ve federální pokladně schodek od J ó až jedné miliardy do 
celkové sum v $8 000.000.000, kterou Spoiené Státy v přítom
né době potřebu i í a aby deficit byl uhražen, jest potřebí roz-
šířiti řady noolatníků. Tak se pomýšlí uvaliti daň na kávu, 
čaj. cukr. kakao, bananv i jiné z iihu pocházející nlodinv. 

7e stranv vládv jest naléháno, aby daňová nředloha 
schválena bvla kongresem ještě před zaháiením kampanS 
čtvrté válečné půjčky která má započíti dne 28. září. Promlou 
vata o zavedení daně z přepychu, udával, že není úmvslem 
vládv iedině nalézti v tomto odboru zdroj větších příjmů, aiei 
příměti i obvvatelstvo k větší spořivosti a uváděl hned příklad 
u zbytečném služebnictvu v soukromvch domech. 1 
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