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RUDÉ GARDY SNAŽÍ SE ZASTAVIT1 
POSTUP SPOJENCŮ. 

V ARCHANDĚLSKU JEST STÁLE 
VYLOĎOVÁNO NOVÉ VOJSKO. 
UVÍTÁNÍ ČECHOSLOVÁKŮ V CHARBINÉ. 

NĚMECKÝ TISK TĚŽCE NESE UZNÁNI ČECHOSLOVÁKŮ 
SAMOSTATNÝM NÁRODEM. 

Amsterdam, 1G. srpna. — Donští kozáci vypudili Němce 
z levého břehu řeky Donu a táhnou vítězně na Zagarin, od 
kterého vzdáleni jsou pouze jediný den pochodu, jak oznamu 
je úřední zpráva kozáckého štábu z Kijeva. Nedostatečný 
počet Němců nemohl vydržeti prudký útok kozáků, kteří hned 
od začátku neuznávali mír v Brest Litevsku a nepřátelsky se 
postavili nejen proti německým vetřelcům, ale i proti zapro
daným bolševikům. Vojenské jejich akce jsou velice důleži
tou pomocí poměrně malé spojenecké branné moci, jakož i če* 
ákoslovenské armádě a velice -ufitaudm znovuzřízení východní 
fronty v Rusku. ' •'* *, • * • 

Itijevské listy přináší zprávu, ze kozáci ze severní dotiskf 
Strasti vstoupilí cfif> virďy vordTléžnězšké. Německý list Koelňi-

sche Zeitung uveřejňuje taktéž z Kijeva, že donské a kubán
ské vlády spolu s vojenskými náčelníky v sousedních oblastí 
vstoupili ve vyjednávání, směřující k utvoření vlády ústřední. 

Bolševická vláda pak v úřední zprávě se chlubí, že seru* 
dá garda zmocnila posic v archandělském distriktu, kde spo-' 
jenci donuceni zanechati boje poblíže toku řeky Onegy. 

Jinou zprávu o postupu spojenců jižně od Archandělska 
s datem 14. srpna přináší ze Stokholmu list Duesseldorfer 
Nachrichten: , 

Poslední pondělí 6000 mužů spojeneckého vojska, Zesíle
ného 3000 Rusy, shromáždilo se v Archandělku a ještě této 
noci dán byl povel k pochodu směrem na jih. Rusové vstoupi
li na palubu .íedenácti říčních parníků a do jistého počtu bá
rek, tažených vlečnými parníky a pluli směrem ke Kotlasu na 
řece Dvině. Zbytek vojska pak pochodoval podél dráhy ve
doucí z Archanděla do Vologdy, mající rozkaz zastaviti až 
v Trusanovskaji, 70 mil na jih od Archandělska. 

Loďstvo bylo zprvu s obou břehů u Kakuckaje ostřelováT 

no a půl míle výše narazilo na barikádu z potopených v řece 
lodí, která zamezovala další plavbu, takže vojsko donuceno 
vystoupiti na břeh a očekávati dalších rozkazů. Také voj
sko pozemní nedostihlo určeného cíle. Vojsko sovětů posta* 
vilo se v místech, kde řeku Logu přetíná dráha proti spojen* 
cum, kteří se zastavili; celá tato operace byla vlastně jakous 
spojeneckou kamufláží an hlavní činnost se dála na řece 
Dvině. 

V pondělí v noci přibylo do Solombolska, v blízkosti Ar
chandělska, nové vojsko a sice 4 transprty, z nichž americký 
přestoupil hned v ústí řeky do bárek aniž by prošel Archan-
dělskem. 

Anglický admirál Kemp vydal v pondělí proklamaci, v 
které ruskému lidu praví, kterak nynější moskevská vláda 
Rusko zradila německému císaři, jenž nyní do země vysílá voj 
sko, aby zničilo sotva nabytou ruskou svobodu. 

Nově organiovaná vláda severního Ruska sestává z pre
sidenta a zároveň zahraničního ministra Čajkovského. ostatní 
Členové kabinetu jsou příslušníci různých socialistických 
stran. Program nové vlády spočívá na přetvoření Ruska v 
demokratickou moc, zřízení místních vlád všeobecnou volbou, 
obnovení armády i loďstva, jakož dalším vedením války na 
východní frontě, vypuzení Němců i jiných nepřátel ze země za 
společného spolupůsobení s mezispojeneckou výpravou. 

Z Charbinu dochází depeše, že 1000 Čechů, na cestě, aby 
se připojili ke generálovi Semenovi, bylo zde velice nadšeně 
přivítáno jak obyvateli tak i spojeneckými konsuly, jakož i 
americkou železniční komisí. Podobných ovací dostávalo se 
československému vojsku na celé cestě z Vladivostoku. 

Vláda sovětů západního Ruska se všemožně snaží co nej
více utužiti rudou gardu. 60 bolševických propagatorů opu
stilo Moskvu a odcestovalo na fronty, kde rudé gardy stojí v 
poli proti Čechoslovákům jen za tím účelem, aby rudé gardi-
sty popuzovali proti těmto domnělým nepřátelům. 

Všeobecné překvapení budí rozhodnutí německého vy
slance, který se nyní trvale usadil v Petrohradě. 

Veškeren německý tisk s hořkými poznámkami doprovází 
manifest anglické vlády, kterým Velká Britanie uznává česko
slovenský národ. 
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ČECHOVÉ PRÝ KUPUJÍ ZBRANĚ 
ZA POTRAVINY. 

Wafr&ington, i6. srpna Zvláštní diplomatická' depeše z 
Bernu oznamuje: 

"Vídeňský dopisovatel Frankfurter Zeitung cituje výňa
tek z Reichenberger Zeitung, jenž vyvolává značný rozruch v 
německých kruzích ve Vídni. V časopise tom německý na-
cionální poslanec Hartt prohlašuje, že varoval von Seydlera, 
dřívějšího předsedu rakouského ministerstva, na počátku červ 
na,Tře Čechové od několika nedél byli volni poskytnout Něm
cům v Cechách potraviny jen výměnou za zbraně a střelivo. 

• Týž zaslal ministerskému předsedovi a ministrovi vnitra, ja
kož i českému místodržiteli petici tohoto znění: 

"Jest faktem, že v přítomné době Čechové zásobují se 
prostředky, jež jsem naznačil zbraněmi a střelivem, kdežto 
Němci jsou jich zbavováni Já poukazuji na to, že nestačí 
požádati náčelníky českých distriktů o zabavení skladišť stře
liva. Intervence musí se státi jiným způsobem.'* 
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MORAVA POKRAČUJE V 
PROJEVECH PRO SAMO 

STATNOST. 

REGISTRACE 21LETÝCH. 

VSichni 21 letí mu ti dosáh 
nuvši svého plnoletí mezi pá 
tým červr/em a 24. srpnem r. 
1918, musí se 24. srpna při
hlásit u vojenských úřadů k 
registraci. 
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Moravští Horáci následují Slo
váky, Hanáky a Valachy. 

československá Tis. Kancelář. 
Washington, D. C. — Sester 

ská Morava současně s českými 
kraji pokračuje v manifesta
cích za samostatný českosloven 
ský stát. Po Slovácku, Haná
cích a Valaších a severní i vý
chodní Moravě, promluvilo oby 
vatelstvo Drahanské Vysočin v 
Jedovnici. Tisíce manifestovaly 
před pomníkem Havlíčkovým v 
Jedovnici a tak toto staré mě 
stečko pod horami stalo se opět 
historickým jevištěm. Městečko 
ftaré mnohá staletí, jež pama 
tuje zašlé doby české samostat
nosti. Jedovnicko manifestovalo 
svou pevnou vůli s celým náro
dem společnou: naklonit se, ne 
ohnout se a nepovolit — vytr
vat! Přišli na manjfestaci děl 
níci, rolníci, kněží, učitelé, při
šli prostí lidé i inteligence, zkrá 
tka dostavil se s nadšením celý 
kraj horácký. Krásné hory, jež 
vroubí Jeldovnice stojící k o-
cliraně českého kraie byly svěd 
kem národní přísahy. 

Účastníci z venkova přijeli 
ua ověnčených vozch, Jedovni 

ce je vítaly stožáry s národní 
mi prapory a slavobránami. 
Nepřehledný byl průvod děv
čat a hochů v národních kro
jích a asi tucet banderii a hu
debních kapel provázelo pru* 
vod, jehož se zvláště súčastni 
ly obce Jedovnice, Rudice, Ko-
tvrdovice, Senetářov, Vilímovi 
ce, Ruprechtov, Podojmí, Ha
brů vky, Křtiay, Léžánky, Li-
t ovce a j. 

Manifestace zahájena hym
nou 'Kdei domov můj?'. Po 
přednesení básně "Kanóny 
mluví" a zapění sboru "Zapálí 
me si hranice na horách," pro 
mluvil sociálně demokratický 
poslanec Filipínský z Brna, re 
daktor Lidových Novin Klusá 
ČÍ k a katolckv poslanec Šama 
lík, jenž přečetl slavnostní ná 
rodní přísahu již opakovalo 
pět tisíc Moravanů z 25 obcí 
Jodovnicka s pozdviženými pra 
vicemi k přísaze. Dojem byl 
nezapomenutelný a se zarose
nýma očima tisíce přísahaly 
nejen ústy, ale též srdcem. 

Venkovani Jedovnicka slíbí 
li také, že bratrsky se postara
li o děti chudých dělníků z vět 
ších měst moravských a utvrdi 
li tím upřímné bratrství, iež 
dnes poutí rolníka k dělníko
vi, městského Čecha k venkov
skému. 

Pád města Roye v Pikardii 
očekává se dnes. Vše nasvěd
čuje tomu, že Ludendorff při
pravuje se k všeobecnému ú-
stupu od Peronne až k Noy on 
a to na starou Hindenburgovu 
rontu k St. Quentin a La Fere. 

Ruský přístav Kronštat oku-
>ován byl dnes německým voj

skem. 
Moskva je v držení strany 

roti Bolševiků. 

JMĚNÍ JANA ORSZAGHA 
ZABAVENO MADAHfT. 

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

ský státní soud nařídil zabav^ 
ní jmění Jara Országha, zná
mého pracovníka slovenského 
na Rusi. jenž iiž před válkou 
dlel ve Varšavě, kde byl před 
šedou Varšavské českosloven
ské Besedy a později byl jejím 
zástupcem ve Svazu českoslo
venských spolků na Rusi. — 
Jmění Orsághovo v Uhrách ie 
zr.ačné. ,Te to statek v Kláště-
ře pod Zniovem v Turčanské 
stolici. 

O 
FILIP ZOELLNER ZEMŘEL. 

Československá Tis. Kancelář. 
Washington, D. C. — 11. 

června zemřel znÁmý ředitel 
divadelní společnosti Filip 
Zoellner, známý také tisícům 
naších kraianů v Americe. — 
Zoellner sám vynikl jako ope-
rettní komik a byl jedním z 
rejpopulárněiších herců. Rá
zovitou povahou svou získával 
si všude po Čechách mnoho 
přátel, kteří želí jeho skonu. 

LUDENDORFF POKRAČUJE V OPOU
ŠTĚNÍ KRAJNÍCH SVÝCH POSIC 

VE FLANDERSKU. 

VÁLKA MŮŽE být v roce 
VYHRÁNA. 

Londýn, 17. srpna. — Lord Cecil za jisté příležitosti vče
ra vyslovil se, že válka může být spojenci v roce vyhrána a 
že ku podobnému brzkému vítězství spojenců přispěje zvlášť 
S o u s t á t í .  ' "  ~ ~  "  

Ani Koelnische Zeitung nevěří víc ve válečný úspěch Ně
mecka a přiznává, že Němcům nezbývá než vlast svou brániti 
dle možnosti. Spojenci o mírové vyjednávání prý nedbají a 
válečné přípravy Ameriky jsou přímo horečné. Němcům ne
zbývá tudiž jiného, než bojovat, ať už ten boj skončí jakkoli.-

'íi 

KOZACKE VÍTĚZSTVÍ NA KECE DONU 
Španělsko hrozí konfiskací německých lodí 

FRANCOUZI S KANAĎANY SVÍRAJÍ 
ZÁKLADNU ROYE. 

POMĚRNÝ KLID NA JINÝCH BOJIŠTÍCH. 

(BULLETINt, 

Londýn, 17. srpna. — španělsko zaslalo notu vládě ně
mecké, že skonfiskuje všechny její parníky ve španělských 
přístavech in terno vaně, pakli Berlín nezakáže bezúzdné řá
dění německých submarin vůči lodím španělským. Ve špa
nělských přístavech zdržuje se devadesát velkých německých 
parníků, kterým hrozí konfiskace. Pak-li Madrid svou hroz
bu vyplní, válka mezi Německem a španělskem je neodvrat
nou a samo sebou se rozumí, že španělové postavili by se po 
bok spojenců. 

mm"'- *v i-
* * západním bojišti ani vc«*a tfo.tft.lA kii včjj^gpg 

nám. Ludendorff pokračuje v opouštění svých krajních posic 
u řeky Lys ve Flandrech, aby svá vojska soustředil v posicích 
bezpečnějších. Němci podél řeky Lys vyklidili již devítimí-
lový zákopový systém do hloubky až dvou mil a v dobrovol
ném ústupu i na jiných místech pokračují. 

Na linii mezi Roye, Lassignv a Noyon došlo včera k ně
kolika bojům lokálního významu. Němci pcteílili tamnější své 
posice čerstvým mužstvem i těžšími děly a dle všeho bez krva
vých zápasů frontu tu neopustí. Za včerejšího náporu Kana
ďanů a Francouzů Němci u města Roye ztratili opět několik 
posic a zápas o důležitou tu základnu veden je dále. 

Na severní frontě v Pikardii Angličané odrazili včera 
několik silných německých protiútoků u vsi Damerv a Par-
villers. Na střední frontě Francouzi pokoušejí se dobýti 
Lassigny obchvatnými manévry a tak donutit k pádu i Novon. 
Mezi oběma městečky nepřítel má silné lesní posice, které pří 
mým útokem nelze získati a proto francouzské komando chce 
nepřítele z tamnějších lesů různými manévry vypudit. 

Od americké frontv reportován je souboj dělostřelecký a 
Itálie hlásá menší výzvědné expedice u Piavy a několik rakou
ských odrazů na bojišti v Albánii. Z jiných front nedochá
zejí žádné bulletiny. 

Vojenský dopisovatel Berliner Zeitung- připravuje něme
ckou veřejnost na dálší ústup německé armády a snaží se ho 
omluviti následujícím způsobem: "Jestliže, abychom se vy
hnuli dálšímu boji. mv ustupujeme k novým posicím, umož
ňujíce tak nepříteli, aby útočil s velkými ztrátami, sloužíme 
tím našim zájmům lépe. než kdybychom obětovali naše nejlep 
ší lidi houževnatým zánasům o kus půdy. Ku rozhodnému 
boji dosud nedošlo. Následkem toho všechny poslední boje 
musí být považovány za pouhé mílníky na cestě ke konečné
mu cíli. Vzdor opouštění půdv naše nosiče zůstala takovou, 
abychom podrželi kontrolu nad naší akcí." 

Jak oznamuje Berliner Tagblatt, v Mnichově zahájena 
byla nová mírová ofensiva. Profesor F. L. Quide z Vídně, 
profesor H Lammasch z Budapešti a biskup Franknei. člen u-
herské katolické hierarchie, jak se oznamuje, podílejí se na 
tomto hnutí. Tito Dožádali generálního tajemníka inteť-
parlamentní unie v Christianii. aby navrhl interparlamentár-
ním skupinám válčících zemí jmenování tří delegátů tajným 
balotem z každé válčící země za účelem výměny náhledů o-
hledně mírových návrhů. 
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