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Lokální úspěchy spojenců" na záp. bojišti 
NASI HOŠI DOBYLI IRKUTSK. 

RUDÉ GARDY OBLÉHAJÍ KAZAŇ. 
PRVNÍ AMERICKÉ VOJSKO VE VLADIVOSTOKU 

PŘIVÍTÁNO NADŠENĚ ČECHOSLOVÁKY. 
NA FRONTĚ V USURI STOJI 100,000 MU20 SPOJENEC

KÉHO VOJSKA. 

Vídeň, zpráva došlá přes Londýn, 18. srpna. — V úřed-
sfm oznámení hlášeno anglické uznání Čechoslováků jako 
samostatného národa, v kterém se ale všem Čechům i Slová
kům, v armádě jimi utvořené, slibuje vzdor všemu, že budou 
považováni za zrádce. , 

Vídeňská toto zpráva dostala se do Amsterdamu a ohla
šuje : i" 

"Forma i obsah nejposlednější anglické proklariiaée mu
sí býti co nejdůrazněji odvrženy. Československá Národní 
Rada jest výbor soukromých osob, které nemají splnomocnění 
od československého lidu a ještě méně od československého 
národa, který patrně existuje jen ve fantasii spojenců. Podob 
ným nesmyslem jest představovati tento výbor jako budoucí 
vládu." 

"Pokud se československé armády týče, může tato býti 
Částí spojeneckého vojska, ale nemůže nikdy dip meziiyárodní-

o "práva, státi se "spojencem. Jest dobře Známo, že jen slabá 
část této českoslovenké armády jsou Rakušané neb slovensky 
mluvící občané Uher." 

"Tyto neloyální živly dopouštějící se křivopřísahy, vzdor 
spojeneckému uznání budou považováni za zrádce a jako s 
takými bude s nimi naloženo. Nemůže býti dovoleno, aby lid, 
který vždy své povinnosti vůči Rakousku plnil a jehož synové, 
jako členové rakousko.uherské armády udatně bojovali proti 
spojencům, stal se předmětem podezřívání, které na něho po
dobné methody, jakých užívá Anglie, uvalují. Rakousko^ 
Uhersko v tomto případě ještě nepromluvilo poslední slovo." 

Washington, 18. srpna. — Irkutsk byl vzat českosloven
ským vojskem za pomoci sibiřkých oddílů, jak zněla včerejší 
depeše, došlá státnímu departmentu. V obsazeném městě by
la ihned organisována vláda prospojenecká, jež jest celkově 
pro obnovení války proti Německu. Pád Irkutska otvírá sice 
železniční spojení k Samaře směrem západním, ale spojení 
přes Moskvu dosud jest uzavřeno. Zprávu zaslal americký 
konsul Harris z Pekingu, jenž současně hlásil, že všichni A-
meričané kolem Omska a Irkutska jsou v bezpečí. 

Americký konsul Poole v Moskvě oznamuje, že japanský 
generální konsul opustil Moskvu dne 9. srpna. Poole, ač tak 
mohl učiniti také, zůstal však, aby chránil bolševiky ohrožo
vané zájmy a také jeho přičiněním byli někteří Američané a 
Francouzové, kteří byli bolševiky zatčeni jako rukojmí, pro
puštěni na svobodu. Dosud držáno jest ve vazbě as 90 osob, 
ale osud jejich americkým zakročením jest velice zmírněn. 

Amsterdam, 18. srpna. — Vojska sovětů oblehla Če
choslováky dobytou Kazan a pilně město bombardují. Jiná 
část armády sovětů táhne k řece Oneze, kde nová spojenecká 
výprava přisnila a zmocnila se Kyrilovky. 

Litevský sněm dnes v noci se náhle vzbouřil proti germán 
ským plánům přetvořiti bývalou ruskou provincii ve vasalní 
německý stát. 

Vladivostok, 15. srpna, (Opožděná zpráva.) — První 
transport většího oddílu amerického vojska dnes odpoledne 
zde přistál po sedmi a půl denní cestě z Manily, jež se udála 
bez nejmenší nehody. Duch vojska jest výborným. Mužstvo 
bylo nadšeně přivítáno posádkami spojeneckých lodí ve vladi-
vostockém přístave kotvícím, ale nejvelkolepějšího uvítání 
dostalo se Američanům od vojska českoslováckého. Vojsko 
Spojených Států nevystoupilo ještě na břeh, stane se tak, až 
připluje transport druhý, který hlášen jest na zítřek. 

Japanské oddíly přibyly dnes v Nokolskoji, odkud se ode-
béřou na frontu v Usuri. 

Generál Dietrichs, velitel československé armády na Si
biři, dodal zástupcům spojeneckých mocí memorandum, kte
rým požaduje urychlenou pomoc, aby postup na Irkutsk byl u-
rychlen. Podotýká, že když spojenci během šesti neděl nedo-
stihnou Irkutska, že by všechny posice na západě Čechy do
sud udržované, mohly býti ztraceny. 

Tokio, 14. srpna. — (Středeční opožděná zpráva.) — 
Československé oddíly, hlavně z přímořských provincií na Si
biři, vydaly se na pochod z Charbinu dne 8. srpna dopravová
ny jsouce východočínskou drahou. Dle úředních zpráv nachá 
zí se na usurské frontě dnes již 100.000 mužů spojeneckého 
vojska. Bolševikové a rakousko-němečtí ozbrojení zajatci jsou 
velice postrašeni příchodem spojenců a houfně opouštějí řa
dy rudé gardy. 

"ZEMŘEME, ABY POLSKA MOHLA ŽÍTir JEST 
HESLEM REVOLUCIONÁŘŮ. 

Washington, 18. srpna. — V spárech rakouského válečného soudu, kde je očeká
vá bezpochyby smrt, 125 polských vojínů a důstojníků, kteří byli vůdci ozbrojené vzpoury 
v rakouské armádě, udavší se v měsíci únoru, vydalo polskému lidu dvojí provolání, které 
celým světem nese jejich přání, aby Polska v otázce svobody nepřistupovala na žádný 
kompromis. Požadují národ, aby se nedal jejich osudem zastraáiti. Hlásí tak dnes sem 
došlá depeše polského spojeného tisku. 

Důstojníci i mužstvo jsou částí polslfé karpatské brigády, jež se v únoru vzbouřila, 
smocnila zbraní i jiných válečných zásob a pod velením generála Hallera se z Bukoviny 
dala na pochod do Bessarabie. 

Část brigády upadlo do německého zajetí, ale hlavní část, jak se praví, se připojila 
k armádě československé. • , t 

Vzpoura udála se po předchozím avaiování a polští vojáci otevřeně ve svých pro
voláních prohlašují, že jejich cílem bylo rozbití Rakouska a osvobození Polsky. 

"Obavy z našeho utrpení nemají oslabiti životní sílu Polsky a úspěch naší svaté věc! 
nesmí trpěti pokusem našich politických zástupců v rakouském parlamentě, aby od nás 
byl odvrácen osud, který nás očekává." -• í 

"Ve jménu našem a ostatních vojáků, projevujeme plamenný souhlai s polským 
národem, nás plným uspokojením naplňujícíma prosíme, aby naše slova odmítnutí všech 
přímluv v našem případě byla oznámena polskému parlamentnímu klubu vídeňskému. 

"Učinili nějaký pokus, aby nám bylo iťlehčeno, stane se to proti našim přáním, po
něvadž takové koncese se mohou státi jen závazkem, kompromisem, na škodu polského 
národa a oslabiti nás v bojích za polskou svtó odil a neodvislost." v ^ ^ 

NOVÁ OFENSIVA FRANCOUZŮ NA 
1Q-MÍLOVÉ FRONTĚ. 

,JMÉNÍ VODCE JIHOAMERI 
jCKÝCH ČECHO ZABAVENO 

(POSLEDNÍ BULLETIN.) 
Paříž, 19. srpna. — Fochova vojska postoupila na 

desítimílové frontě mezi Oisou a Aisnou a jsou na postu
pu dosud, čímž spojenecká linie v Pikardii, je narovnána 
v přímém spojení s frontou podél řeky Vesly. 1,700 Hu
nů za dnešního francouzského postupu na vzdálenost 
dvou mil, bylo pozajímáno. 

— i li r 

HLAS FRANCIE O SLOVANSKÉ 
OTÁZCE. 

Paříž, 18. srpna. — Ze všech spojeneckých zemí jest zde 
dle všeho nejživěji přetřásána otázka Ruska, iak se jeví v do
bě právě přítomné. Jest dnes již jasno, že Německo přichází 
k poznání, že se musí vzdáti všech nadějí na ovládnutí Ruska 
a snažiti se, aby nejdál na východ posunuté posice co nejry
chleji opustilo. Rekonstrukce východní fronty jest hotovou 
událostí a polní tažení dnes by stálo Německo větší brannou 
moc, než-li zaměstnává na dnes bortící se frontě západní. 

Nejdůležitějším spojeneckým úkolem přítomné doby jest 
vyslati pokud možno nejvíce vojska do Vladivostoku i Ar-
chandělska, aby pomoženo bylo armádě československé a lo-
yálnímu ruskému vojsku pod generálem Alexejevem, jakož i 
skupině ltozáků, kteří ohrožují samotnou Moskvu. Hlavním 
úkolem jest spojití tyto branné moci v jednolitou armádu, jež 
by byla páteří nového národního ruského vojska. 

V ruských zmatcích, revolučních pokusech i jiných chao. 
tických úkazech jest dnes podivuhodný činitel, až dosud práce 
přímo zázračná, vykonána Čechoslováky. Když se Německo 
marně snažilo po dobrém i po zlém. po celé měsíce sorgani-
sovati více jak jeden milion vlastních, v Rusku zajatých vo
jáků, tito poddaní nenáviděného Rakouska, jimž ruské zajetí 
bylo vlastně cestou k svobodě ze iha dosavadních utlačova-
telů, sami dobrovolně utvořili organisaci za jediným jen cílem, 
aby bojovati mohli proti Němcům na západní frontě po boku 
spojenců. ' 

Dnes, dle samotných německých zpráv, čítá tato armáda 
více jak 300,000 bojovníků. Dík vojenským skladištím na 
Rusi a četným továrnám na Uralu, jest armáda tato dobře o-
zbrojena a všemi zásobami jak náleží opatřena. 

Okolnost, že tato malá ale hrdinná armáda, jež neoče
kávaně. iako zázrakem se objevila, dnes ovládá na 200 mil 
neidůležitěišího vodního spoiení Ruska, má na své straně sym 
patie velké většinv ruského lidu a proti sobě má jen poměrně 
lhostejné německé vojsko, vyžaduje, aby boiovníkům těm po
slána byla nejen největší. ale také neirychlejší pomoc iak z 
Archandělska tak i z Vladivostoku. Oba jmenované přístavv 
jsou neizazšími konci nového řetězu který se má státi základ
nou, o kterou se má opírati nově se^rodící Rusko. 

československá Tisk. Kancelář 
Washington, D. C. — Zem 

ský trestní soud v Praze naří 
dil zabavení jmění inženýra 
Františka Zelenky, tajemníka 
českého Národního Sdružení v 
Buenos Aires, hlavním městě 
Argentiny. Jmění jeho je sta
tek v Radomyšli v jižních Če
chách na Písecku. Krajan Z'e-
lenka byl horlivě činným již za 
studentských let na pražské 
technice. 

0—— 
RUPPRECHT ODVOLÁN. 

(Bulletin.) 
Londýn, 18. srpna. — Ná

stupce bavorského trůnu, princ 
Rupprecht vrátil se z francouz 

iskéh(o bojiště do Mnichova. Při 
jel prý na prázdniny, zdá se 
však, že byl vrchního koman
da v Pikardii zbaven a velitel
ství to, $9 kaiserem gen. Boeh-
movi bylo přepuštěno. Boehm 
je nejlepším něm. strategem za 
ústupu. 

linuli ——-
BUDOU ZDANĚNI. 

Washington. Majitelé všech 
obchodů nebo profesí s několi
ka málo výjimkami budou pla* 
titi roční spolkovou licensi ve 
výši $10 a majitelé velkoobcho 
dů s nočním obratem přes 200.-
000 dollarů roční poplatek 25 
dollarů, jak rozhodl dnes vý
bor prostředků a cest v domě 
zástupců, projednávající taxo* 
ní předlohu k sehnání $8,000, 
000,000 ročně. Farmáři, mecha 
nikové, reverendi a učitelé bu 
dou sptfoštěni daně, stejně jak."> 
podniky s obchodem méně než 
$9.000 ročně. Taxa netvče se 
klerků nebo zaměstnanců, aniž 
úředníků těchto podniků. Mi
mořádná taxa 10 procent bvla 
nvnlpna na všecky skvosty z 
platiny. 

FRANCOUZI NA ROVINĚ AUTRECHES 
ZAJALI TISÍC NEPŘÁTEL 

BRITOVĚ POSTUPUJÍ PODÉL ŘEKY 
LYS VE FLANDRECH 

AMERIČANE NÁHLÝM ÚTOKEM DOBYLI VESNICE 
V LOTRINSKU. 

Na západním bojišti Ludendorffova vojska provázena 
jsou dalšími neúspěchy. V sobotu Fochovo pravé křídlo v Pi
kardii vytlačilo Némce z roviny Autreches podél Oisy se táh
noucí a zajalo 1,000 Bavorů. Rovněž v sobotu dopoledne bi
tevní vřava zalehla též ve výsek St. Die v Lotrinsku, kde Ame
ričané náhlým výpadem zmocnili se vsi Frapelle. a včera briti-
cká armáda ve Flandrech postoupila západně od Armentieres 
a zajala 400 Hunu. 

Nejdůležitějším zůstává úspěch francouzských pluků na 
rovině Autreches v Pikardii, kde maršálek Foch obchvatnými 
manévry od Oisy ohrožuje celou německou linii mezi městem 
Roye, výšinou Lassigny a základnou Noyon. Město Roye jé 
dnes postupujícími francouzskými sbory téměř sevřeno a 
sobotním dobytím Autreches nepřítel bude donucen k opuštění 
Lassigny i Noyon. Německá fronta mezi Sommou a Oisou 
drží se sic posud, nicméně je stále spojeneckými útoky sesla-
bována a sotva dlouho se udrží, v kterémžto případu Něsaei 
musí ustoupit až k staré obranné linii Hindenburgově. 

Flanderský výsek u řeky Lvs pozvolna mizí a výšeuvede-
ným včerejším postupem Britů zúžil se tak, že anglická děla 
mohou jej vyžehnout ohněm křížovým. 

Včerejší postup Britů v sektoru Lvs dál se mezi osadou 
Bailleue a Vieux Berquin na linii čtyřmílové a mířil na vesnici 
Outtersteen. Britové vzali onu ves útokem a na čtyřmílové 
čáře postoupili celkem o 2.000 yardů. 

Dále k jihu anglická fronta pošinuta u Merville a ještě 
jižněji u Bucquoy mezi městy Albert a Arras. 

Na řece Vesle mezi Soissons a Remeší v dělostřeleckém 
souboji je i dnes pokračováno. Němci tamněiší své posice 
oslabují a dle všeho myslí na ústup za Aisnu. Američané ná 
Vesle pronikli včera do několika nepřátelských zákopů a 
přesvědčili se, že obránců týchž postupně ubývá. 

Ve Voeesách Američané odrazili včera několik něme
ckých výzvědných patrol a u vsi Frapelle. v Lotrinsku, v so
botu Němcům odňaté, odrazili trojí protiútok, rozšířivše své 
dobyté území, v němž přítomně se upevňují. 

Z jiných front nedocházejí žádné bulletiny. 
Rumunsko ztratilo smrtí od vstupu do války v srpnu 1916 

více než 800.000 vojáků, čili 11 procent svého obyvatelstva. 
Značný počet smrtí byl mezi zajatci v Německu a Rakousku, 
kde byli vystaveni smrti vstříc zcela úmyslně. Tato fakta 
byla zjištěna rumunským plukovníkem Rosettim, který zabý
val se studiem tohoto případu. 

Starý francouzský křižník Dupetit Thouars byl potopen 
německou ponorkou, jak se dnes úředně oznamuje. Třináct 
členů jeho posádky se pohřešuje. 

DVA AMERICKÉ AEROPLÁNY SE 
SRAZILY. 

Londýn. 18. srpna. — Pětičlenná výzvědná patrola ame
rických aviatiků srazila se včera za vsí Fismettes u Vesly ve 
Francii s omi německými letci. Američané vrhli se na nepří
tele okamžitě a jeden německý aeroplán byl sražen hned v po 
čátcích zápasu. Později dva americké stroje za manévrování 
nahodile se však srazily a oba dopadly do lesa, za nepřátel
skou linií se černajícího. Osud nehodou tou a&žeaýdi ameri
ckých letců nedal se posud zjistit. 

Z amerického tábora vojenského docházejí depeše, v 
nichž se uvádí, že v poslední době několik amerických vzdu-
choplavců ukázalo své hrdinství. Byli to kapitán Ch. Riddle, 
poručík V. R. McCormick a kapitán Bridgman, kteří srazili 
dolů nepřátelské vzducholodi. Poručík Putnam byl za své 
hrdinství dekorován. Někteří vzduchoplavci američtí se vzné 
sli nad Mety a spustili množství třaskavin na železniční trať. 
Bvlo viděno, že trať byla zničena. Značné škody bviv /pO.-* 
sobeny nepříteli v tousedství d 


