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BITEVNÍ FRONTA NA RUSI OBNOVENA 
' $ •  ; 

Ludendorff opouští dvě flanderské linie 
SPOJENECKÝ POSTUP NA VŠECH 

STRANÁCH RUSKA. 
RUŠTÍ SEDLÁCI SE PŘIPOJUJ! K 

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ. 
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ČECHOSLOVÁCI JSOU PÁNY DRÁHY ZE SIBIŘE 
DO MOSKVY A Z MOSKVY DO ARCHANDĚLSKA. 

* 

Washington, 1*5. srpna. — Veškeré přípravy, aby v Rusku 
poznovu byla zřízena nová východní fronta, konají se dle 
dnešních zpráv s velkým spěchem. Spojenecký vojska hláše
na jsou na všech stranách bývalé caršké říše. 

1.) Americké vojsko počalo dnes vystupovati u Vladivo 
stoku na břeh a připojuje se k mezinárodní výpravě, vyslané 

v*a pomoc československé armádě za její sibiřské kampaně Až 
|j|osud pozůstává vojsko Strýce Sama z dvacátého sedmého 
%luku pravidelné armády, který až dosud ležel v Manile, ale 
,aáhy bude následováno jinými pluky z Filipín i oddíly ze 
Jfpojených Států. ' ~ 

Prvně vyslaný pluk ifemá ctosud aái válečný počet muž. 
^ čítá dle odhadu oďl 200 ~ 1fiO^vojítrů pod -vedením ̂ lu» 

!  fcovníka Steyera. Vrchním náčelníkem celé americké výpravy 
bude generál major Graves, dosavadní velitel divise pravidel
né armády utábořené v Camp Kearny v Kalifornii. 

2.) Spojenecká výprava na ruském severu dostihla Pa-
berekajska na dráze směřující k Vologdě, as 100 mil na jih od 
Archandělska. Ustupující bolševické vojsko se dopouští růz
ných násilností na civilním obyvatelstvu. Slibovaný odpor pro 
ti spojencům postup poněkud zdržuje, ale nikterak nezasta
vuje. Mezinárodní oddíly vyloděny byly podél pobřeží zálivu 
řeky Oněgy, 100 mil na jihozápad od Archandělska, aby za
drženy byly od jmenovaného města na jih ustupující oddíly 
rudé gardy. 

Jiný spojenecký oddíl spěchá do Kotlasu, 200 mil jižně 
od Archandělska na řece Dvině. Na jih od Volhy pak proti-
bolševické vojsko generálů Alexejeva a Denikina se dle všeho, 
připojilo k československé armádě. 

3.) Anglická branná moc ze severozápadní Persie po
stoupila až k Chvalinskému moři a převzala úloha hájiti pří. 
stav v Baku. 

4.) Vojska sovětů počala vyklízeti Moskvu. Velké zá» 
soby zlata, umístěny vm sklepích Kremlu, byly odnešeny na ne
známé místo. 

5.) Velký počet ruských zajatců, dle dánských zpráv, 
prchá z Německa do Dánska. Není dne, aby se nedostavili tito 
uprchlíci do Riby, kde se jim od Dánů dostává dobrého poho
stinství ve zvláštním, pro ně zřízeném ležení. 

Největší zájem v netušeném obratu na Rusi obrácen jest 
přirozeně k Vladivostoku kde jest organisována polní výprava 
gmerická. Hvězda Čechoslováků, kterým Američané spěchají 
Itu pomoci, září plným leskem. Do zdejšího státního depart
mentu došlé depeše vesměs hlásí, že ruský selský lid stojí při 
Čechoslovácích, současně operujících proti bolševikům as 500 
mil východně od Moskvy. 

Hned po vystěhování se vlády sovětů z Moskvy, postavilo 
československé vojsko pod vlastní kontrolu železniční trať ze 
Sibiře do Moskvy a dnes ovládá dráhu vedoucí z Moskvy do 
Archandělska. Sedláci, kteří dnes posilují řady českosloven
ské, se právě dozvěděli, že Němci rozšiřovaná lež, jakoby gpo 
jenci byli poraženi na západní frontě, právě tak jako v Rusku, 
jest hanebným výmyslem. Massa ruského lidu byla uvědomě-
na o přistání spojeneckých vojsk ve Vladivostoku a Mur-
maňsku, jakož i o válečných úspěších ve Francii a hned se 
počal po celé zemi objevovati protigermánský duch. 

Jiná sem došlá zpráva oznamuje, že srocený ruský lid 
jest na pochodu na Petrohrad, odkud vláda sovětů spolu s Le
ninem a Trockým donucena prchnouti do Kronštatu. Vzbou
řenci tito budou nemalou překážkou nm Petrohrad směřujícím 
německým oddílům. 

Že zásoby zlata, odnešené bolševiky z Moskvy byly velké, 
jest pochybno. Když se bolševici stěhovali z Petrohradu do 
Moskvy, odstranili velké zlaté zálohy do Kazaně a Simbirska, 
kde celý poklad upadl v ruce československého vojska. Por 

dobně se stalo i v Saratově. 
Z dobře zpravených úředních kruhů se oznamuje, že ja-? 

panská vláda pochopuje, že jest třeba československé armá
dě co nejdříve pomoci a v uvážení okolností, že samotná si-
bířká dráha by nemohla stačiti velké a rychlé dopravě vojska, 
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Italské přední  hl ídky používaj í  psů ku dopravě drobných zavazadel  na horské posice.  
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POŽÁR V TÁBO
ŘE SHERMAN. 

Hudební večírek v ležení  kanadských dobrovolníků 

jakož že by trať mohla býti na některých místech německými 
zajatci zničena, hodlá proto s vojenskou akcí započíti od Baj
kalského jezera, které leží as ve středu zmíněné železnice. K 
jezeru se Japanci dostanou poměrně snadno přes Mandžur-
sko. 

Nemenší důležitostí jest obsazení Baku na Kavkaze an
glickým vojskem. Po neblahém míru v Brest Litevsku opou
štělo ruské vojsko z rozkazů sovětů veškeré, za velkých obětí 
dobyté posice a muselo je dobrovolně vydati Turkům, čímž se 
Bituace pro spojence zle utvářela. Vzbouření Arménci hájili 
Baku až do 21. dubna, kdy bylo obsazeno Turky. Území ko
lem Baku jest velice úrodné a pro bohatství oleje měli naň sa
mi Němci zálusk, an jest též výhodně položeno na cestě do 
Indie a dobytí jeho Angličany otevřen by byl i nový směr, kte 
rým by mohlo býti pomoženo československé armádě i řtt-
ským živlům, dobře s osudem Ruska smýšlejícím. 

ČTYŘI MILIONY AMERICKÝCH 
VOJÍNŮ DO JFRANCIE. 

PROFOUS CROWDER ODPORUČUJE REGISTRACI 
18 AŽ 45-LETÝCH PŘED 15. ZÁRIM LETOS. 

Včera v noci vznikl nebez
pečný požár ve vojenském le
žení v Sherman, Chillicothe. 
Oheň spozorován v sekci záso
bovacích sborů i to v konír
nách. 

Po vyšlehnuli prvních plama 
nů alarmováno celé ležení a vo 
jenská hasičská brigáda ko
mandována k požáříšti. Brigá
da osvědčila se tak znamenitě, 
že civilní hasiči z Chillicothe na 
pomoc nemuseli být zavoláni, 

i Jedna stáj lehla vsak popelem 
I a asi 40 koní a mula za požáru 
zahynulo. Příčiny ohně dosud 
Mz jištěny. 

AMERICKÉ ZTRÁTY VE 
FRANCII. 

Náčelník hlavního amerického štábu jreiierál Peyton C. 
March odporučuje vojenskému senátnímu výboru, aby do 30. 
června příštího roku bylo ve Francii 4.000.000 voiínů ze Sou
státí s náležitými zálohami. Pak-li Amerika bude míti čtyř-
milionovou armádu ve Francii, německá fronta může být v 
kterýchkoli místech roztříštěna a válka tím zkrácena. Je tře
ba 80 polních amerických divisí. tedy asi 3.200,000 mužů a asi 
800,000 vojínů ve sborech doplňovacích. Soustátí má přítom
ně ve Francii 1,400,000 bojovníků a ve vojenských leženích 
doma další milion. Scházející brance nutno získat odvodem 
18 až 211etých a 32 až 451etých, kterážto odvodní registrace 
má být před 15. zářím letos uskutečněna. Náčelník americké
ho generálního štábu jest přesvědčen, že do příštího června 
může být na celém západním bojišti, tedv ve Francii i v Itálii, 
4,000,000 našich vojínů. Doprava vojska jest zajištěna a 
brzká porážka Hunů rozmnožením amerických sil rovněž. 

Senátní výbor o plánech generála Marche bude uvažo
vat a není pochyby, že dotčený vládní válečný program bude 
schválen do poslední písmeny. 

Dneéftí listina amerických 
ztrát ve Francii obsahuje 212 
jmén. Z těch padlo v boji 43 a 
ostatní přináležejí raněným 
neb pohřešovaným. 

Pěšák V. Bittner z Cuyaho
ga Falls byl těžce raněn. 

Veškeré ztráty Soustátí od 
počátku války až do včerejška 
činí 20,995. 

O 
PROTI ZDRAŽENÍ. 

Detroit. -— V sobotu večer 
došlo k výtržnostem, během 
nichž pouliční káry zvrhovány 
a konduktorům a motorákům 
se hrozilo bitím, když prvnější 
začali vynucovat na cestujících 
jízdné 6 centů, jež dělníci ode
přeli platit místo 4, jaké se po-( 

žadovalo dříve v dob# ranního 
a večerního návalu. 

PIRÁT ZNIČEN. 
(Bulletin.) 

Atlantický přístav, 16. srp
na. — Německá submarina, řá
dící od nedávná ve vodách Bo
stonu a Golucester, zničena by
la dnes kterýms amer. torpedo-
borcem. 

STAHUJE SVÁ VOJSKA ZA ANCRE ŘÍČ
KU A ZE SEKTORU HAZEBROUCK. 

• ír SPOJENCI DOBYLI DVOU VSÍ tJ 
ROYE A ZLEPŠILI SVÁ PO-

STAVENÍ U LASSIGNY. 
FOCHOVTM ČTYŘTÝDENNÍM VÝBOJEM VRÁCE

NO FRANCII 1,800 ČTVEREČNÍCH MIL ÚZEML. 

BULLETIN: 
Paříž, 16, srpna. — Francouzské vojsko na třímílo-

vé frontě postoupilo dnes u města Roye v Pikardii. 
Němci stahují svá vojska i od řeky Lys TO Flander-

sku, kde dnes Britové několik vsí obsadili. 

Maršálek Haif oenamttfe dobytí émm vesnic severozápad 
ně od města Roye, Damery a Parvillers, kteréžto osady byly 
včera vzaty útokem vojskem koloniálním. Australci a Kana 

nHiny. Rovnéž Haigora linie ji2ně d&^f&.uífly byla včerejší 
lokálním výbojem poněkud pošinuta. 

Další menší úspěch měli Francouzové mezi Oisóu a říč
kou Matz, tedy mezi vsí Ribecourt a městečkem Lassigny, kde 
podařilo se jim vytlačit nepřítele z několika vysokých a za
lesněných posic. Městečko Lassigny, bašta vyvýšeniny téhož 
názvu, nachází se však v moci Hunů dosud, ačkoliv víc dlouho 
udržeti se nemůže. Lassigny je středem německé obranné 
linie Roye-Lassigny-Noyon a Francouzi bijí se od něho ve vzdá 
lenosti půl míle. Jakmile nepřátelský ten střed povolí, celá 
Roye-Lassigny-Noyon fronta musí se rozpadnout a Ludendorff 
musí svá vojska stáhnouti až ku původní linii Hindenburgově. 

Že ku podobnému ústupu se chytá, nasvědčuje včerejší a 
předvčerejší vyklízení dvou německých linií ve Flandersku. 
kde Němci opustili bez boje pétimílovou svou frontu u řeky 
Ancry a přítomně opouštějí též devítimílový sektor u městeč
ka Hazebrouck. U řeky Ancre, mezi Arras a Albert vyklidili 
vesničky Beaumont, Hemmel, Serre, Bucquoy a Puisieux, kte
ré v zápětí obsadili Britové, a přítomně upevňují se Němci na 
protějším břehu Ancry, kde budou mít postavení poněkud 
bezpečnější. Celkový německý ústup od Ancry zasahuje v 
hloubku dvou mil. 

Berlín přiznává, la opustil vyjmenované vsi definitivně, 
dobrovolně. ' 

Daleko širší německý ústup je však v proudu ve výseku u 
Hazebrouck ve Flandrech, kde Hunové opustili frontu devíti-
mílovou a vracejí se ku Bapaume. Ústupem tím chtějí patrně 
dokončit "narovnávání" své bitevní čáry od Lense k městečku 
Roye, dále k Noyon a konečně k Soissons. 

Dnešní bulletiny amerického hlavního stanu hlásají, le 
Němci odvolávají své některé divise i od Remeše, což by na
svědčovalo, že i nepřátelská fronta za Vešlou bude "narov
nána", až za Aisnu přeložena, čímž Francii bylo by vráceno 
dalších několik desítek čtverečních mil území. 

Fochova protiofensiva zahájena před čtyřmi týdny, bě
hem.kteréžto doby spojenci vyrvali Němcům 1,800 čtvereč
ních mil francouzského území. Za výboje toho pozajímáno 
celkem 73,000 Hunů, a vzato jim 1.700 velkých polních děl. 

Obrovitý německý aeroplán, nesoucí sedm mužů a opatře 
ný pěti motory, byl předvčírem sestřelen Brity. Všichni letci 
byli zabiti výbuchem dvou neshozených pum, když aeroplán 
dopadl k zemi. Byl spatřen ve světle reflektoru a sestřelen. 
Posádka německého létadla byla pohřbena v kráteru, vyrva
ném výbuchem pum. Tento německý vzdušný dreadnaught 
byl opatřen velikou zásobou torpéd a pum, z nichž každá váži 
la 250 liber. Stroj byl patrně na svém prvním bombovacíni 
letu, když byl sestřelen. Vzdušné operace, prováděné v sou
činnosti se spojeneckým náporem v Pikardii, jsou bezpříklad
né v historii války. Šest set britických aerolánů bylo vrženoř 
do bitvy. Sto dvacet šest nepřátelských strojů bylo sestřeleno 
za dva dny, jak bylo oficielně oznámeno, nepočítaje v to ji
né. jež byly pravděpodobně sestřeleny aviatiky, kteří se ne
vrátili. Padesát britických strojů bylo oznámeno co pohře
šované v posledních dvou dnech. Když se uváží rozsah ope
rací a nepříznivé počasí pří zahájení ofensivy, britické ztráty; 
nepřipadají veliké. Čtyřicet osm německých strojý bylo se
střeleno v první den ofensivy a 17 zahnáno dolů mimo kontro^ 
lu: druhého dne bylo sestřeleno 39 německých strojů a 2'3 
zahnány dolů mimo kontrolu. 4 
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